Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR o. p. s.

Nabídka programů
2020/2021

pro mateřské, základní a střední školy
Pomáhejte s námi!

Výběrem programu, či svou návštěvou u nás,
přispíváte na další chod záchranné
stanice pro volně žijící živočichy
z Vašeho regionu.

říjen–březen		

přijedeme za Vámi do školky, školy
v prosinci se výukové programy nekonají

duben–září		

přijeďte nás navštívit do stanice v Hrachově u Sedlčan

Slovo úvodem
Vážení pedagogové a přátelé přírody,
do rukou se Vám dostává katalog výukových programů a akcí Ochrany fauny ČR pro školní rok 2020/2021. Programy
mohou proběhnout přímo ve Vaší třídě během vyučování, ale také jistě nebudete zklamáni, rozhodnete-li se navštívit
areál záchranné stanice v Hrachově u Sedlčan, neboť se jedná o jedno z nejmodernějších zařízení určených k péči
o zraněné volně žijící živočichy v České republice.
Kdekoli se s Vámi setkáme, bude nám potěšením a vynaložíme maximum sil k Vaší spokojenosti.

Co jsme pro Vás připravili?
Výukové programy pro mateřské školy a 1. třídu ZŠ
- pro nejmladší
- pro mladší děti
- pro předškoláky a 1. třídu ZŠ
Výukové programy pro základní školy
- 1. stupeň ZŠ
- 2. stupeň ZŠ

PRAHA

Přednášky pro střední školy
Exkurze do záchranné stanice Hrachov

SEDLČANY
PŘÍBRAM

VOTICE

HRACHOV

Akce a významné dny

Výpočet cestovného
Cestovné do Vaší mateřské, základní či střední
školy je počítáno vždy z Hrachova u Sedlčan.
Cena za 1 km činí 4 Kč.

Ochrana fauny ČR o. p. s.
Hrachov 13
262 56 Svatý Jan
info@ochranafauny.cz
www.ochranafauny.cz
tel.: 603 549 125

Výukové programy
pro mateřské školy a 1. třídu zš
Výukové programy jsou připravovány aktivní formou, při které jsou děti seznamovány s daným tématem pomocí jednoduchých her. Připravené aktivity u dětí procvičí smyslové vnímání, jejich rychlost, smysl pro orientaci, paměť, obratnost i postřeh a zároveň se dozvědí mnoho nových informací. Závěr programů je věnován výtvarné činnosti a předání
památkových kartiček.
Výukový program je určen pro všechny třídy mateřské školy a 1. třídy základních škol. Délku programu lze přizpůsobit
dle věku dětí. Lektor přijede na předem domluvenou hodinu přímo do školy, nebo je možné přijet s dětmi do Centra
Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan a kombinovat výklad lektora s prohlídkou expozice v záchranné stanici.

Délka jednoho výukového programu je 90 minut.

V každém měsíci můžete vybírat z několika
výukových programů nebo si objednat celý
nabízený cyklus.

Maximální počet dětí ve skupině je 25, při větším počtu
dětí je možné odučit 2 výukové programy po sobě.

Cykly jsou sestaveny a doporučeny
pro daný věk.

Cena výukového programu pro jednoho žáka je 40 Kč.

Doporučený věk:
Cyklus:

nejmladší

mladší a předškoláci

předškoláci a 1. třída

Z pohádky
do pohádky

Přírodě na stopě

Letem světem

ŘÍJEN

Krteček a kamarádi

LISTOPAD

V pařezové chaloupce

LEDEN

U pejska a kočičky

ÚNOR

Na návštěvě u Rákosníčka

BŘEZEN

Dobrý den Otakárkovi

Nech brouka žít
Z ptačí perspektivy
Když se barví listí
Vitamíny ze zahrádky
Zimní spáči
Nad hladinou, pod hladinou
Indiánský stopař
Život v mraveništi
Dobrodružství s netopýry
Dobrý den Otakárkovi

Cestování v čase

Africká divočina

Z pohádky
do pohádky
pro nejmladší děti
ŘÍJEN

Krteček a kamarádi

Jak vypadá opravdový krteček? Čím
se živí a co chutná jeho kamarádům
zajíčkovi a ježkovi? Opravdu se ježek živí
ovocem a pije mléko? Co má na bříšku,
když záda jsou pokryta bodlinkami? Kam
se všichni schovají před blížící se zimou?
Na to vše a nejen na to se zeptáme krtka
a jeho kamarádů. Zda ježek píchá,
si vyzkoušíme na vlastní kůži.

