Nabídka ekologických
výukových programů
pro mateřské, základní
a střední školy
2020
/2021

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,
představujeme vám nabídku ekologických výukových
programů, kterou jsme připravili pro rok 2020/2021.
Ekologické výukové programy realizujeme od roku
2013 (v zo ČSOP Koniklec od roku 2002). Terénní
programy jsou vytvořeny na základě znalostí získaných z našeho působení v okolí Domu zaniklých
řemesel v Dolní Vidimi na Kokořínsku.
Vnitřní programy zaměřujeme na témata, se kterými
máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které
pro veřejnost organizujeme.
V případě, že do Dolní Vidimi přijedou dvě třídy
najednou, je třeba objednat dva různé ekologické
výukové programy (nebo dva stejné programy po
sobě jdoucí).
Dopravu do lokality terénních programů si škola zajišťuje sama nebo můžeme zprostředkovat smluvního
dopravce, který bude naceněn dle ujetých kilometrů
a čekací doby. Minimální počet účastníků na jednom
programu je 8, maximální 30 pro ZŠ a SŠ a 15 pro

MŠ. Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky
nese doprovázející pedagog.
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte online formulář na webových stránkách nebo kontaktujte příslušnou koordinátorku na uvedených
telefonních číslech či emailových adresách.
Více informací o programech naleznete na:
https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologickevyukove-programy-melnicko-a-okoli/
Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např.
žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se
zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistenta. V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí,
nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1,5 hodiny před domluveným srazem
na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga.

Mgr. Lenka Winterová
koordinátorka mimopražských ekologických výukových programů
lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 737 650 778
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ekologické výukové programy

PRO MŠ A 1. ROČNÍKY ZŠ
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VENKOVNÍ
Tyto EVP mají od listopadu
do dubna a ve velmi
nepříznivém počasí
interiérovou variantu.

Tajemství lesa
– pod širým nebem

Mravenčí stezkou
– pod širým nebem
Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSV
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen / venku
v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ
Věková skupina: 3 - 6 let
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců,
uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.
Anotace: Děti se vžijí do života výkonných stavitelů, chovatelů,
sběračů, lovců a lékařů lesa pomocí mravence Vency, se kterým se
podívají, kde bydlí. Seznámí se s dalšími obyvateli mraveniště a jednotlivými vývojovými stádii. Formou prožitkové hry zjistí, co takový
mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie.
Pohybové hry je prověří, zda by se v roli dělnic dokázaly postarat
o vajíčka a larvy v rozbořeném mraveništi a vyzkouší si komunikaci
– pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. V terénu budou mravence pozorovat. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které
jim zůstane na vzpomínku.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSV
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září – listopad
/ venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ
Věková skupina: 3 - 6 let
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se
v něm správně chovat.
Anotace: Celým programem provází lesní skřítek. Žáci s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům,
ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou
hry si žáci vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým
stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Půjdou hledat
do lesa (či parku) stromy. Naučí se rozeznávat listnaté a jehličnaté
stromy. Seznámí se s 2 -3 druhy. Budou hledat pobytové stopy
zvířat. Budou poslouchat ptáky. Do školy se vrátí s přírodninami,
ze kterých si vyrobí vlastního lesního skřítka.
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Do hlubin rybníků
a potoků – pod širým nebem
Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSV
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen / venku
v okolí školy.
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ
Věková skupina: 3 – 6 let
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti poznají obyvatele rybníka / potoka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.
Anotace: Děti se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem
provede. Začátek dobrodružství se odehrává na zahradě MŠ/ZŠ. Pak
děti půjdou najít rybník /potok v blízkosti školy a prozkoumají, co
v něm a okolo něj žije. Pak cestou zpět do školy budou hrát na žáby.
Ukážou si, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí
projít žabím podchodem, kterým se budou muset vrátit do školky.

Jak žijí?
Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSV
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, TV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen / v chalupě a venku
v Dolní Vidimi, č.p. 78 (případně v interiéru školy)
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ (+ cca 30 minut
v Dolní Vidimi prohlídka pastviny, přístřešku pro ovce a starání se o ovečky)
Věková skupina: 3 – 6 let
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí
rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. Vyzkouší si proces zpracování ovčí
vlny a výroby sýra. Dostanou se do přímého kontaktu se zvířaty.
Anotace: Beránek Eman provede děti světem zvířat. Naučí je rozlišovat
domácí a divoká zvířata. Ukáže dětem, co vše potřebují domácí zvířata
ke spokojenému životu, a spolu s dětmi se zamyslí i nad životními potřebami zvířat divokých. Vysvětlí si s dětmi, proč člověk chová domácí
zvířata. Děti si vyzkouší zpracování ovčí vlny a výrobu sýru. V případě realizace programu v Dolní Vidimi se děti podívají na pastvinu a vyzkouší
si péči o spokojený život našich oveček. Zároveň se děti dozvědí, jak se
správně chovat při kontaktu se zvířaty.

