
NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
EKOCENTRA HUSLÍK

2018/2019
PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

  UČME SE 
PŘÍRODOU!



Náš Cíl
Vzdělávat 

Zaměřujeme se na atraktivní formu předávání informací. 

Tvořit zážitky 
Prostřednictvím zážitků upevňujeme kladný vztah k přírodě a místům 

v našem okolí. 

Motivovat k tvořivosti a samostatnosti
Využíváme přírodního prostředí k rozvoji kreativity a kritického myšlení.

Podporovat odpovědný přístup ke světu
Vytváříme příležitosti pro získávání zkušeností vedoucí k pozitivní 

změně a odpovědnému přístupu.

Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou nových 
výukových programů pro rok 2017/2018. 

Výukové programy pro školy jsou v souladu s kon-
cepcí EVVO. Jsou uzpůsobeny pro jednotlivé věkové 
skupiny náročností tématu a způsobem vedení pro-
gramu. Programy jsou vhodným doplňkem Rámco-
vých vzdělávacích programům pro školská zařízení 
a sledují průřezová témata environmentální výuky. 

Hlavní důraz je kladen na:

1. Vztah k přírodě a především blízký kontakt 
s přírodou – Ekocentrum Huslík je zasazeno v cen-
tru lužního lesa s množstvím zajímavých prostředí, 
které se dají využít pro různé aktivity (les, tůňky, louky,apod.)

2. Vztah k místu, kde žijeme a úcta k němu – 
seznámíme s tradicemi v našem regionu a přiblížíme 
lokální historické a přírodovědné souvislosti.
3.  Ekologické děje a zákonitosti, osvojíme si 
znalost základních funkcí ekosystémů. Pochopíme, 
jak se vzájemně ovlivňujeme. 
4. Lokální hospodaření s udržitelnou spotřebou  
Zaměříme se na to, jak jednat ve prospěch životního 
prostředí a jak využívat místní zdroje. Poukážeme  
na některé globální problémy.

Veškeré aktivity jsou v souladu s Koncepcí EVVO 
Středočeského kraje na roky 2010 – 2020, současně 
ale pružně navazují na nový Státní program EVVO 
2016 až 2025.



Praha Poděbrady

ZáCHRANNá STANiCE
A EKOCENTRUm HUSLÍK 

Ekocentrum Huslík je sou-
částí Základní organizace 
Českého svazu ochránců 
přírody Polabí. Je jedním 
z Krajských středisek EVVO 
pro Středočeský kraj. Pro 
svou činnost je akreditová-
no ČSOP (Českým svazem 
ochránců přírody), svým 
charakterem se řadí do čtyř 
oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské. V současné 
době se zaměřujeme na environmentální vzdělávání mateřských, základních 
a středních škol, či široké veřejnosti. Areál ekocentra funguje společně se Záchran-
nou stanicí pro zraněné živočichy v Poděbradech v centru lužního lesa nedaleko 
soutoku Labe a Cidliny. Toto prostředí poskytuje ideální možnost přímého kontaktu 
s přírodou, proto velká část výukových aktivit probíhá přímo v terénu.

V současné době nabízíme: 

Environmentální výukový program
Ekologický výukový program (EVP) je jedna z forem environmentální výchovy, kterou střediska ekolo-
gické výchovy nabízejí školám. EVP je výuková lekce jejímž cílem je obohatit učivo všech stupňů škol o 

ekologický a environmentální rozměr. 

Zážitkový výukový program
Druh výukového programu založený na vyšší schopnosti lidské paměti vstřebávat informace jejichž vní-

mání je provázeno intenzivní emocí. Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení 
a společné překonávání úkolů a výzev. Předností zážitkového vzdělávání je rozvíjení tvůrčích postupů, 

aktivní jednání, lepší vytváření neformálních vztahů a především intenzivní učení z prožitků namísto 
pouhého shromažďování informací.

Komentovanou prohlídku expozice živočichů (cena 30 Kč)
V rámci komentované prohlídky expozice živočichů v areálu na Huslíku se žáci dozví spoustu informací o 
nejčastějších příčinách zranění volně žijících živočichů. Přiblížíme si i osudy jednotlivých zvířat. Vidět mů-
žete orla, vydry, veverku, jezevce a mnoho dalších živočichů. Doba trvání prohlídky je přibližně 45 minut.

V případě, že chcete spojit prohlídku s výukovým programem, je tato prohlídka zdarma.

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

CO S SEbOU?
V případě aktivit v přírodě vhodné oblečení, boty do přírody, v jarním a letním období repelent, případně 
pokrývku hlavy. Na přednášky a výukové programy probíhající uvnitř budovy je nutné si přinést přezůvky.

