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PŘÍRODOU!

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


Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou nových výukových programů pro rok 2016/2017. 
Výukové programy pro školy jsou v souladu s koncepcí EVVO. Jsou uzpůsobeny pro 
jednotlivé věkové skupiny náročností tématu a způsobem vedení programu. Progra-
my jsou vhodným doplňkem Rámcových vzdělávacích programům pro školská zaří-
zení 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 centru lužního lesa s množstvím zajímavých prostředí, které se dají vyu-
žít 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 včetně koloběhu celého roku – prožijeme si celý 
rok v souladu s přírodními ději.
4. Lokální hospodaření s udržitelnou spotřebou a zaměříme se na to, jak jednat 
ve prospěch životního prostředí a jak využívat místní zdroje. Zaměříme se na někte-
ré 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.

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, vzdě-
lávací a poradenské. V současné době se zaměřujeme na environmentální vzdělá-
vání mateřských škol a základních škol, či široké veřejnosti. Areál ekocentra funguje 
společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy v centru lužního lesa nedaleko 
soutoku Labe s Cidlinou. Toto prostředí poskytuje ideální možnost přímého kontak-
tu s přírodou, proto velká část výukových aktivit probíhá přímo v terénu.

Praha
Poděbrady



V současné době nabízíme několik variant 
výukových programů a dalších aktivit.

 
Výukový program (40 kč/žák)

Komplexní program skládající se z přednášky a jednotlivých aktivit vedoucích k efektivnímu způsobu pře-

dání informací, celý koncept sleduje konkrétní výukové cíle. Přibližná doba trvání je 90 minut.

Zážitkový výukový program (60 Kč/ žák)
Druh výukového programu zaměřený na zprostředkování kontaktu s přírodou. Aktivity jsou plánovány 

zážitkově a jsou doplněny o zajímavé hry a úkoly. Přibližná doba trvání programu je 150 - 180 minut.

Přednášku (30 Kč/ žák)
Prostřednictvím digitální prezentace spojené s multimediálními prvky se žáci seznámí s konkrétním téma-

tem. Přednáška je dle charakteru doplněna o ukázku živých živočichů nebo jinou názornou ukázku. 
Doba trvání je 45 minut.

 

Komentovanou prohlídku expozice živočichů (30 Kč/ žák)
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. (Týká se programu Les, Podivuhodný hmyz, Jedlá příroda, Včely a Ovocnářství.)
Na přednášky a výukové programy probíhající uvnitř budovy je nutné si přinést přezůvky.

Poznámka:
Výukové programy Vám můžeme přizpůsobit na míru dle speciálních požadavků nebo tématu probírané 

látky ve škole.

PROGRAM PROBÍHÁ V TERÉNU

PROGRAM ZAHRNUJE POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

PROGRAM ZAHRNUJE ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ ČI POTRAVIN

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ BYLA PODPOŘENA STŘEDOČESKÝM KRAJEM

http://ekocentrumhuslik.cz/ekocentrum/environmentalni-vzdelavani/pro-skoly/


 

PROGRAMY PRO MŠ
Představíme si, co to je záchranná stanice a jakým způsobem funguje. Popí-
šeme si důvody, proč záchranné stanice přijímají živočichy a jak jim můžeme 

pomoci my sami. Naučíme se základní pravidla, jak k živočichům v přírodě 
přistupovat a seznámíme se s nejrůznějšími mláďaty. Program je doprová-

zen ukázkou kontaktních živých živočichů ze záchranné stanice. Prodlouže-
ná verze programu zahrnuje i další aktivity, například maňáskovou hru.

Představíme si, co to je záchranná stanice a jakým způsobem funguje. Popí-
šeme si důvody, proč záchranné stanice přijímají živočichy a jakým způso-

bem se k nim máme chovat. Budeme si povídat o různých ročních obdobích 
a zastavíme se u podzimu. Ukážeme si, co toto roční období znamená pro 

zvířátka v přírodě a jak se v jeho průběhu připravují na zimu. Naučíme se, co 
zvířátka v zimě dělají a jak ji tráví. Program je doprovázen ukázkou živých 

zvířat ze stanice (většinou ježka a netopýra). Prodloužená verze programu 
zahrnuje i další aktivity, například maňáskovou hru.