Letem včelím světem
Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, TV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen / venku
v Dolní Vidimi, č.p. 78 (případně venku v okolí školy)
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ
(+ cca 30 minut v Dolní Vidimi na dojití k úlům)
Věková skupina: 4 – 6 let
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci
včelaře a prohlédnou si nástavkový úl. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.
Anotace: Děti se vžijí do života včel. Včelka Jája představí dětem
celou svoji rodinu i domek, ve kterém společně bydlí. Vysvětlí
dětem, jakou ve včelí rodině mají různé včelky funkci. Ukáže jim,
jak se z malého vajíčka stane dospělá včelka. Odpoví na zvídavé
dotazy např.: „Mají včelky tatínka? Co dělají včely v zimě? Proč
k sobě kytičky lákají včelky?“. Společně s dětmi rozebere nástavkový včelí úl (bez skutečných včel) a ukáže jim všechny jeho důležité části. Děti se dozvědí, jak včelky vyrábí med a vosk a proč se pyl
nazývá včelím chlebem. V případě realizace v Dolní Vidimi se půjdeme podívat přímo ke včelím úlům a prohlédneme si létající
včelky. Děti dostanou ochranné pomůcky.

VNITŘNÍ

Duchové z popelnic

Voda nad zlato
Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DS
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, HV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: celoročně, ve školní učebně nebo
od dubna do října v Dolní Vidimi č.p.78
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ
Věková skupina: 3 - 6 let
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním
kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu
v domácnosti.
Anotace: Programem provází vodovodní mužíček Kohoutek a dešťová
panenka Dešťovka. Tyto loutkové postavičky společně s prožitkovými
a pohybovými herními aktivitami pomohou dětem pochopit základní
otázky spojené s koloběhem vody nejen v přírodě. Děti si nejprve v roli
uvadajících květin uvědomí vlastní potřebu vody a na modelu krajiny si
vyzkoušejí, jak koluje voda v přírodě. Ujasní si, odkud se bere pitná voda
v našich kohoutcích, a zkusí si, jaké to je podílet se na čištění vody.
V návaznosti na úpravě znečištěné vody na pitnou zjistí, že i ony mohou
šetřit pitnou vodou a na co všechno je možné používat místo ní vodu
dešťovou. Na závěr programu si děti vytvoří plakátek s vlastním
koloběhem vody, který jim zůstane ve školce.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: celoročně, ve školní učebně nebo
od dubna do října v Dolní Vidimi č.p.78
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ
Věková skupina: 3 - 6 let
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti se naučí rozeznávat různé druhy odpadů
a pochopí smysl jejich třídění. Při tom si procvičí barvy a své smysly.
Anotace: Děti jsou účastníky velkého hradního úklidu, jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své
přátele Duchy z popelnic. Následně mají možnost samostatně třídit základní druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při poznávání druhů odpadů si vyzkouší různé smysly – čich, hmat, zrak
a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování,
kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch
poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich
snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve škole jako
návod, jak správně třídit odpad.
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Žilo, bylo
jedno město
Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DS
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: listopad - červen / ve školní učebně
Délka programu: 60 minut MŠ / 90 min. 1. ročník ZŠ
Věková skupina: předškoláci 5-6 let, 1. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč/ dítě
Záměr programu: Děti získají znalosti a dovednosti o tom, jaká
adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony
samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické
jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití).
Anotace: Děti společně s maňáskem Chytrého prince budou formou
interaktivního divadélka pomáhat a radit městu, které netrápí drak, ale
sužují jej různé klimatické problémy (sucho, povodně, přívalové deště,
vysoké teploty, ledovka, vichřice), co vše je třeba změnit, aby se v něm
zase lépe žilo. Děti se v průběhu programu seznámí s dalšími maňásky,
postupně promění město, vyzkoušejí si experimenty jako například rozdíl toku vody v přirozeném a regulovaném toku (povodeň) nebo si vyzkoušejí chůzi tučňáků (ledovka).
Jako v každé pohádce se na závěr dočkají dobrého konce, kdy princ dostane krásnou princeznu za ženu. A děti si na památku odnesou z programu obrázkový letáček se shrnutím základních principů správného
chování při extrémních projevech změny klimatu pro sebe a své rodiče.
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ekologické výukové programy

PRO 2. – 5. ROČNÍKY ZŠ
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TERÉNNÍ
v CHKO Kokořínsko
– Máchův kraj