U pejska a kočičky

LEDEN

Jak spolu pejsek a kočička hospodařili,
známe z knihy Josefa Čapka. Co jim
uvařit, aby je bříško nebolelo? Kdy chce
pejsek pohladit a kdy na něj raději nesahat, nám napoví jeho řeč těla. Která psí
rasa nás ohlídá a kdo je na mazlení? Co
si počít s dlouhou srstí pejsků a kočiček?

V pařezové chaloupce

I každé zvíře potřebuje mít svůj domeček a úkryt.
Ukrývá se v pařezové chaloupce Křemílek a Vochomůrka, nebo zvířátka? S dětmi si povíme, jak vypadají
domečky různých zvířat a z čeho si je staví. Také se
dozví, kde a jak si hledají potravu.Vyzkouší si uplést
ptačí hnízdo nebo lovit potravu jako liška.

Na návštěvě u Rákosníčka

BŘEZEN
Dobrý den Otakárkovi

Za klokany

Za Krakonošem

V tomto programu navštívíme rodinu
Otakárkových. Podrobně se seznámíme
s jejich dětmi různého věku, jejich hmyzími přáteli, ale i obávanými nepřáteli. Co
hrozí motýlkům v naší přírodě? Proč jich
ubývá a kam se ztrácí jejich přirozené
prostředí?

ÚNOR

Co se skrývá v rákosí? Kdo pod vodou v bahně, leží
líně na dně? Kolem vody, pod vodou i nad ní nalezneme
mnoho živočichů a rostlin, se kterými se děti pomocí her seznámí a vyzkouší si, jaké by to bylo navštívit
Rákosníčka přímo v jeho pokoji.

Včelka
Kde je na světě největší
zima

LISTOPAD

CELOROČNĚ

Kdo je včelař, v čem spočívá jeho práce, jak to vypadá
v úlu, jak rozpoznáme jeho obyvatele? Všechny tyto
otázky si zodpovíme v programu věnovanému
tajuplnému životu včel. Zahrajeme si na včelky čističky,
stavitelky i létavky. Prozradíme si, jaké produkty včelky
v úlu vyrábí, a jeden z nich ochutnáme. V jarních
měsících přivezeme do školky i prosklený úl s živými
včelkami, v zimních, když včelky spí, nahradíme nahlédnutí do úlu pečením perníčků.

Přírodě na stopě
pro mladší děti a předškoláky
Nech brouka žít

Z ptačí perspektivy
Děti se naučí poznat nejběžnější druhy našich
ptáků, dozví se něco o jejich specifické stavbě těla
a peří. Čím se živí, kde bydlí? Nově nabyté informace
si upevní mocí jednoduchých her.

Je kláda v lese nepořádek, nebo
domov mnoha brouků? Děti se
seznámí s „hmyzáky“ naší krajiny.
Podíváme se, jestli má roháč rohy.
Kdo je to tesařík? A mají brouci brnění?

Nad hladinou, pod hladinou

Zimní spáči

Voda je životodárná. Stejně jako my se bez ní neobejdou ani ostatní
živočichové, ani rostliny. Kdo se ukrývá pod její hladinou a kdo se
vyhřívá na listech leknínu? Přiblížíme si koloběh vody a děti seznámí
s tím, jak lidská činnost ovlivňuje živočichy žijící ve vodě i kolem ní.

Tentokrát si vlezeme do brlohu
s medvědem, prozkoumáme liščí noru
i příbytek jezevce. Kde se v zimě
schovává veverka, had nebo ještěrka?
Proč lasička nespí?

Indiánský stopař
Když se barví listí

Vitamíny ze zahrádky

Jaké stromy se vyskytují nejčastěji
v naší krajině a s čím se potýkají? Kdo
se v jejich korunách ukrývá a před čím
nás les chrání? Jak se zvířátka připravují
na zimu, co je to babí léto?

Kde roste ovoce a kde zelenina, jak je od sebe rozeznáme? Povíme si o vitamínech a proč jsou pro nás důležité.
Víš, co rostlinka potřebuje k životu, aby dobře rostla?
Pojďme si zahrát na malé zahradníky.