Prostředí lužního lesa v okolí areálu ekocentra Huslík láká k tomu zažít ho 
na vlastní kůži. Různými aktivitami zasazenými do výukového programu se 
seznámíme se základními informacemi o lese. Naučíme se vnímat les růz-
nými smysly a využívat přírodniny ke kreativním činnostem. S programem 
se pojí exkurze v areálu stanice spojená s ukázkou trvale handicapovaných 

volně žijících živočichů.

TAJEMNÝ LES

CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA 
V ZIMĚ?

KDO SE RODÍ NA 
JAŘE?

(březen - srpen)
Min. 10 – max. 30 dětí

(září - únor)
Min. 10 – max. 30 dětí

(celoročně, dle počasí)
Min. 10 – max. 25 dětí

VÝUKOVÝ 
PROGRAM

VÝUKOVÝ 
PROGRAM

ZÁŽITKOVÝ
VÝUKOVÝ 
PROGRAM



PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

KDO SE RODÍ NA JAŘE?

Základní a především praktické rady, jak se zachovat při 
nálezu zraněného živočicha, jak mu můžeme pomoci 
a na koho se obrátit. Seznámení s hlavními zásadami, 
kterých bychom se měli naopak vyvarovat, abychom 
živočichům z přírody neublížili. Povídání spolu s poutavý-
mi fotografiemi mláďat, se kterými se můžeme v jarním 
období setkat. Praktická ukázka živých zvířat.

Povídání o tom, co dělají živočichové v zimě (zimní spá-
nek, odlet do teplých krajin) doplněné poutavými fotogra-
fiemi zvířat. Část přednášky je zaměřena na ptáky,
s kterými se můžeme v zimním období setkat ať už na 
našem krmítku nebo volně v přírodě. Dále se věnujeme 
živočichům, kteří u nás přes zimu zůstávají. Zaměříme 
se především na způsoby příprav živočichů na zimu a na 
způsoby trávení zimy. Přednáška je doplněna praktickou 
ukázkou živých zvířat.

ZIMNÍ SPÁČI

PODIVUHODNÍ NETOPÝŘI

HMYZÍ SVĚT

VÝUKOVÉ 
PROGRAMY

Seznámíme se s rolí hmyzu v přírodě, poukážeme na 
jeho důležitost. K praktické výuce nám poslouží brouko-
viště a hmyzí hotel v areálu ekocentra. Pomocí miskové 
lupy budeme moci živočichy lépe prozkoumat. Použi-
jeme modely pro nastínění vývoje některých zástupců 
hmyzu. Zaměříme se na včely a předstravíme si důklad-
ně jejich život a jejich důležitost pro člověka, v areálu 
umístěný ukázkový úl poslouží k vizuálnímu kontaktu. 
Program je doplněn o audiovziuální ukázky.

(celoročně)
Min. 10 – max. 25 dětí

(září - únor)
Min. 10 – max. 25 dětí

(březen - srpen)
Min. 10 – max. 25 dětí

(květen - září)
Min. 10 – max. 25 dětí

Jak žijí tito podivuhodní savci? Čím se živí a jak mohou být 
pro člověka užiteční? To všechno se dozvíme při výukovém 
programu „Tajemní netopýři“. Vyzkoušíme si, jak takový 
netopýr létá a co při lovu kořisti využívá. Osvětlíme si po-
jem echolokace. Povídání je doplněno o praktickou ukázku 
živých netopýrů (netopýra rezavého, netopýra večerního a 
netopýra parkového).



PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ ZŠ
LUŽNÍ LES

JEDLÁ PŘÍRODA

VČELY

ZÁŽITKOVÉ
VÝUKOVÉ 

PROGRAMY

Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u 
nás. Představíme si základní zákonitosti fungující v přírodě, 
naučíme se rozpoznávat živé a neživé složky přírody, zjistí-
me, jak na sebe působí, otestujeme jejich důležitost pro les 
a živočichy, kteří v něm žijí. Celý program probíhá ve ven-
kovním prostředí a je přizpůsoben konkrétní skupině žáků. 
Při pobytu v přírodě se aktivní formou zapojíme do dění v 
přírodě a naučíme se objevovat zajímavá tajemství lesa.