Swamp – cesta
bažinou a tajgou
Za tajemstvím
pískovcových skal I
Obsah vzhledem k RVP: ČP, ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen
Start Parkoviště pod Pokličkami. Cíl Romanov, rozcestí Na Rovinách
nebo se lze vrátit zpět – v tom případě počítejte + 45 min na návrat
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska
a tužka, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: baterka, lupa, malý dalekohled.
Délka programu: 210 minut
Věková skupina: 4. – 6. ročník ZŠ
Cena: 40 kč / žák + doprava
Záměr programu: Žáci poznají a prozkoumají geologické útvary
v pískovci, zamyslí se nad tím, kde se na Kokořínsku pískovec vzal
a poodhalí život v inverzním údolí.
Anotace: Společně se vydáme do nitra pískovcových skal, kde se
dozvíme, jak různé fantastické tvary vznikají, kdo mezi skalami žije
a jak to tu asi před 100 miliony lety vypadalo. Poznáme, co jsou
voštiny, skalní okna, pokličky, skalní obydlí, převisy a další zajímavé
útvary a budeme bádat nad tím, jak vznikly. Budeme pozorovat život
mezi skalami. Čeká nás zajímavý výlet do míst, kde se setkávají přírodní síly s činností člověka a kde si občas můžeme připadat jako
v pohádce.
Poznámka: program lze realizovat ve zkrácené formě (120 minut,
výběr z aktivit) v okolí Dolní Vidimi. Tato varianta je vhodná při
návštěvě Domu zaniklých řemesel v Dolní Vidimi, čp. 78.
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Obsah vzhledem k RVP: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen
Start Staré Splavy na hrázi. Cíl na parkovišti Pod Šroubeným nebo na
stejném místě jako start – v tom případě počítejte + 30 min na návrat
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska
a tužka, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení:
lupa, malý dalekohled..
Délka programu: 180 minut
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Cena: 40 kč / žák + doprava
Záměr programu: Žáci poznají život v rašeliništi a v lesích okolo
Máchova jezera. Objeví, jak vznikla zdejší krajina, a jaký na tom
měl podíl člověk.
Anotace: Kdo dokáže přežít v bažině? Proč kytky loví mouchy? Co
by tady bylo, kdyby nebylo Máchovo jezero? Může být uprostřed
Čech severská tajga? Máchovo jezero – na jedné straně písčité
pláže, na druhé bažina – močál – Swamp. Okolní lesy připomínají
tajgu, kterou bychom hledali nejblíže na severu Skandinávie. Při
dobrodružné cestě tímto územím žáci poodhalí jeho příběh, příběh
o tom, jak vznikla zdejší krajina. Vyzkoušejí si badatelské metody.
Budou pozorovat rostliny masožravé, ptáky i plazy. Když budou mít
štěstí, uvidí jeřába popelavého nebo zmiji obecnou. Součástí programu jsou pracovní listy pro následnou práci ve škole.

Život
pod Pokličkou
Obsah vzhledem k RVP: ČP, ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen
Start pod hradem Kokořín – rozcestník „Kokořín Dolina“. Cíl: parkoviště pod Pokličkami. V případě dělení půjdou skupiny proti sobě.
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka,
pití a svačina, v případě celodenního výletu i oběd. Doporučujeme
repelent. Další možné vybavení: lupa, baterka, malý dalekohled.
Délka programu: 210 minut
Věková skupina: 2. – 5.(6.) ročník ZŠ
Cena: 40 Kč / žák + doprava
Záměr programu: Žáci prozkoumají život v lesích Kokořínského
dolu a v mokřadu říčky Pšovky. Poodhalí vznik dolů, jeskyní a pokliček
na Kokořínsku.
Anotace: Už jste šlapali po dně druhohorního moře? Víte, kdo
je vrkoč? A proč má splešťule na zadečku brčko? Na tyto otázky
a spoustu dalších najdete odpověď na výukovém programu, který
vás zavede do centra Kokořínského dolu. Děti budou odhalovat
život v mokřadu, prohlédnou si jeskyni a zjistí, jak vznikly Pokličky.
Během výzkumné cesty, dlouhé cca 3 km, společně prozkoumají
bezobratlé ve vodách Pšovky, budou poslouchat a pozorovat ptáky
a obojživelníky, najdou zajímavé rostliny a na jaře odhalí, co to je
„jarní aspekt lesa“. Žáci budou živočichy nejen pozorovat, ale také
si na některé zahrají. Prohlédnou si skalní útvary typické pro Kokořínsko. Každý žák si pomocí písku, jílu, vody a modelíny vyzkouší
pokus, jak funguje selektivní eroze a jak vlastně vznikly Pokličky.
Součástí programu jsou pracovní listy pro následnou práci ve škole.
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VENKOVNÍ
Tyto EVP mají od listopadu
do dubna a ve velmi
nepříznivém počasí
interiérovou variantu.

Tajemství lesa
– pod širým nebem

Mravenčí stezkou
– pod širým nebem
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČSP, EV, TV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září – říjen / venku
v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78
Délka programu: 90 nebo 180 minut
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč / žák kratší verze, 60 Kč / žák delší verze
Záměr programu: Žáci se seznámí s životem mravenců.
Pochopí, že role mravenců v přírodě je nezastupitelná.
Anotace: Vypravte se s námi do přírody po stopách mravenců.
Objevíme, kde bydlí, jak vypadají a jestli jsou všichni stejní. Dozvíme se,
co mravenci celý rok dělají a jiné zajímavosti z jejich života. S lupou
v ruce je budeme pozorovat a dozvíme se, jak se mravenci dorozumívají. Pomocí her a bádání prozkoumáme svět mravenců a pokusíme
se najít způsob, jak s mravenci žít a vzájemně se respektovat. Delší
verze programu může proběhnout v případě, že u školy jsou dva (či
více) různé lesy, které projdeme a porovnáme životní podmínky a
druhy žijící v nich.
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Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČJL, ČJS, TV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září – listopad
/ venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78
Délka programu: 90 nebo 180 minut.
Věková skupina: 2. – 6. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč / žák kratší verze, 60 Kč / žák delší verze
Záměr programu: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí
propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké
funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.
Anotace: Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku
lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky
a jejich vzájemné vztahy. Pokusí se najít vztahy, mezi organismy
v lese, ve kterém budou. Žáci si pomocí názorných pomůcek,
samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní
pyramida a stromová patra. Pokusí se určit stromy kolem sebe. Zjistí,
zda mají okolo stromy typické pro náše území a pro nadmořskou
výšku okolí školy. Pro 6. ročníky bude kladen větší důraz na seznámení s lesem jako ekosystémem a na poznání vegetační stupňovitosti. V Dolní Vidimi si ukážeme i inverzi vegetačních stupňů
typickou pro údolí Kokořínska.Delší verze programu může proběhnout v případě, že u školy jsou dva (či více) různé lesy, které projdeme a porovnáme životní podmínky a druhy žijící v nich.