Kdo se tiše plíží stepí, stejně jako po lese? Kdo rozezná každou stopu
a strachem se netřese? Přece malý Indián. Provede nás dobrodružstvím, naučí nás
rozeznat zvířata dle jejich stop, ale také rozdělat oheň a vyzdobit se válečnými
barvami.

ÚNOR
Život v mraveništi
Společně se seznámíme se životem mravenců a nahlédneme do dění v mraveništi.
Znáte všechny obyvatele nejstarších států na světě? Víte, že mravenci jsou svým
způsobem života docela podobní nám, lidem?

LISTOPAD
Dobrý den Otakárkovi
V tomto programu navštívíme rodinu Otakárkových. Podrobně se
seznámíme s jejich dětmi různého věku, jejich hmyzími přáteli, ale
i obávanými nepřáteli. Co hrozí motýlkům v naší přírodě? Proč jich ubývá
a kam se ztrácí jejich přirozené prostředí?

BŘEZEN

Dobrodružství s netopýry
Netopýr není ani pták, ani okřídlená myška.Vede velmi zajímavý život a dokonce
umí i plavat. Samice si pomáhají v péči o mláďata. Pojďme se na ně podívat blíže
a nemějte strach, netopýr není upírem.

Letem světem

BŘEZEN

pro předškoláky a 1. třídu ZŠ

Za Krakonošem
Kdopak hlídá naše hory před nezbedníky?
Který kopec je ten nejvyšší a co si sbalíme
na túru do batohu? Na Moravě sklidíme
víno, v kraji rybníků si zarybaříme a nakonec se spustíme i do té nejhlubší jeskyně
a prozkoumáme temné podzemí.

ŘÍJEN
Cestování v čase
Společně se přeneseme do pravěku,
kde se potkáme s dinosaury. Jako
pravěcí lidé si ulovíme potravu a poté
se vydáme po časové ose do
středověku, abychom si přiblížili
život králů i chudiny.

ÚNOR
Za klokany

LISTOPAD
Africká divočina
Která zvířátka žijí v pouštích, savanách a deštných pralesech Afriky?
Jak loví lvi, hyeny nebo gepardi? Víte,
kolik máme zubů a o kolik víc jich
má aligátor? Jak žijí gorily a proč
potřebují ochranu?

LEDEN
Kde je na světě
největší zima
Navštívíme nejchladnější místa na
Zemi a seznámíme se s jejich obyvateli.
Zahrajeme si na Eskymáky, ulovíme
ledního medvěda a postavíme společně
iglú. Jako mrštná medvíďata si doskáčeme po krách ulovit tuleně. Nebude
chybět ani pořádná koulovačka.

Kteří živočichové jsou typičtí
pro Austrálii a jinde se nevyskytují?
Co si dává k snídani koala a co podivného je na ptakopyskovi? Dovíme se,
jak velký se rodí klokan a další spoustu
zajímavostí z jeho života. Pokusíme se
vyhnout žraločím zubům a v bezpečí
se vrátit do Čech.

Výukové programy
pro základní školy

Délka jednoho výukového
programu je 90 minut.

Výukové programy jsou připravovány tak, aby děti byly seznamovány
aktivní formou s daným tématem pomocí diskuze, samostatných úkolů a her.
Prostřednictvím připravených aktivit budeme rozšiřovat znalosti žáků
o daných okruzích. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí. Na výukový
program přijede lektor do školy, nebo je možné přijet s dětmi
do Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan a kombinovat výklad
lektora s exkurzí do záchranné stanice.

Cyklus:

Maximální počet dětí ve skupině je 30. Při větším počtu dětí
je možné odučit 2 výukové
programy po sobě.
Cena výukového programu
pro jednoho žáka je 40 Kč.

Na rovinu bez obalu
... aneb konec s výmluvou: oni to dělají také.
Zaměříme se na hledání možností jak šetřit životní prostředí, svou peněženku i svědomí a především na to, jak začít
sám u sebe. Probereme konkrétní příklady z vlastní domácnosti i zahrady. Jaký vliv může mít každý z nás na přírodu,
jak zacházet s vodou a vyhnout se tvoření odpadu? Programy lze objednat i jednotlivě.

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ:

Moje věci jsou i tvými

Domove, ukliď se

Včela I.

