NABÍDKA VÝUKOVÝCH
PROGRAMŮ pro ZŠ a SŠ
na školní rok 2016/17

V našich programech klademe důraz na vytváření vztahů s reálnou živou
přírodou, v čemž nám velmi pomáhají zvířata z naší záchranné stanice.
Některá z nich jsou natolik ochočená, že dovolí žákům bezprostřední
kontakt. Osobní setkání s živým zvířetem je pro děti nezastupitelným
zážitkem. K ukotvení získaných znalostí rádi používáme různé hry.
Výukové programy probíhají v záchranné stanici pro handicapované
živočichy v Třeboni nebo přímo ve školách.

Ceník:
výukové programy:
2 hodiny ( 90 min) – 80 Kč / 1 účastník
terénní výukové programy a exkurze:
4 – 5 hodin - 120 Kč / 1 účastník
jízdné do škol:
- platí se k ceně programu 6 Kč / 1 km
- počítá se cesta na místo i zpět.
Programy lze platit hotově nebo převodem na účet proti vystavené faktuře.

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Šelmy u nás doma
(pro 1. - 3. třídu ZŠ)
Za pomoci psí kamarádky a fretky se naučíme, jak se chovat v přítomnosti domácí šelmy.
Sovy modelky
(pro 1. - 9. třídu ZŠ)
Pro malování zajistíme živý model - sovy z naší záchranné stanice - a samozřejmě si o něm
povíme spoustu zajímavostí i odborných informací.
Poznejte sovy
TERÉNNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY
(pro 3. – 9. třídu ZŠ)
PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ
S živými sovami si budeme vyprávět o jejich životě. Ukážeme si, jak velké uši sovám slouží k
lovu potmě a jak to dělají, aby létaly úplně potichu. Seznámíme se se všemi sovami, které
ŠKOLY
lze v naší zemi spatřit.
Nabízíme programy, které probíhají
Netopýři nejsou upíři
v nádherné krajině CHKO Třeboňsko.
(pro 6. – 9. třídu ZŠ, SŠ)
Netopýr Růžena nám ukáže, jak netopýři žijí a jaké výhody, ale i problémy jim přináší lidská
„S Nadějí po Rodu“ aneb v zajetí
civilizace. Program nelze objednat v zimě, kdy netopýři hibernují.
rybníků
Máme zachraňovat zvířata?
(pro 6. – 9. třídu ZŠ, SŠ; 4 – 5 hod.)
(pro 3. – 9. třídu ZŠ, SŠ)
Se zvířaty na záchranné stanici si povíme, jaká nebezpečí přináší lidská civilizace volně žijícím zvířatům a jak jim my
Měřením, lovením a pozorováním
všichni můžeme pomoci. Tento program realizujeme pouze u nás na stanici.
k pochopení vztahů v rybničním
Letem ptačím světem
ekosystému (včetně problému
(pro 3. - 9. třídu ZŠ, SŠ)
ochranáři vs. rybáři).
Dravci, sovy, šplhavci, pěvci ... znáte je všechny? Jaké mají nohy, zobák či peří? Volavka Anežka nebo sova Hermína
Ve stínu třeboňských dubů
vám napoví!
(pro 6. - 9. třídu ZŠ, SŠ; 4 - 5 hod.)
Není had jako had, kdo je zná, má je rád
Při vycházce k zajímavým stromům v
(pro 3. – 9. třídu ZŠ, SŠ)
Naši hadi vás přesvědčí o tom, že jsou to velmi pozoruhodná a v podstatě hodná masožravá zvířata. Součástí programu
okolí Třeboně poznáme, čím vším
je užovka Žofka, která však v zimě hibernuje – zeptejte se na ni při objednávání.
jsou stromy prospěšné nám lidem
Neuvěřitelný svět pavouků
i dalším živočichům a jaká je jejich
(pro 3. - 9. třídu ZŠ, SŠ)
funkce v krajině a ve městě.
Málokdo si uvědomuje význam pavouků v přírodě, jakou službu poskytují nám lidem a jak neuvěřitelně zajímavé
životní strategie si dokázali „vymyslet“ pro své přežití.
Exkurze na objednávku
Šelmy v lese nebojte se
(pro 6. – 9. třídu ZŠ, SŠ; 4 – 5
(pro 3. - 9. třídu ZŠ, SŠ)
hod.)
Budeme si vyprávět o šelmách, které žijí nebo žily v naší přírodě, a snad vyvrátíme vžitá dogmata o jejich
nebezpečnosti a škodlivosti.
Po dohodě můžeme
Kdo se bojí, nesmí do lesa
připravit exkurzi podle
(pro 5. - 9. třídu ZŠ)
vašich požadavků (trasa,
Objevíme původce strašidelných zvuků lesa, budeme stopovat, kdo po lese chodí a poznáme, koho se máme v lese bát.
téma...) s využitím našeho
Voda ve městě
výzkumnického vybavení.
(pro 6.—9. třídu ZŠ)
Víte co se děje s vodou, která naprší na střechu? Proč někde při průtrži mračen teče voda z kanálu ven místo naopak?
Co se stane s dešťovou vodou pak? Proč vzduch po dešti voní? K čemu nám může být dešťová voda ve městě
prospěšná? Jak ji lépe využít?

Na výukové programy finančně přispívá

Programy objednávejte na tel.

Voda v domácnosti (pro 6.—9. třídu ZŠ)
Víte, na co všechno je voda v domácnosti potřebná? Kde se tam bere a co se s ní děje poté, co ji na něco použijeme? Proč
bychom s ní měli šetřit? A víte, na co ji kolik ji spotřebujeme?

+420 775 588 932 nebo na e-mailu: vydry@vydry.org

Programy pro ZŠ a SŠ trvají 90 min. Podrobnější popisy a další informace si přečtěte na

ww.vydry.org.