Do hlubin rybníků a potoků
– pod širým nebem
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen / venku v okolí školy
Délka programu: 90 nebo 180 minut
Věková skupina: 2. – 6. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč / žák kratší verze, 60 Kč / žák delší verze
Záměr programu: Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.
Anotace: Programe zavede žáky do světa nad i pod vodní hladinou rybníka či potoka (řeky). Pozorováním poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků či vodních toků a jejich okolí a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. Zkusí si
lovit vodní bezobratlé a určit je. Zjistí, které stromy rostou v blízkosti vod a které
ne. Porozumí pojmu potravní pyramida a potravní řetězec. V simulační hře o žabím
putování si sami vyzkoušejí být v jejich kůži a zažít nebezpečí jak ze strany přírody, tak ze strany člověka. Porozumí pojmu migrace.Pro 6. ročníky bude kladen
větší důraz na seznámení s vodním prostředím jako ekosystémem, na bioindikace
pomocí vodních bezobratlých a na problematiku sucha a povodní. Delší verze programu může proběhnout v případě, že je u školy lužní les a výukový program prováže problematiku lesa s vodou (přesah do EVP Tajemství lesa).

Letem včelím světem
Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, TV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen / venku v Dolní Vidimi, č.p. 78
(případně venku v okolí školy)
Délka programu: 90 min. (+ cca 30 minut v Dolní Vidimi na dojití k úlům)
Věková skupina: 2. – 6. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč / žák
Záměr programu: Žáci se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci včelaře, prohlédnou si nástavkový úl a poznají, co se děje ve včelstvu v průběhu roku. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.
Anotace: Včely mají nezastupitelnou roli v přírodě a pro člověka. Žáci poodhalí tajemství života včel, jejich společenstva, role jednotlivých členů včelstva. Dozvědí
se, jak funguje společenstvo včel a jak je možné, že se spolu všechny domluví. Pod
lupou se podívají na včely a zjistí, jak včela tvoří med, sbírá pyl a nektar. Nahlédnou
do života včelstva i včelaře v průběhu roku. Společně rozebereme a žáci následně
složí nástavkový úl a vysvětlíme si funkci jeho částí. Zamyslíme se nad tím, kde a jak
včely žily dříve, než na svět přišli včelaři. V případě realizace programu v Dolní Vidimi
se půjdeme podívat na včely přímo k úlům. Žáci dostanou ochranné pomůcky.

Jak žijí?
Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, ČS, TV, DV,
EV, OSV, MuV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen /
v chalupě
a venku v Dolní Vidimi, č.p. 78 (případně v interiéru
školy)
Délka programu: 90 min. (+ cca 30 minut v Dolní Vidimi
prohlídka pastviny, přístřešku pro ovce a starání se o ovce)
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč / žák
Záměr programu: Žáci pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí rozdíl mezi domácími a divokými
zvířaty. Vysvětlí význam domestikace pro člověka. Vyzkouší si proces zpracování ovčí vlny a výroby sýra. Vysvětlí význam pastvy pro tvorbu krajiny v ČR. Dostanou se
do přímého kontaktu se zvířaty.
Anotace: Domácí zvířata provází člověka již tisíce let.
Žáci se v programu dozvědí, jak probíhala domestikace
současných domácích zvířat. Na příkladu ovcí žáci zjistí, co potřebují domácí zvířata ke spokojenému životu
a jak se jejich nároky liší od jejich divokých příbuzných.
Žáci si v průběhu programu vyzkouší zpracování ovčí
vlny a výrobu sýru. S 5. a 6. ročníky se budeme společně zabývat významem pastvy při utváření krajiny
v ČR. V případě realizace programu v Dolní Vidimi se
žáci podívají na pastvinu a vyzkouší si péči o spokojený
život našich oveček. Zároveň se dozvědí, jak se správně
chovat při kontaktu se zvířaty..
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Život v zahradě.
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČP, EV, VV, TV, OSV
Kdy a kde program probíhá: květen – červen 2019,
školní zahrada, zahrady v okolí
Délka programu: 135 minut (3 VH)
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Cena: 40 Kč / žák
Záměr programu: Děti poznají zahradu jako kus přírody, který jsme
přinesli k domu, a pokud budeme respektovat nároky rostlin na prostředí, tak se bude zahradě dařit a nám v ní bude dobře.
Anotace: Program probíhá v zahradě České zahradnické akademie Mělník, která je členitá a zahrnuje biotopy s různými podmínkami pro život rostlin. Žáci se zde naučí poznávat některé základní
rostliny. Pomocí čichu i zraku si zkusí poznat bylinky, které se dají
použít jako léčivky či koření. Budou se zabývat tím, jak rozdílné podmínky mají rostliny na slunci a ve stínu a které vlastnosti rostlinám
umožňují snášet sucho. Podle vlastních pocitů při procházení se
v zahradě zkusí vymyslet, jak by měla vypadat zahrada, aby se v ní
oni sami cítili dobře. Uvědomí si, že členitá zahrada umožňuje život
většímu množství různých druhů rostlin.
Na závěr programu žáci navrhnou vlastní zahradu.Třída dostane
několik rostlin pro pěstování ve škole a učitel pracovní listy.
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VNITŘNÍ