PROGRAM PROBÍHÁ V TERÉNU

PROGRAM ZAHRNUJE POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

PROGRAM ZAHRNUJE ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ ČI POTRAVIN

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ BYLA PODPOŘENA STŘEDOČESKÝM KRAJEM, 
GRANTOVÝM PROGRAMEM TPCA PRO KOLÍNSKO A STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

PROGRAM VYŽADUJE OBLEČENÍ DO PŘÍRODY

PROGRAM VYŽADUJE PŘEZŮVKY

JAK SE K Nám dOSTANETE? 
Areál se nachází na adrese : Na Zálesí 1473, Poděbrady, 290 01

Pěšky - Ano, jde to k nám dojít i pěšky. Jsou dvě možné varianty: 
 1) Z poděbradského vlakového nádraží (cca 1 hodina 20 minut) 
 2) Z libického vlakového nádraží (zkratkou 40 minut, po cyklostezce 1 hodina) 
Na kole - V případě, že byste chtěli dorazit na kole, zvolte příjemnou cyklostezku podél Labe
Busem - Nedaleko areálu (250m) je parkoviště pro autobusy
Lodí - Na nedaleký soutok Labe a Cidliny (800metrů) pravidelně z Poděbrad vyplouvá loď Král Jiří
 http://www.kraljiri.cz/
Vláčkem - Z Poděbrad jezdí i vláček, který vás doveze na parkoviště k ekocentru
 http://www.vyhlidkovyvlacek-podebrady.cz/
  

!Nespoléhejte se na GPS navigace - cesta k areálu je nová a většina navigací ji nezná!

http://www.kraljiri.cz/
http://www.vyhlidkovyvlacek-podebrady.cz/


PROGRAMY PRO 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy se rodí mláďata, jak vypadají a jak rostou? Přivítáme jaro a zjistíme, 
jak ožívá. S čapí rodinkou se vrátíme na svá hnízdiště a poznáme jaro 
jejich očima. Ukážeme si, co mají všechna savčí mláďata společného. 
Program je doplněn o přímý kontakt s živočichy.

Kam na zimu mizí někteří ptáci, kam se schová ježek nebo netopýr a jak 
se na zimu pořádně připravit? Přeneseme se do role ježka, se kterým si 
pomocí našich smyslů projdeme období podzimu a zimy.  Program je 
doplněn o přímý kontakt s živočichy (např. ježek, netopýr).

CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA 
V ZIMĚ?

KDO SE RODÍ NA JAŘE?
(březen - červen)

maximální počet žáků: 30 
minimální cena za program je 1 000 Kč)

Nastražme oči a podívejme se kolem sebe, kdo to létá kolem nás? Jak 
ptákům v zimě pomoci a jaké krmení je pro ně vhodné? Zkusme chvilku 
pozorovat a vnímat cvrkot na prostřeném stole. Jako součást programu 
si odnesete dřevěné krmítko s krmením přímo do Vaší školky. Program 
může být zrealizován samostatně nebo jako součást programu Co dělají 
zvířátka v zimě?.

KRMÍTKO

45-60  minut
45 Kč

45-60  minut
45 Kč

30  minut
45 Kč

(říjen - listopad)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč)

(listopad - únor)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč)



Kde bydlí včely a jaká mají povolání? Ukážeme si včelí úl a vyzkoušíme 
si jednotlivé úkoly včelí královny, trubců nebo dělnic. Naučíme se sbírat 
nektar a pyl. Pro kreativní tvoření využijeme jeden ze včelích produktů – 
vosk. Na závěr nás čeká sladká odměna. V případě ukázky přímo u včelího 
úlu, je zapotřebí mít s sebou plnou obuv a bundu s dlouhým rukávem.

Jaká zvířátka můžeme potkat na statku a čím jsou pro nás důležitá? Spo-
lečně poznáme život těchto zvířat z trochu z jiné stránky. Naučíme se je 
rozlišit pomocí očí a uší, využijeme naše hmatové buňky a na závěr možná 
něco ochutnáme. 

ŽIVOT NA STATKU

VČELKY
(březen - červen)

maximální počet žáků: 20
minimální cena za celý program je 1 500 Kč

Jaká tajemství skrývá les a jak se do takového lesa vstupuje? Prostřednic-
tvím všech našich smyslů se potkáme s lesem z docela jiné stránky. Pozná-
me stromy, rostliny, živočichy a přírodní bytosti. Na jaře ucítíme atmosféru 
probouzející se přírody, na podzim se pomalu uložíme k zimnímu spánku.