Včela II.

Jak člověk k včelařství přišel? Co se děje v úle? Kdo
poroučí, kdo se dře, a kdo šetří síly? Jak se včelka rodí,
roste a co vše se za svůj krátký život musí naučit, nám
poví pan včelař. Zjistíme, kde má včela mozek a kolik
má očí. Jak se o své svěřenkyně včelař stará, jaké používá pomůcky, i jak se brání proti žihadlům. Ukážeme si
výrobu jednoduché svíčky z pravého včelího vosku.

Seznámíme se s včelími produkty, možná nás překvapí
jejich množství i jejich užitečnost pro člověka.
K některým přivoníme, jiné ochutnáme. Dozvíme se,
jak včely bojují se svými nepřáteli, co udělají s vetřelci
a jaká nebezpečí na ně číhají.Víš, jak silný je jed sršně
a zda tě může bodnout čmeláčí sameček?
Co je apipunktura a apidomeček?

Životní prostředí volá
o pomoc, je to jen na nás.
Pomůžete s námi? Není to
jen o třídění odpadu, ale
i o sdílení věcí, recyklaci,
sbírání dešťové vody a řešení
problémů s úsměvem.

Jak uklidit domácnost
bez použití chemie?
Co se stane, když
smícháme ocet s jedlou
sodou? Co znamená
nakupovat bez obalů,
regionálně a s láskou?

Krmím, krmíš, krmíme
(sebe i ostatní)
Jak udržet své tělo v dobré kondici
pomocí správné stravy ze zahrady
a přírody.Ve zdravém těle, zdravý
člověk, ale i pes, kočka nebo kůň.
Krmíme správně sebe i domácí mazlíčky? Víte, co je pro ně škodlivé nebo
doslova jedovaté?

Naše smysly
Ptačí hodinka

Příroda si (ne)poradí

Koukej, kudy šlapeš

Čím, jak a proč krmit ptáčky,
abychom jim neublížili. Proč je pro
některé druhy důležité plné krmítko i po skončení zimy? Jaké existují
typy krmítek a jak o ně správně
pečovat. Jak chránit ptáky ve městech a jaká nebezpečí jim hrozí?

Během programu si ujasníme
svůj postoj k přírodě i k jejím
problémům a seznámíme se
s možnostmi, jak přírodu, na
které jsme všichni závislí, chránit
a jaké strategie používalo
a v současnosti používá lidstvo.

Výukový program pomáhá
rozvíjet vztah žáků ke krajině,
která se nachází v okolí jejich
školy. Žáci se učí krajinu vnímat
a chápat její historické proměny. Důraz je kladen na kreativitu a týmovou spolupráci.

Vydra

Padouch, nebo hrdina

Program seznámí žáky s vydrou a jejím způsobem života.
Povíme si o tom, jak je vydra přizpůsobena životu ve vodě
a kdo patří mezi její příbuzné. Zjistíme, co všechno se dá
vyčíst z rybích šupin. Nebude chybět ani zmínka o dalších
živočiších, které můžeme v blízkosti vody pozorovat.

Pravidla tu přece nejsou proto, aby se porušovala.
Krádež vánočního stromku není hrdinstvím a vypalování trávy na jaře je porušením hned několika
zákonů České republiky. Práva, pravidla a povinnosti nám mají pomáhat a chránit nás i naše okolí.

V programu procvičíme pomocí jednoduchých her všechny naše smysly. Narazíme i na téma nevidomých lidí
a pokusíme se na chvíli zažít, jak se asi cítí a jaké nástrahy na ně číhají. Jak se člověku změní vnímání světa, pokud jeden
ze smyslů je postižen, nebo zcela chybí?

Babo, raď!
Dnešní doba si žádá hbité řešení problémů. Životem lehčeji proplouvá ten, kdo ví, co a jak dělat ve které
situaci, a kdo si svůj názor a postoj umí obhájit. Procvičte se žáky umění řešení problémů a rozhodování se v situacích
všedních i nevšedních, ale vždy s tématikou vztahu člověka k životnímu prostředí.

Život ve vodě a kolem ní

Kdo také bydlí ve městě?

Žáci se naučí, co je to voda a zda je pro život
na Zemi nutná. Pomocí kapičky vody se
seznámí s koloběhem vody v přírodě. Naučí
se také, jaké rostliny a živočichy mohou spatřit
v blízkosti vody. Na závěr si vše zopakují
pomocí naučné hry.

V našich domech, zahradách a parcích se zabydlují vítaná
i nevítaná zvířata. Seznamme se s našimi zvířecími sousedy
a podnájemníky a buďme k nim ohleduplní. Proč se k nám
stěhují? Společně nahlédneme i do jejich soukromí a budeme pátrat po tom, jak městský život ovlivňuje jejich zvyky
a chování.

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ:
Voda v krajině

Nabití energií

Evropa je protkána hustou sítí dopravních komunikací usnadňující pohyb lidí a zboží. Prozkoumejme, jak silnice a železnice usnadňují, nebo naopak komplikují lidem, rostlinám a živočichům cestování. Zamyslíme se nad tím, jaké dopady má
doprava na životní prostředí, a budeme pátrat po tom, jak my osobně můžeme přispět ke snížení jejího negativního vlivu
na prostředí v naší obci.

Žáci se naučí základní informace o koloběhu vody
v přírodě. Vyzkouší si změřit retenční kapacitu různých
materiálů. Naučí se, jaké jsou výhody či nevýhody
regulace vodních toků v naší krajině a jak tato činnost
ovlivňuje živočichy žijící v okolí vody i v ní.

Energie je základ života, elektrická energie základ
současné společnosti. Podíváme se na zdroje
energie, její zásoby i spotřebu. Uvědomíme si,
jak energie ovlivňuje náš životní styl a jak náš životní
styl zasahuje do energetických toků v přírodě.

Ahoj kamarádi, máme vás rádi!

Včela I.

Včela II.

Svět mediální zábavy je bezbřehý, pestrý a lákavý. Je téměř bezednou studnicí informací a užitečných odkazů. Snadno
se ale může stát i bludištěm, ze kterého se obtížně navrací do reálného života. Tento labyrint navíc obsahuje mnoho
nebezpečných zákoutí, kde neopatrnost může znamenat v krajním případě až reálné ohrožení zdraví. Pojďme si společně
uvědomit, co nám svět mediální reality může nabídnout, v čem pomoci a kdy nás může ohrozit. Současně se zamyslíme
i nad vlivem moderních technologií nutných k mediální komunikaci na životní prostředí.

Jak člověk k včelařství přišel? Co se děje v úle? Kdo
poroučí, kdo se dře, a kdo šetří síly? Jak se včelka rodí,
roste a co vše se za svůj krátký život musí naučit, nám
poví pan včelař. Zjistíme, kde má včela mozek a kolik
má očí. Jak se o své svěřenkyně včelař stará, jaké používá pomůcky, i jak se brání proti žihadlům. Ukážeme si
výrobu jednoduché svíčky z pravého včelího vosku.

Seznámíme se s včelími produkty, možná nás
překvapí jejich množství i jejich užitečnost pro
člověka. K některým přivoníme, jiné ochutnáme.
Dozvíme se, jak včely bojují se svými nepřáteli,
co udělají s vetřelci a jaká nebezpečí na ně číhají.
Víš, jak silný je jed sršně a zda tě může bodnout
čmeláčí sameček? Co je apipunktura a apidomeček?

Doprava, doleva

Koukej, kudy šlapeš

Pozor jed!

Výukový program pomáhá rozvíjet vztah
žáků ke krajině, která se nachází v okolí
jejich školy. Žáci se učí krajinu vnímat
a chápat její historické proměny.
Důraz je kladen na kreativitu
a týmovou spolupráci.

Jedy jsou pro lidský organismus nebezpečné, v krajním
případě nám mohou přivodit i smrt. Přesto lidé některé
z nich zcela vědomě a dobrovolně konzumují. Toto chování
navíc podporuje i rozsáhlé reklamní kampaně, neboť prodej
zdraví škodlivých látek (cigaret, alkoholu) je zároveň velmi
výnosným obchodem nejen pro podnikatele, ale i pro státy.
Podíváme se tedy, kde všude v přírodě nacházíme jedovaté
látky. Poznáme některé druhy jedovatých rostlin i živočichů.
A také poodhalíme tajemství jedů a omamných látek, které
lidstvo objevilo již před staletími.

Ekovize
Podíváme se na trendy ve světě ekologie, seznámíme se s technologiemi, vynálezy či životními styly, které by podle
ekologicky smýšlejících vědců mohly „spasit svět“, nebo alespoň vyřešit lokální problémy. Některé novinky se běžně
zavádí a vyvolávají vášnivé diskuze, jako např. geneticky modifikované potraviny. Jiné novinky, např. zelená architektura
či elektromobily, mají budoucnost nejistou a některé většinou neznámé pojmy (např. freeganství, dumpster diving,
guerilla gardening, cohousing apod.) zůstanou spíše okrajovou záležitostí nadšenců.

Cyklus:
Na rovinu bez obalu
... aneb konec s výmluvou: oni to dělají také.
Zaměříme se na hledání možností jak šetřit životní prostředí, svou peněženku i svědomí a především na to, jak začít
sám u sebe. Probereme konkrétní příklady z vlastní domácnosti i zahrady. Jaký vliv může mít každý z nás na přírodu,
jak zacházet s vodou a vyhnout se tvoření odpadu? Programy lze objednat i jednotlivě.

Moje věci jsou i tvými

Domove, ukliď se

Životní prostředí volá
o pomoc, je to jen na nás.
Pomůžete s námi? Není to
jen o třídění odpadu, ale
i o sdílení věcí, recyklaci,
sbírání dešťové vody a řešení
problémů s úsměvem.

Jak uklidit domácnost
bez použití chemie?
Co se stane, když
smícháme ocet s jedlou
sodou? Co znamená
nakupovat bez obalů,
regionálně a s láskou?

Krmím, krmíš, krmíme
(sebe i ostatní)
Jak udržet své tělo v dobré kondici
pomocí správné stravy ze zahrady
a přírody.Ve zdravém těle, zdravý
člověk, ale i pes, kočka nebo kůň.
Krmíme správně sebe i domácí mazlíčky? Víte, co je pro ně škodlivé nebo
doslova jedovaté?

Přednášky pro střední školy

Exkurze do záchranné stanice
Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Délka jedné přednášky je 90 minut.
Cena přednášky je 40 Kč za studenta.

Během exkurze v expozici volně žijících živočichů se vám bude po celou dobu věnovat kvalifikovaný lektor. V rámci
výkladu budete informováni nejen o zajímavostech z říše zvířat, ale budete seznámeni i s konkrétními osudy chovaných
jedinců. Z bezprostřední blízkosti si tak můžete prohlédnout druhy běžně se vyskytující, ale i druhy kriticky ohrožené.
Čekají na vás zástupci z řad pěvců, vrubozobých, brodivých, dravců, sov či šelem.V jarním období lze ukázat i mláďata
ptáků a savců, která budou aktuálně v záchranné stanici.
V budově Centra ekologické výchovy je k vidění expozice sladkovodních ryb.
Vhodné pro všechny věkové kategorie, odborný výklad i časový harmonogram bude přizpůsoben věku účastníků.
Délka exkurze 1–1,5 hodiny.
Cena exkurze je 50 Kč za dítě.

Pavel Křížek (ředitel OFČR o. p. s.)

Délka výukového programu či přednášky je 60–90 minut, dle předchozí dohody.
Cena výukového programu a přednášky je 40 Kč.

Ochrana fauny ČR o. p. s. aneb 20 let pro přírodu a lidi
V malém městě Votice na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraj před 20 lety vznikla nezisková
organizace, která se postupně propracovala mezi nejúspěšnější ekologické neziskové organizace
v České republice. Tato přednáška mapuje dlouhou a zajímavou cestu od výstavby záchranné stanice
ve Voticích, přes výstavy v Národním muzeu, mezinárodní projekty až po výstavbu jedinečného komplexu
Centra Ochrany fauny ČR Hrachov. Žáci se seznámí také s okolnostmi výstavby Votického motýlária.