Voda nad zlato
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, HV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: celoročně, ve školní učebně
Délka programu: 90 min.
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč / žák
Záměr programu: Žáci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním
kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu
v domácnosti.
Anotace: Žáci si zkusí přivolat déšť jako indiáni a pak se společně
s lektorem zamýšlejí, proč je voda tak důležitá pro nás a pro
všechny živé organismy. V roli kapek vody prožijí koloběh vody na
Zemi a seznámí se tak s tajemstvím přeměny jejích skupenství.
Koloběh vody si poté žáci vyzkoušejí na modelu krajiny. 4. a 5. ročníky
navíc rozliší velký a malý koloběh vody a dozvědí se, jak to je koloběhem vody v ČR. Následně mají žáci prostor sami ve skupinách
vymýšlet, jak se dá doma šetřit vodou a kdy se dá pitná voda
nahradit vodou dešťovou.

Popelnicí to nekončí
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, HV, DV, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: celoročně, ve školní učebně nebo
od dubna do října v Dolní Vidimi č.p.78
Délka programu: 90 min.
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Cena: 45 Kč / žák
Záměr programu: Žáci roztřídí běžný odpad z domácnosti a poznají další cestu odpadu směsného i cyklus odpadu vytříděného.
Anotace: Co se děje s odpadem poté, co ho vyhodíte do popelnice? Žáci se v průběhu programu naučí třídit běžný odpad z domácnosti. Dozvědí se, co se děje se směsným odpadem na skládce
a ve spalovně odpadů. S vytříděným odpadem poputují do třídírny
odpadu a prohlédnou si výrobky, které se z tříděného odpadu vyrábí. V rámci programu třída dostane plakátový návod na třídění
odpadu pro následnou práci ve škole.
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Zaniklá řemesla
ve Vidimi
Obsah vzhledem k RVP: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Kdy a kde program probíhá: celoročně, v Dolní Vidimi, č.p. 78
S sebou: pevná obuv, přezůvky, pláštěnka či nepromokavý oděv,
propiska a tužka, pití a svačina.
Délka programu: 180 minut
Věková skupina: 2. – 6. ročník ZŠ (v případě zájmu až 9. ročník)
Cena: 55 Kč / žák + doprava
Záměr programu: Žáci objeví a vyzkouší si řemesla a práce, které
z domácností již dávno vymizely.
Anotace: Přijďte si vyzkoušet život našich předků do Domu zaniklých řemesel Ekocentra Koniklec. Program je rozdělen na dvě části.
V první části se žáci seznámí s životem lidí na Kokořínsku v dobách
minulých. Jak lidé žili bez lednice, bez televize a bez počítače?
Ve druhé části programu si vyzkouší nejen řemesla, ale i další
polozapomenuté domácí práce: pečení chleba, stloukání másla,
pečení placek na plátech kamen, praní na valše, předení pomocí
vřetánka a další. Vyzkoušet si můžete řemeslo drátenické, provaznické a tesařské nástroje.

15

VENKOVNÍ I VNITŘNÍ

Stavitelé města I
Obsah vzhledem k RVP: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: listopad - červen / ve školní učebně
a okolo školy
Délka programu: 180 min (4 vyučovací hodiny)
Věková skupina: 2.-3. ročník ZŠ
Cena: 40 Kč / žák
Záměr programu: Děti získají znalosti a dovednosti o tom, jaká
adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony
samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické
jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití).
Anotace: Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušejí
přestavět království, které bylo zasaženo dopady změny klimatu
(vlny horka, sucho, přívalové deště). V rámci práce s touto aplikací
poznají, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí
a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se
také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů
chovat. Zahrají si kvízovou hru a pohybovou hru na katastrofy.
Spolu s lektorem vyrazí na školní pozemek a prozkoumají, jak je jejich škola a její okolí připraveno na častější výskyt dlouhodobého
sucha, vln horka a přívalových srážek. Poslední hodinu si formou
vystřihovánek každý zkusí okolí školy upravit podle adaptačních
zásad.

Stavitelé města II
Obsah vzhledem k RVP: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV
Kdy a kde program probíhá: listopad - červen / ve školní učebně
a okolo školy
Délka programu: 360 min (1. den 5 vyučovacích hodin + 2. den
3 vyučovací hodiny)
Věková skupina: 4.-5. ročník ZŠ
Cena: 100 Kč / žák v případě, že celý program vede lektor; 40,- Kč
/ žák v případě, že dvě vyučovací hodiny 2. dne věnované tvorbě
prezentace dětí (plakát, ppt prezentace na PC,…) odučí učitel
podle metodiky dodané Ekocentrem
Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká
adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni
samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické
jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití).
Anotace: Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní
město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě
funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se
klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za
úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda
a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout,
kde by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích
hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do
podoby plakátu.
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ekologické výukové programy

PRO 2. STUPEŇ ZŠ
A PRO 1. – 2. ROČNÍKY SŠ
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TERÉNNÍ
v CHKO Kokořínsko
– Máchův kraj

Za tajemstvím
pískovcových skal II
Obsah vzhledem k RVP: ČP, ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČS; PT – EV, OSV,
VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen
Start: Parkoviště pod Pokličkami. Cíl Romanov, rozcestí Na Rovinách
nebo se lze vrátit zpět – v tom případě počítejte + 45 min na návrat
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska
a tužka, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: baterka, lupa, malý dalekohled.
Délka programu: 240 minut
Věková skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, 1. –. 2. ročník SŠ
Cena: 40 Kč / žák + doprava
Záměr programu: Žáci porozumí tomu, jak vznikla krajina Kokořínska. Prozkoumají geologické útvary v pískovci i ekosystémy
v inverzním údolí.
Anotace: Společně se vydáme do nitra pískovcových skal a budeme zkoumat, kde se zde pískovce vzaly, jak jsou staré a proč jsou
důležité. Žáci poznají, co jsou voštiny, skalní okna, pokličky, skalní
obydlí, převisy a další zajímavé útvary a budou bádat nad tím, jak
vznikly. Budeme pozorovat život mezi skalami. Rozlouskneme
mikroklimatologickou záhadu, která obepíná celé Kokořínsko pomocí
her a zábavných aktivit. Prověříme si orientační smysl a schopnost
spolupráce. Kokořínsko je unikátní krajina, která nemá v Česku ani
jinde v Evropě obdoby a proto si zaslouží naši pozornost. Čeká nás
zajímavý výlet do míst, kde se setkávají přírodní síly s činností člověka.

Mokřad
pod pokličkou
Obsah vzhledem k RVP: ČP, ČZ, ČS, EV, OSV, VMEGS
Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČP, ČZ, ČS; PT – EV, OSV,
VMEGS
Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, VZ; PT – ČŽP
Kdy a kde program probíhá: květen – červen, září-říjen
Start: pod hradem Kokořín – rozcestník „Kokořín Dolina“. Cíl: parkoviště pod Pokličkami. V případě dělení, půjdou skupiny proti sobě.
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska
a tužka, pití a svačina, v případě celodenního výletu i oběd. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: lupa, malý dalekohled.
Délka programu: 180 minut
Věková skupina: 7. – 9. ročník ZŠ, 1. –. 2. ročník SŠ
Cena: 40 Kč / žák + doprava
Záměr programu: Žáci porozumí významu mokřadů v krajině,
poznají ekosystém lužního lesa a prohloubí svou dovednost orientace
v mapě, získají znalosti o české i mezinárodní ochraně přírody
(CHKO, přírodní rezervace, Natura 2000, Ramsarská úmluva).
Anotace: Žáci se stanou členy výzkumné expedice, jejíž hlavním
úkolem je rozhodnout podle poznatků získaných během programu,
zda je území řeky Pšovky oprávněně začleněno do seznamu
mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Žáci
se vydají proti proudu řeky a na 2,5 km dlouhé trase se seznámí
s významnými druhy mokřadních rostlin a živočichů. Vyzkouší si
lov a určování vodních bezobratlých. Cestou si budou doplňovat
mapu s korytem řeky. Diskusní a herní formou se dozvědí, co je
mokřad a z jakých částí se skládá, jaké jsou funkce mokřadu, jeho
význam v krajině. Zjistí, čím jsou mokřady ohroženy a jakou péči
jim je potřeba poskytnout. Pojďte nahlédnout, co skrývá mokřad
pod pokličkou.