TAJEMNÝ LES

(březen - květen) 
maximální počet žáků: 25

minimální cena za celý program je 1 200 Kč

PROGRAMY PRO
1. STUPEŇ ZŠ

90 minut
60 Kč

90 minut
80 Kč

90 minut
80 Kč

(březen - červen)
maximální počet žáků: 20

minimální cena za celý program je 1 500 Kč



KDO SE RODÍ NA JAŘE? Základní a především praktické rady, jak se zachovat při nálezu zra-
něného živočicha, jak mu můžeme pomoci a na koho se obrátit. Se-
známíme se s hlavními zásadami, kterých bychom se měli naopak 
vyvarovat, abychom mláděti neublížili. Poznáme mláďata, se který-
mi se můžeme v jarním období setkat. Některá si i naživo prohléd-
neme.

Co dělají živočichové v zimě? Jak probíhá zimní spánek, co vše si na 
něj živočichové musí připravit.  Jak náročné je odletět do teplých 
krajin a jaké nástrahy při této cestě na živočichy číhají? Čekají nás 
poutavé aktivity, ve kterých si vyzkoušíme jednotlivé role zvířat. 
Přednáška je doplněna praktickou ukázkou živých zvířat (např. ježek 
nebo netopýr). Program lze doplnit o výukový program Krmítko.

ZIMNÍ SPÁČI

Naučme se správné zásady, jak živočichům v zimě pomáhat. Jak si 
vlastní krmítko postavit, jaké parametry by mělo mít a kam ho vhod-
ně umístit? Ponoříme se do role pozorovatelů přírody a budeme sle-
dovat život na krmítku. Na závěr si dřevěné krmítko odneseme spolu 
s porcí vhodného krmení, které můžeme využít pro pozorování ptáč-
ků i ve Vaší škole. Tento program je možné kombinovat s programem 
Zimní spáči. 

KRMÍTKO

HMYZÍ SVĚT Jaká je role hmyzu v přírodě? Vcítíme se do života jednoho malého brouč-
ka a poznáme s ním mikrosvět hmyzu. Čekají na nás zábavné aktivity, při 
kterých prozkoumáme různé biotopy hmyzu v okolí ekocentra.  Staneme 
se přírodními badateli a objevíme to, co nám většinu času bývá skryto.

(květen, červen, září)
maximální počet žáků: 25 

minimální cena za celý program je 1 200 Kč

OVOCNÁŘSTVÍ
Znáte všechny druhy ovoce, které roste za našimi humny?  A věděli jste, 
že Poděbrady jsou kolébkou českého ovocnářství? Co všechno můžeme 
využít a jak toto vzácné bohatství chránit? Na příkladu Matěje Rösslera se 
společně staneme sadaři a naučíme se ovoce zpracovat do podoby, které 
bude lahodit našim chuťovým buňkám.

(září - říjen)
maximální počet žáků: 20 

minimální cena za celý program je 1 500 Kč

VČELAŘSTVÍ
Programem nás provedou různé aktivity zaměřené na seznámení se vče-
lami a jejich důležitostí pro člověka a okolní přírodu. Představíme si práci 
včelaře a dle ročního období se zapojíme do jeho práce. Součástí progra-
mu je praktická ukázka včelího úlu spojená s tvorbou z včelího vosku. 
V případě ukázky přímo u včelího úlu, je zapotřebí mít s sebou plnou obuv 
a bundu s dlouhým rukávem.

120 minut
80 Kč

120 - 180 minut
80 Kč

120 minut
60 Kč

60 - 90 minut
45 Kč

60 - 90 minut
45 Kč

45 - 60 minut
45 Kč

(březen - červen)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč)

(říjen - listopad)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč)

(listopad - únor)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč)

(březen - červen)
maximální počet žáků: 20

minimální cena za celý program je 1 500 Kč



JEDLÁ PŘÍRODA Vydáme se na dobrodružnou výpravu za obživou. Poznáme, jaké dary nám 
může poskytnout les, jak s nimi dále naložit. Ze sběračů se postupně sta-
neme zemědělci a poznáme, jak hospodařit v souladu s přírodou. Nebu-
dou chybět ani zážitkové aktivity, výroba čaje z bylinek nebo pečení v peci.

(duben, květen)
maximální počet žáků: 20 

minimální cena za celý program je 1 500 Kč

LUŽNÍ LES Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Předsta-
víme si základní zákonitosti fungující v přírodě. Pomocí řízených aktivit si 
představíme koloběh dějů probíhajících v lužním lese. Při pobytu v přírodě 
se aktivní formou zapojíme do dění v přírodě a naučíme se objevovat zají-
mavá tajemství lesa.