Ukážeme si, co v přírodě můžeme jíst a jakým způsobem 
zpracovávat. Naučíme se, jaké byliny můžeme v přírodě 
využívat a jakým způsobem. Na ohni si uvaříme přírodní čaj 
z čerstvě nasbíraných rostlin. Poukážeme na výhody lokálně 
pěstovaných a vyráběných potravin. V rámci programu se 
účastník seznámí s konceptem trvalé udržitelnosti.

Programem nás provedou různé aktivity zaměřené na včely 
a jejich důležitost pro člověka a okolní přírodu. Součástí pro-
gramu je praktická ukázka včelího úlu spojená s tvorbou ze 
včelího vosku. Poznejme život pilných včel a odhalme něco z 
jejich života…

(květen - říjen)
Min. 10 – max. 25 dětí

(duben - září)
Min. 10 – max. 25 dětí

(celoročně, dle počasí)
Min. 10 – max. 25 dětí



PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

VÝUKOVÉ 
PROGRAMY

ZÁCHRANNÁ STANICE: 
KONCEPT OCHRANY

VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

NOČNÍ LOVCI 
NETOPÝŘI

ZE ŽIVOTA HMYZU

DRAVCI A SOVY

Seznámíme se s konceptem ochrany živočichů v ČR prostřed-
nictvím projektu Národní síť záchranných stanic koordino-
vaným Českým svazem ochránců přírody. Projekt je v rámci 
ochrany přírody ve světě ojedinělou ukázkou komplexní služ-
by pomoci živočichům z volné přírody. Program nás formou 
různých aktivit dovede k zamyšlení nad možností minimalizace 
vlivu člověka na okolní přírodu. Upozorní i na to, jak aktivně 
můžeme přírodu chránit.

Seznámíme se s rolí hmyzu v přírodě, poukážeme na jeho dů-
ležitost. K praktické výuce nám poslouží broukoviště a hmyzí 
hotel v areálu ekocentra. Pomocí miskové lupy budeme moci
živočichy lépe prozkoumat. Použijeme modely pro nastínění 
vývoje některých zástupců hmyzu. Zaměříme se na včely a 
představíme si důkladně jejich život a jejich důležitost pro
člověka, v areálu umístěný ukázkový úl poslouží k vizuálnímu 
kontaktu. Program je doplněn o audiovziuální ukázky

(březen - září)
Min. 10 – max. 25 dětí

(celoročně)
Min. 10 – max. 25 dětí

(celoročně)
Min. 10 – max. 25 dětí

(celoročně)
Min. 10 – max. 25 dětí

Jak žijí tito podivuhodní savci? Čím se živí a jak mohou být pro 
člověka užiteční? To všechno se dozvíme při tomto výukovém 
programu. Povídání je doplněno  o praktickou ukázku živých 
netopýrů (netopýra rezavého, netopýra večerního a netopýra 
parkového).

Dokážeme slyšet jako sovy a obratně se pohybovat jako 
dravci? Co všechno v sobě tyto dvě skupiny ptáků ukrývají a 
čím se liší? Naučme se něco z jejich života a poznejme, jak se 
dokáží přizpůsobit různým podmínkám v přírodě. Povídání je 
doplněno o praktickou ukázku živočichů.



PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

ZÁŽITKOVÉ
VÝUKOVÉ 

PROGRAMY

EKOSYSTÉM 
LUŽNÍHO LESA

JEDLÁ PŘÍRODA

OVOCNÁŘSTVÍ:
LOKÁLNÍ ASPEKT 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

V rámci programu se účastník seznámí s konceptem trvalé 
udržitelnosti. Na příkladu českého ovocnářství si ukážeme, 
jakým způsobem se dá trvalá udržitelnost praktikovat lokálně. 
Ovocnářství si představíme v souvislosti ke vztahu k místu - 
Poděbradsku, neboť tato oblast je právě kolébkou českého 
ovocnářství, především díky osobě Matěje Rösslera. V rámci 
programu navštívíme genofondový sad s původními českými 
odrůdami a ukážeme si místo, kde stávala původně největší 
ovocnářská zahrada Sanspareil. Součástí programu je i praktic-
ká ukázka moštování ovoce, případně jeho další zpracování. 

Poukážeme na výhody lokálně pěstovaných potravin. Ukáže-
me si, co v přírodě můžeme jíst a jakým způsobem zpracová-
vat. Naučíme se, jaké byliny můžeme v přírodě využívat a ja-
kým způsobem. Uvaříme si přírodní čaj z čerstvě nasbíraných 
rostlin. V rámci programu se účastník seznámí s konceptem 
trvalé udržitelnosti.

Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u 
nás. Představíme si specifika a vliv člověka na podobu tohoto 
prostředí v historickém kontextu Libického luhu. Uvedeme se 
do problematiky negativního vlivu člověka na životní pro-
středí. Pomocí řízených aktivit si představíme možnost práce 
ochránců přírody a její vliv na okolní přírodu.

(celoročně, dle počasí)
Min. 10 – max. 25 dětí

(duben - září)
Min. 10 – max. 25 dětí

(září - říjen)
Min. 10 – max. 25 dětí



PŘEDNÁŠKY
STANICE – MLÁĎATA

(březen - srpen)
Min. 10 – max. 50 dětí

Základní a především praktické rady, jak se zachovat při nálezu zraněného živoči-
cha, jak mu můžeme pomoci a na koho se obrátit. Seznámení s hlavními zásadami, 
kterých bychom se měli naopak vyvarovat, abychom živočichům z přírody neublíži-
li. Povídání spolu s poutavými fotografiemi mláďat, se kterými se můžeme v jarním 
období setkat. Praktická ukázka živých zvířat.

STANICE - ZIMNÍ SPÁČI
(září - únor)

Min. 10 – max. 50 dětí
Základní a především praktické rady, jak se zachovat při nálezu zraněného živoči-
cha, jak mu můžeme pomoci a na koho se obrátit. Seznámení s hlavními zásadami, 
kterých bychom se měli naopak vyvarovat, abychom živočichům z přírody neublíži-
li. Povídání o tom, co dělají živočichové v zimě (zimní spánek, odlet do teplých kra-
jin) doplněné poutavými fotografiemi zvířat. Část přednášky je zaměřena na ptáky, 
s kterými se můžeme v zimním období setkat ať už na našem krmítku nebo volně v 
přírodě. Dále se věnujeme živočichům, kteří u nás přes zimu zůstávají. Zaměříme se 
především na způsoby příprav živočichů na zimu a na různé způsoby přezimování. 
Praktická ukázka živých zvířat. Na přednášku lze navázat speciální nabídkou „Zimní 
krmítko“.

TAJEMNÍ NOČNÍ LOVCI – NETOPÝŘI
(celoročně)

Min. 10 – max. 50 dětí
Jak žijí tito podivuhodní savci? Čím se živí a jak mohou být pro člověka užiteční? To 
všechno se dozvíme při tomto výukovém programu. Povídání je doplněnou o prak-
tickou ukázku živých netopýrů (netopýra rezavého, netopýra večerního a netopýra 
parkového).

ZE ŽIVOTA HMYZU
(celoročně)

Min. 10 – max. 50 dětí
Seznámíme se s rolí hmyzu v přírodě, poukážeme na jeho důležitost. K praktické 
výuce nám poslouží broukoviště a hmyzí hotel v areálu ekocentra. Pomocí miskové 
lupy budeme moci živočichy lépe prozkoumat. Použijeme modely pro nastínění 
vývoje některých zástupců hmyzu. Zaměříme se na včely a představíme si důkladně 
jejich život a jejich důležitost pro člověka, v areálu umístěný ukázkový úl poslouží k 
vizuálnímu kontaktu. Program je doplněn o audiovziuální ukázky

DRAVCI A SOVY
(celoročně)

Min. 10 – max. 50 dětí
Dokážeme slyšet jako sovy a obratně se pohybovat jako dravci? Co všechno v sobě 
tyto dvě skupiny ptáků ukrývají a čím se liší? Naučme se něco z jejich života a po-
znejme, jak se dokáží přizpůsobit různým podmínkám v přírodě. Povídání je doplně-
no o praktickou ukázku živočichů.

OVOCNÁŘSTVÍ
Min. 10 – max. 50 dětí

Co je to ovocnářství a jaký má pro člověka význam. Kdo je to pomolog? 
Ukážeme si, jakým způsobem se dá trvalá udržitelnost praktikovat lokálně. 
Ovocnářství si představíme v souvislosti ke vztahu k místu - Poděbradsku, 
neboť tato oblast je právě kolébkou českého ovocnářství, 
především díky osobě Matěje Rösslera. PŘEDNÁŠKY