Poznámka: program lze realizovat ve zkrácené formě (120 minut,
výběr z aktivit) v okolí Dolní Vidimi. Tato varianta je vhodná při návštěvě Domu zaniklých řemesel v Dolní Vidimi, čp. 78.
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VENKOVNÍ
I VNITŘNÍ

Stavitelé města III
Obsah vzhledem k RVP: ČJL, MJA, IKT, ČZ (VZ, TV),
ČS (De, VO), ČP (Fy, Che, Př, Ze), EV, OSV, VMEGS
Kdy a kde program probíhá: listopad - červen / ve školní učebně
a okolo školy
Délka programu: 360 min (1. den 5 vyučovacích hodin + 2. den
3 vyučovací hodiny)
Věková skupina: žáci druhého stupně ZŠ a nižší ročníky
víceletých gymnázií
Cena: 100 Kč / žák v případě, že celý program vede lektor; 40,- Kč
/ žák v případě, že dvě vyučovací hodiny 2. dne věnované tvorbě
prezentace dětí (plakát, ppt prezentace na PC,…) odučí učitel
podle metodiky dodané Ekocentrem
Záměr programu: Cílem programu je, aby žáci získali znalosti
a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí,
dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů
klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty,
extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).
Anotace: Projekt je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu
na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice klimatické změny,
jejích příčin, důsledků a řešení.
V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají,
jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým
jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnují se podrobně
jedné problematice -Výzkum veřejného mínění, Přívalové deště, Tepelný ostrov, Doprava, Vodní prvky. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté navrhnou vhodná adaptační opatření, která druhý
den ve škole zpracují a poté prezentují spolužákům.
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Voda a město aneb
vodní architekti
Voda a krajina aneb
povodně, sucha
a jak na ně?
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV,
OSV, VMEGS
Kdy a kde program probíhá: celoročně / venku v okolí školy a ve
školní učebně s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí
Délka programu: 135 minut (3 VH)
Věková skupina: 7. – 9. ročník ZŠ
Cena: 50 Kč / žák
Záměr programu: Žáci pochopí význam vody v krajině a úlohu
jednotlivých krajinných prvků jako řeky, vodní díla, lesy, pole,
louky, pastviny, remízy, cesty a jejich schopnost ovlivnit retenci
vody.
Anotace: Žáci si názorně předvedou funkce velkého a malého vodního cyklu na maketě krajiny a zjistí, co je retenční schopností krajiny. Dozvědí se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace vodních toků
v krajině. Následně společnými silami projektují ideální „vodní“ krajinu a navrhují realizace různých krajinotvorných opatření, která
přispívají k prevenci povodní a sucha. Uvědomí si tak úlohu jednotlivých prvků v krajině (řeky, vodní díla, lesy, remízy, orná půda, atd.)
a jejich schopnost ovlivnit zadržení vody v půdě. Žáci si sami
na modelu změří rozdíly v rychlosti toku v regulovaném a neregulovaném korytě a výsledky prodiskutují. Při venkovní hře se budou
podrobněji zabývat retenční schopností krajiny, a to jak v závislosti
na různých površích, tak i v souvislosti s extrémy v počasí (dlouhá
sucha, přívalové deště).

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV,
OSV, VMEGS
Kdy a kde program probíhá: celoročně / venku v okolí školy a ve
školní učebně s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí
Délka programu: 135 minut (3 VH)
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Cena: 50 Kč / žák
Záměr programu: Žáci pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mikroklimatem
obce.
Anotace: Program se věnuje problematice vody v městském prostředí, úloze zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu
je sada venkovních pokusů, při kterých si žáci sami uvědomí vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Žáci porovnají, jak vypadá
koloběh vody v přírodě a v urbanizované krajině. Dozvědí se, jakou
úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Žáci si sami
při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima
ve městě, a podrobněji se zabývají funkcemi městské zeleně.
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VNITŘNÍ

Voda a domácnost
aneb počítáme
s vodou
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Kdy a kde program probíhá: celoročně / školní učebna s internetem, dataprojektorem
/ interaktivní tabulí
Délka programu: 135 minut (3 VH)
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Cena: 50 Kč / žák
Záměr programu: Žáci si uvědomí vliv běžného života nás všech na kvalitu a spotřebu
pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody v domácnosti vodou
dešťovou.
Anotace: V programu žáci stojí před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové.
K těmto změnám získávají podklady na základě své práce s tématy: odkud se voda v domácnosti bere a kam odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody. Změnami se žáci zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí
i z finančního hlediska. Na závěr programu žáci vybírají z navržených změn ty, které se dají
použít v běžném činžovním (panelovém) domě. Dále se věnují čištění domácích odpadních vod a diskutují výhody a nevýhody různých způsobů čištění odpadních vod. Součástí
programu je experiment demonstrující, jak funguje klasická čistička, a model kořenové
čistírny.
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Voda a svět
aneb velká objevná
plavba
Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV,
OSV, VMEGS
Kdy a kde program probíhá: celoročně / školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí
Délka programu: 180 minut (4 VH)
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Cena: 60 Kč / žák
Záměr programu: Žáci získají ucelený přehled o problematice
pitné vody a nakládání s vodou různě ve světě.
Anotace: Žáci se stanou mořeplavci, kteří se vydávají na výzkumnou cestu okolo světa. Navštíví různé kontinenty, na kterých řeší
nutnost doplnit své zásoby pitné vody. Při tom se dozvědí, co trápí
při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Průběžně hodnotí svoji plavbu v cestovatelském deníku. Na pobřeží Aljašky se
setkají s ropnou havárií a seznámí se se způsoby odstraňování následků. V Saudské Arábie porovnají minulost a předpokládaný vývoj
vodního stresu ve světě. V Mikronésii se vcítí do pozice migrantů
zaplavených oblasí a při návštěvě Afriky rozpoznají příznaky choroby po požití kontaminované vody a navrhnou způsob léčby. V poslední vyučovací hodině „doplují“ zpět do Evropy a budou se
zabývat jakostí vod v ČR. Vymyslí způsoby, jak by všechny řešené
problémy s vodou mohli oni sami minimalizovat.
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Okruhy činnosti Ekocentra Koniklec

Ekocentrum Koniklec, o. p. s. bylo založeno v roce 2012.
Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.
Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.
Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením
na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze a Středočeském kraji.
Environmentální vzdělávání a výchova:
 Tvorba a realizace vnitřních a terénních ekologických výukových programů pro žáky MŠ, ZŠ
a SŠ v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji
 Realizace dlouhodobých environmentálně
vzdělávacích projektů „Město do kapsy" a „Mikroklima okolí školy" s žáky I.a II.stupně pražských ZŠ
 Zajištění exkurzí do provozů na zpracování
odpadu pro žáky ZŠ a SŠ
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Environmentální osvěta:
 Osvětové akce pro veřejnost, např.: úklid
Modřanské rokle v rámci celosvětové kampaně
„Ukliďme svět",Den Země na Praze 12, Ekofestival na Praze 2, Fajn den na Praze 3
 Projekt "Počítáme s vodou" - poradenství,
semináře, zahraniční exkurze za příklady dobré
praxe v hospodaření s dešťovou vodou,
publikace, mezinárodní konference

Environmentální poradenství:
Koordinace poradenského a osvětového
projektu „Ekoporadny Praha", Ekoporadna
Praha (od roku 2011 členem Sítě ekologických
poraden STEP), infocentrum ČSOP,
informační centrum o klíněnce jírovcové,
poradenství v oblasti úspor energie, poradenství
v oblasti využívání dešťové vody v městském
prostředí, biodiverzity,chráněných území
v Praze a odpadového hospodářství, realizace
konferencí, seminářů, kampaní, besed, přednášek,
soutěží a vydávání informačních letáků
a publikací

Praktické ochrana přírody:
 Ochrana jírovců proti klíněnce jírovcové
- pořádání informačních stánku a opakovaný sběr
listí na území Prahy 2 a Prahy 3
 Rekognoskace pražské zeleně - určování
stromů, jejich měření a zanášení údajů do mapy
 Vybudování podzemní nádrže na zachytávání a využívání dešťové vody v objektu zahradnického učiliště v Praze - Komořanech
 Monitoring invazních druhů zeleně
na břehu Vltavy

Tvorba a údržba naučných stezek a tělocvičen
v přírodě na území hl. m. Prahy a ve Středočeském
kraji: Modřanská rokle, Vrch svatého Kříže, lesopark Kamýk, fitness u Vltavy, Veřejný oddechový
a sportovní areál VOSA, Zahrady v Českém Brodě
Ekocentrum Koniklec vlastní a spravuje Dům
zaniklých řemesel včetně expozice skanzenu
v Dolní Vidimi na Kokořínsku: realizace ekologických výukových programu pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ
z Prahy, Mělnicka a okolí; úprava a pronájem
prostor, praktická ochrana přírody

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.
Vlkova 2725/34, Praha 3
info@ekocentrumkoniklec.cz
www.ekocentrumkoniklec.cz
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Seznam použitých zkratek:
RVP G
RVP PV
RVP SOV
RVP ZŠ
VO
PT
CJL
CJS
ČP
ČS
CSP
ČZ
CŽP
DJP
DJT
DSP
DSV
DTD
DV
EkonV
EstetV
EV
HV
IIKT
IKT
MJA
MuV
MV
ODS
OSV
PřV
SpV
TV
UK
VDO
VIKT
VKCJ
VMEGS
VO
VV
VZ

- Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
- Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
- Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváni
- Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti
- Průřezové téma / Průřezová témata
- Český jazyk a literatura
- Člověk a jeho svět
- Člověk a příroda
- Člověk a společnost
- Člověk a svět práce
- Člověk a zdraví
- Člověk a životní prostředí
- Dítě a jeho psychika
- Ditě a jeho tělo
- Ditě a společnost
- Ditě a svět
- Ditě a ten druhý
- Dramatická výchova
- Ekonomické vzdělávání
- Estetické vzdělávání
- Environmentální výchova
- Hudební výchova
- Informatika a informační a komunikační technologie
- Informační a komunikační technologie
- Matematika a její aplikace
- Multikulturní výchova
- Matematické vzděláván!
- Občan v demokratické společnosti
- Osobnostní a sociální výchova
- Přírodovědné vzdělávání
- Společenskovědní vzdělávání
- Tělesná výchova
- Umění a kultura
- Výchova demokratického občana
- Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
- Vzdělávání a komunikace v českém jazyce
- Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech
- Výtvarný obor
- Výtvarná Výchova
- Vzdělávání pro zdraví

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.
Vlkova 2725/34, Praha 3
info@ekocentrumkoniklec.cz
www.ekocentrumkoniklec.cz

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Tento projekt podpořil Středočeský kraj