STATEK

PROGRAMY PRO
2. STUPEŇ ZŠ

Víte, jak vypadá ovečka nebo koza a jaká jsou jejich mláďata? Projdeme si růz-
né aktivity, ve kterých poznáme důležitost hospodářských zvířat pro nás i pro 
okolní přírodu. S některými zvířaty se potkáme na živo a možná ochutnáme 
některé jejich produkty. Přijďte poznat svět zvířat z trochu jiné stránky.

120 minut
60 Kč

120 - 180minut
80 Kč

180 - 210 minut
80 Kč

(březen - červen)
maximální počet žáků: 20

minimální cena za celý program je 1 500 Kč

(březen - květen) 
maximální počet žáků: 25

minimální cena za celý program je 1 200 Kč



ZÁCHRANNÁ STANICE: 
KONCEPT OCHRANY

VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

Seznámíme se s konceptem ochrany živočichů v ČR prostřednictvím pro-
jektu Národního sítě záchranných stanic. Projekt je v rámci ochrany pří-
rody ve světě ojedinělou ukázkou komplexní služby pomoci živočichům 
z volné přírody. Program nás formou různých aktivit dovede k zamyšlení 
nad možností minimalizace vlivu člověka na přírodu a na volně žijící živo-
čichy. Program je doplněn o přímý kontakt s živočichy.

Zimní období s sebou přináší strádání pro volně žijící živočichy. Jak se ak-
tivně zapojit a jak takovým živočichům pomoci, se dozvíte v rámci progra-
mu Krmítko. Naučíme se správné zásady přikrmování, jak si vlastní krmítko 
postavit, jaké parametry by mělo mít a kam ho vhodně umístit. Na závěr si 
dřevěné krmítko odneseme spolu s porcí vhodného krmení, které využije-
me pro pozorování ptáků i ve Vaší škole.

KRMÍTKO

Přiblížíme si koncept globalizace v několika různých aspektech. Zaměří-
me se na současnou podobu tohoto procesu. Pomocí různých aktivit bu-
deme rozvíjet koncept kritického myšlení a základní orientaci v mediální 
sféře.  Představíme si aktuální rizika hrozící životnímu prostředí v součas-
ném světě a převedeme je do našeho běžného života. 

GLOBALIZACE
(celoročně)

maximální počet žáků: 25
minimální cena za celý program 

JEDLÁ PŘÍRODA V tomto programu se ocitneme na opuštěném místě, kde se naučí-
me přežít v přírodě. Vypravíme se do lesa, kde se poznáme bylinky, 
které dále využijeme při přípravě čaje. Ze sběračů se z nás postupně 
stanou zemědělci, spolu s nimi se objevíme principy odpovědného 
hospodaření. Jakmile zvládneme všechny úkoly, bohatá sklizeň nás 
nemine. 

EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás. Předsta-
víme si specifika a vliv člověka na podobu tohoto prostředí v historickém 
kontextu Libického luhu. Uvedeme se do problematiky negativního vli-
vu člověka na životní prostředí. Pomocí řízených aktivit si představíme 
možnost práce ochránců přírody a její vliv na okolní přírodu. Naučíme se 
rozpoznávat živé a neživé složky přírody, zjistíme, jak na sebe působí, 
otestujeme jejich důležitost pro les a živočichy, kteří v něm žijí.

PRODUKTY ZE STATKU Programem nás provedou odborníci z praxe, různé aktivity budou za-
měřeny na hospodářská zvířata a jejich důležitost pro lidi a okolní pří-
rodu. V rámci návštěvy si ukážeme zvířata v terénu, vyrobíme si vlastní 
domácí sýr či jiný produkt z mléka. Přijďte poznat svět zvířat z trochu 
jiné stránky.

120 minut
60 Kč

180 - 210 minut
80 Kč

120 minut
45 Kč

60 minut
45 Kč

120 minut
60 Kč

120 - 180 minut
80 Kč

(březen - červen)
maximální počet žáků: 20

minimální cena za celý program je 1 500 Kč

(březen - květen) 
maximální počet žáků: 25

minimální cena za celý program je 1 200 Kč

(duben, květen)
maximální počet žáků: 20 

minimální cena za celý program je 1 500 Kč(březen - listopad)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč

(listopad - únor)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč



ZÉ ŽIVOTA HMYZU Seznámíme se s rolí hmyzu v přírodě, poukážeme na jeho důležitost. 
K praktické výuce nám poslouží broukoviště a hmyzí hotel v areálu eko-
centra. Vydáme se na přilehlou louku, kde poznáme život hmyzu zblíz-
ka. Pomocí miskové lupy budeme moci živočichy lépe prozkoumat. Po-
užijeme modely a mikroskopy pro nastínění vývoje některých zástupců 
hmyzu. 

