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NABÍDKA pobytových
VÝUKOVÝCH PROGRAMU
pro školy

Počet účastníků
Programy nabízíme pro skupiny 15–30 osob, nižší či vyšší počty je nutné konzultovat předem.

Ubytování
Účastníci programů jsou ubytovaní ve 4–6 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím (jeden dvoulůžkový pokoj
je řešen jako bezbariérový). Podrobně možnosti ubytování
s přehledem všech dostupných pokojů a dalších prostor viz
www.podblanickeekocentrum.cz.
Cena ubytování v rámci výukového programu je 200 Kč za
noc (ve vlastním spacím pytli 150 Kč/noc).
Strava
Stravování (oběd, večeře) bude zajištěno v jídelně cca 2 min.
od Podblanického ekocentra, snídaně a svačiny v místě konání programu.
Cena stravy (5x denně) je 200 Kč za osobu.V případě objednání pouze obědů a večeří 120 Kč.

Kontakt
} Český svaz ochránců přírody Vlašim
} Pláteníkova 264,Vlašim
} t: 317 845 965, 317 845 169
} e: jiri.pavelka@csop.cz
} www.podblanickeekocentrum.cz

Tento leták byl vydán za finanční podpory Středočeského kraje.

Vyrobeno v roce 2015 | foto: archiv ČSOP Vlašim
grafická úprava Viktor Puci

Platba
Měsíc před datem začátku programu je nutné uhradit zálohu
ve výši 40 % z celkové předpokládané ceny. V případě pozdějšího zrušení programu je záloha nevratná. Platba pouze
fakturou.

www.podblanickeekocentrum.cz
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Velké zvířecí pátrání
} 2 dny, MŠ
Děti programem provází krokodýl Pazub, který má za úkol sečíst
všechna zvířata světa. Děti pomáhají krokodýlovi poznávat zvířata v jednotlivých prostředích. Program probíhá v paraZOO a ve
Vlašimském parku, je možné ho uskutečnit od dubna do června
nebo od září do října.
Živá zahrada
} 3 dny, 1.–2. třída ZŠ
Program je postaven na divadelním výukovém programu Živá
zahrada. Hlavní postavy Fína a Tomík provází děti celým pobytem
a hravým způsobem je vtahují do děje. Spolu zkoumají živočichy
v zahradě, chystají si zdravou svačinu, vyrábí si škvoří domeček
a hrají spousty her.
Český svaz ochránců přírody Vlašim nabízí Vaší škole
environmentální pobytové programy v národním geoparku Kraj blanických rytířů.
Národní geopark Kraj blanických rytířů je skvělým cílem pro školní pobyty. Oplývá krásnou přírodou i kulturními památkami. Za návštěvu stojí CHKO Blaník se
stejnojmennou bájnou horou, řeka Sázava, romantické
zámecké parky a další místa.
Programy lektorují zkušení lektoři Českého svazu
ochránců přírody Vlašim.
Pobytové programy kladou důraz na vlastní objevování
a prožitky, pobyt dětí v přírodě, rozvoj rukodělné zručnosti, spolupráce a stmelení kolektivu.

Hledání lesních pokladů
} 3 dny, 3.–4. třída ZŠ
Průvodcem je postava lesního detektiva Fouska Veverky, pod
jehož vedením nejprve podstoupí výcvik lesních detektivů a následně budou sami pátrat po různých záhadách a tajemstvích
lesa.
Expedice 4P
} 2x 3 dny pro žáky 6. tříd ZŠ
Žáci objeví původ a cestu základních potravin, textilu a dalších
věcí. Programem bude žáky provázet „záhadný muž“ z minulosti.
Oba pobyty jsou koncipovány jako dobrodružná expedice, na
jejímž konci třída nalezne poselství 4P, důležité pro život.

Stará řemesla
} 5 dní, 3.–5. třída ZŠ
Pětidenní pobytový program, během kterého budou děti objevovat a poznávat náplň
jednotlivých řemesel (tkaní, zpracování vlny,
pekařství, truhlářství a další) a zároveň si je na vlastní kůži
vyzkouší. Připomeneme si závislosti člověka na přírodě a přírodních zdrojích.
Pole, louka, rybník, les
} 5 dní, 3.–5. třída ZŠ
Děti během pobytu navštíví jednotlivé ekosystémy, seznámí
se s jejich obyvateli a rostlinným pokryvem. Poznají specifika
těchto prostředí a jejich význam. Zároveň si uvědomí zásahy
člověka a jejich dopady.
Týden pro šikuly
} 5 dní, 1.–5. třída ZŠ
Polytechnicky zaměřený pobytový program s prvky environmentální výchovy – vytvoření návyku bezpečného používání
nástrojů, řemeslná zručnost a tvořivost, práce s návodem, využívání symboliky a rozlišování činností prospěšných a škodlivých pro životní prostředí.
Pobytové programy na míru
Program tohoto typu sestavíme dle zájmu učitele. Cena bude
odvozena dle objednávky a její kalkulaci na požádání rádi sestavíme. Obvyklý rozsah je 6 hodin denně (6 hod. výuky stojí žáka 150 Kč). Vyberte si z naší nabídky denních výukových
programů a vše ostatní dle dohody. Nabídku denních výukových programů naleznete na www.podblanickeekocentrum.cz