Výukový program či naučná stezka?
K exkurzi je možno přiobjednat některý z nabízených výukových programů. Nebo program zcela specifický pro
záchrannou stanici „Pomáháme zvířatům“. Děti se seznámí s živočichy a důvody nejčastějších příjmů do záchranné
stanice, které nejsou vždy adekvátní. Důraz bude kladen především na to, jak rozeznat, kdy zvíře lidskou pomoc
opravdu potřebuje a kdy mu naší iniciativou spíše ublížíme.
Hledání zvířátek v přírodě

Sloupy smrti
Přednáška mapuje vývoj a řešení problematiky ochrany ptáků před zraněním na sloupech elektrického vedení.
Vysvětlen bude vliv kontroverzní výstavy „Světlo pro Prahu“ v Národní muzeu Praha v roce 2010 na řešení
celé problematiky a nezastupitelnost neziskových organizací a médií při řešení jednoho konkrétního problému
v naší krajině. Projekt měl přesah i do zahraničí s přímými dopady. Byl podpořen řadou významných osobností,
např. Marek Eben, Gábina Osvaldová, Miroslav Páral, Jan Samec, Ondřej Soukup a mnoho dalších.

Ohrožená biodiverzita
Neboli proč v krajině ubývá druhů. Jaké dopady má našetřené hospodaření člověka v krajině při údržbě
zemědělských ploch, těžby v lesích nebo průmyslově řízeném rybnikaření. Narazí se i na téma vlivu
liniových staveb na úbytek živočichů a možnosti nápravy. Doprovodný film „Potřebujeme skřivana?“ nás
přivede k zamyšlení nad otázkou snižující se rozmanitosti v ptačí říši.V závěru se dozvíme, jak se neziskové
organizace ve spolupráci se zemědělci snaží o nápravu.

Vyberete-li naučnou stezku, pak vás čeká cca 2 km výšlap po okolí stanice. Děti budou nadšeně hledat fáborky
a plnit zajímavé interaktivní úkoly. V letošní sezóně na téma „Za zvířaty kolem světa“. Tento program probíhá
bez účasti lektorů.
Délku pobytu dětí na stezce zcela řídí přítomný pedagog. Průměrně se pohybuje mezi 45–60 minutami.
Cena naučné stezky je 20 Kč za dítě.

AKCE A VÝZNAMNÉ DNY
Mateřské školy
Za zvířaty kolem světa
Chtěli byste se vydat na naši stezku za zvířátky
a plnit veselé úkoly, ale bohužel se tento rok
nedostanete na výlet do záchranné stanice
v Hrachově? Nevadí, naši lektoři přijedou za
vámi a dle podmínek v okolí připraví stezku
přímo ve vaší zahradě nebo v přírodě.
Doba trvání přibližně 1,5 hodiny.
Cena za dítě 40 Kč.
Možno objednat říjen–březen a červen.

Více informací o právě připravovaných akcích, činnosti organizace
a rozšířenou nabídku naleznete na:

Základní školy

www.ochranafauny.cz

Soutěžní den pro školy

Týden Země

V březnu pro vás naši lektoři rádi uspořádají
v okolí školy soutěžní den. Žáci se budou pohybovat po fáborkách a ve dvojicích vyplňovat
správné odpovědi do soutěžní karty. Akci lze
uspořádat pro jednu třídu i pro několik tříd
najednou.Věcné výhry budou předány třem
dvojicím s největším počtem získaných bodů.

V týdnu od 19.–23. 4. bude v Ochraně fauny
připravena pro žáky základních škol, kromě
exkurze ve stanici, soutěžní přírodovědná
stezka, kde zhodnotí všeobecné znalosti. Součástí
nabídky je i vyhodnocení výsledků a hodnotné
ceny pro umístěné na prvních třech místech.

Cena za žáka 40 Kč.

Cena exkurze je 50 Kč za dítě,
plus 30 Kč soutěžní stezka. Lze i jednotlivě.

Objednávky a informace k programům na tel.:
od 12.00 hod. do 16.00 hod.

603 549 125

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR o. p. s.
www.facebook.com/ochranafauny
www.facebook.com/motylariumvotice
Více informací o právě připravovaných akcích, činnosti organizace a rozšířenou nabídku naleznete na:

www.ochranafauny.cz
Objednávky a informace k programům na tel.: 603 549 125, od 12.00 hod. do 16.00 hod.

PRAHA

SEDLČANY
PŘÍBRAM

HRACHOV

Ochrana fauny ČR o. p. s.
Hrachov 13
262 56 Svatý Jan
info@ochranafauny.cz
www.ochranafauny.cz
tel.: 603 549 125

VOTICE

Votické „Motýlárium“
Zámecká 810
259 01 Votice