OVOCNÁŘSTVÍ
LOKÁLNÍ PRODUKTY

Víte, že Poděbrady jsou kolébkou českého ovocnářství? Znáte 
jméno Matěje Rösslera a místo, kde stával jeden z největších ovoc-
ných sadů Sanspareil? Pojďte s námi poznat a také ochutnat, jaké 
bohatství je ukryto v zapadlých kouscích naší země. V rámci pro-
gramu navštívíme genofondový sad s původními českými odrůda-
mi a naučíme se vyrobit nějaký produkt z jablek či jiného ovoce. 

VČELAŘŮV ROK Jaký je včelařův rok a co všechno tato práce obnáší? Poznáme 
zblízka život v úle i včelí produkty. Pod odborným vedením si pro-
jdeme jednotlivé aktivity a sami se jedním včelařem staneme. Od-
měnou nám bude sladká tečka na závěr programu. PROGRAMY 

PRO SŠ

120 - 180 minut
80 Kč

120 minut
60 Kč

120 minut
80 Kč

(květen, červen, září)
maximální počet žáků: 25 

minimální cena za celý program je 1 200 Kč

(září - říjen)
maximální počet žáků: 20 

minimální cena za celý program je 1 500 Kč

(březen - červen)
maximální počet žáků: 20

minimální cena za celý program je 1 500 Kč



UDRŽITELNÉ
OVOCNÁŘSTVÍ

V tomto programu poukážeme na výhody lokálně pěstovaných potravin. 
Ukážeme si, co v přírodě můžeme jíst a jakým způsobem zpracovávat. 
V rámci programu se účastník seznámí s konceptem trvalé udržitelnosti. Na 
příkladu českého ovocnářství poznáme, jakým způsobem se dá trvalá udrži-
telnost praktikovat lokálně. Představíme si osobu Matěje Rösslera a objeví-
me staré odrůdy ovocných stromů. 

PRÁCE NA STATKU

GLOBALIZACE

ZÁCHRANNÁ STANICE: 
JEDINEČNÝ PROJEKT NÁRODNÍ 

SÍTĚ ZÁCHRANNÝCH STANIC

Seznámíme se s konceptem ochrany živočichů v ČR prostřednictvím 
projektu Národní sítě záchranných stanic Zvíře v nouzi. Projekt je v rámci 
ochrany přírody ve světě ojedinělou ukázkou komplexní služby pomoci 
živočichům z volné přírody. Program nás formou různých aktivit dovede 
k zamyšlení nad možností minimalizace vlivu člověka na naši přírodu. 
Program je doplněn o přímý kontakt s živočichy.

Přiblížíme si koncept globalizace v několika různých aspektech. Zaměří-
me se na současnou podobu tohoto procesu. Pomocí různých aktivit bu-
deme rozvíjet koncept kritického myšlení a základní orientaci v mediální 
sféře.  Představíme si aktuální rizika hrozící životnímu prostředí v součas-
ném světě a převedeme je do našeho běžného života. 

Programem nás provedou odborníci z praxe, různé aktivity budou zaměře-
ny na hospodářská zvířata a jejich důležitost pro lidi a okolní přírodu. 
V rámci návštěvy si ukážeme zvířata v terénu, vyrobíme si vlastní domácí 
sýr či jiný produkt z mléka. Přijďte poznat svět zvířat z trochu jiné stránky.

120 minut
45 Kč

120 - 180 minut
80 Kč

120 - 180 minut
80 Kč

120 minut
60 Kč

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PROGRAMY NÁS KONTAKTUJTE 
A NEVÁHEJTE SE NA COKOLIV ZEPTAT.

TEL: +420 734 616 098
EMAIL: EKOCENTRUM.HUSLIK@SEZNAM.CZ

(celoročně)
maximální počet žáků: 25

minimální cena za celý program je 1 200 Kč 

(březen - červen)
maximální počet žáků: 20

minimální cena za celý program je 1 500 Kč

(září - říjen)
maximální počet žáků: 20 

minimální cena za celý program je 1 500 Kč

(březen - listopad)
maximální počet žáků: 30 

minimální cena za program je 1 000 Kč



ILUSTRACE
Belle Lee

Jane Newland
Kailey Whitman

EKOCENTRUM HUSLÍK
Na Zálesí 1473, Poděbrady

kontaktní osoba: Ing. Marta Bryndová Ph.D.
tel: +420 734 616 098

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

Najdete nás také na Facebooku:  https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz

http://www.ekocentrumhuslik.cz
https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz

