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Vážení pedagogové, 
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou našeho výukového programu.  Výukový program je v 
souladu s koncepcí EVVO. Je vhodný pro MŠ a ZŠ, uzpůsoben pro jednotlivé věkové skupi-

ny náročností tématu a způsobem vedení programu. Délka programu je 90 minut.
Program je možné realizovat ve skupině od 10 do 30 dětí. 

Cena jednoho programu je 40 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma)

Ekocentrum Huslík a Záchranná stanice Huslík

Ekocentrum Huslík je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
Polabí. Pro svou činnost je akreditováno ČSOP (Českým svazem ochránců přírody), svým 

charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a 
poradenské. V současné době se nejvíce zaměřujeme na environmentálnívzdělávání ma-
teřských škol a základních škol, či široké veřejnosti. Areál ekocentra funguje společně se 

Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy. 

V rámci programu se žáci dozvědí jakým způsobem a proč přikrmovat ptáky na krmítku. 
Dozvíme se, jak bychom měli krmítko vytvořit a kam ho následně umístit. Seznámíme se 

s tím, jakým způsobem ptáci tráví zimní období a naučíme se je poznávat. 

EKOCENTRUM HUSLÍK
Na Zálesí 1473, Poděbrady

kontaktní osoba: Marta Bryndová
tel: +420 734 616 098

email: ekocentrum.huslik@seznam.cz
www.ekocentrumhuslik.cz

FB: Ekocentrum Huslík

Více se dozvíte na http://ekocentrumhuslik.cz/ekocentrum/environmentalni-vzdelavani/pro-skoly/ 

Tímto ovšem aktivita nekončí. V návaznosti na výukový program můžeme následně upev-
nit získané znalosti. S sebou do školy si odnesete krmítko, univerzální ptačí budku pro 

drobné pěvce, plakát pro poznávání různých druhů na krmítku, krmnou směs pro přikr-
mování a pracovní listy.  Pokud umístíte krmítko a budku tak, aby na ní bylo vidět z vaší 

učebny, můžete živočichy pozorovat v hodinách popřípadě ve volných chvílích.

CO OD NÁS OBDRŽÍTE? 

BUDKU KRMENÍ PLAKÁT KRMÍTKO

Výukový program byl vytvořen v rámci projektu Učme se přírodou! a byl podpořen 
z Programu pro poskytování dotací rozpočtu Středočeského kraje na EVVO

PRACOVNÍ 
LISTY

http://www.ekocentrumhuslik.cz
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