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Výukové programy pro školy 
celkem 478 účastníkohodin 

Všemi smysly v přírodě 

7.6.2022– Spec. ZŠ Josefov, 12 účastníků 

Přijměte pozvání do Zážitkové zahrady, kterou můžete prozkoumat různými smysly. Začneme 

pozorováním rostlin a živočichů, i s pomocí dalekohledu. Zaposloucháme se do zvuků, 

zkusíme uhodnout, kdo je vydává a napodobit je. V bylinkové zahrádce zase očicháme i 

ochutnáme voňavé rostlinky. Nakonec poslepu a naboso projdeme hmatovou stezku. Místo 

konání SVČ Bájo. 

Mokré putování 

14.1.2022 - ZŠ Josefov, 15 účastníků, místo konání SVČ Bájo 

6.10.2022 - ZŠ Česká Skalice, 3. třídy - 44 účastníků, místo konání v ZŠ 

Kapička nám bude vyprávět příběh o svém životě a podělí se s námi o dobrodružství, která 

prožívá na svých cestách. Přiblížíme si koloběh vody a podoby vody v přírodě. Zamyslíme se 

nad tím, k čemu vodu používáme a jak jí můžeme šetřit, a nakonec ve skupinkách nějakou 

podobu vody výtvarně ztvárníme.  

 

 



Skřítek Odpadníček 

7.1.2022- ZŠ Josefov, 15 účastníků 

22.4.2022 - MŠ Dolní Radechová, 15 účastníků 

Společně se skřítkem Odpadníčkem prozkoumáme různé druhy odpadů a zamyslíme se nad 

jejich dalším osudem. Řekneme si, co můžeme udělat pro předcházení vzniku odpadu. Pomocí 

příběhů na téma 5 Z (zamítnout, zkompostovat, zredukovat, zužitkovat, zrecyklovat) zkusíme 

přijít na to, co se dá s různými věcmi podniknout, aby se odpadem nestaly. V tvořivé dílně si 

nakonec z odpadového materiálu zhotovíme malý výrobek.  

Co vypěstoval skřítek Tykvínek 

11.10.2022- MŠ Česká Čermná - 23 účastníků 

12.10.2022 - MŠ Studnice - 9 účastníků 

6.10.2022 - ZŠ Česká Skalice, 1. třídy – 46 účastníků 

Skřítek Tykvínek si u nás na zahradě zapomněl svou úrodu. My se mu o ni pěkně staráme a 

odkrýváme tajemství, která ukrývá. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech našich 

smyslů, zahrajeme si podzimní dýňovou hru, vyrobíme si obrázek z přírodnin. A možná 

najdeme i skřítka, který se vrátil pro svou sklizeň! 

 

 

  



Než vyroste rostlinka aneb Podmínky života 

10.3.2022- MŠ Dolní Radechová - 13 účastníků 

17. 3. 2022 – MŠ Studnice - 17 účastníků 

Děti se z pohádkového příběhu dozvědí, co všechno potřebuje semínko, aby se z něho stala 

rostlinka, a dokáží podmínky života vyjmenovat. Smyslovými a pohybovými aktivitami na 

téma slunce, voda, půda a vzduch si nabyté informace zažijí a upevní. Nakonec si pokusem 

ověří, že tomu tak opravdu je. Program má přesah do další výuky v MŠ (pokus, pracovní 

listy). 

 

Království včelky Máji 

24.5.2022 - MŠ Dolní Radechová – 16 účastníků 

Na jednom exempláři ze zástupců hmyzu si ukážeme, jak je život hmyzu fascinující a složitý. 

Pojďme společně se včelkou dělnicí nahlédnout do včelího úlu a seznámit se, jak se tam 

všem včelám žije. Dozvíme se, jak se vyvíjí, proč jsou včelky a jiní opylovači tak důležité, jak 

vzniká med a další včelí produkty. Zároveň se naučíme rozpoznávat různé druhy květin, které 

včely opylují. Na konci si každý vyrobí z plástu včelího vosku svíčku.  

 

Za tajemným živočichem do Babiččina údolí 

15. 11. 2022 - ZŠ Hejného Červený Kostelec- 16 účastníků 

Vydáme se společně objevit tajemného živočicha do Babiččina údolí. Tajemný je nejen tím, 

jakým způsobem se rozmnožuje, ale i jakým způsobem žije. Poznáme spoustu druhů stromů, 

naučíme se určovat stáří stojících stromů a pronikneme do tajů ekosystému jménem mrtvé 

dřevo. Na konci programu, až odhalíme záhadu, navrhneme různé druhy ochrany tajemného 

živočicha. 

 

 

 

  



Není cibule jako cibule aneb Jedovatá krása 

27.4.2022 - ZŠ Česká Skalice – 4. ročníky – 54 účastníků 

Program, ze kterého se žáci dozvědí více o skupině rostlin zvaných cibuloviny, o jejich životním 

cyklu a místě v přírodě, ale i jedovatosti a jedlosti jednotlivých druhů. Nakonec si projdou 

zahradu, cibuloviny vyhledají a určí. 

 

Podzimní dobrodružství  

25. 10. 2022 – MŠ Studnice - 18 účastníků 

Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou příběhu a výtvarné činnosti seznámí 

s proměnami přírody během jednotlivých ročních období. Zaměříme se především na 

podzim. Nahlédneme do domečku stromových skřítků a postaráme se také o zvířátka, pro 

která nasbíráme zásoby na zimu. 

 

 

  



 

 

 Osvětové akce pro veřejnost 
 

celkem kolem 1400 návštěvníků a účastníků 

Férová snídaně 

14.5.2022, účastníků 6 

Desátý českoskalický ročník Férové snídaně se odehrával na plácku před starou radnicí. Naše 

skupinka se sešla na travnaté ploše před radnicí a udělali jsme si piknik, abychom dali 

najevo, že podporujeme jednak lokální pěstitele, ale i ty z dalekých zemí Afriky, Asie a 

Latinské Ameriky. Akci koordinuje nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko. 

 



Výstava na stromech 

1.10. - 8.10. 2022, volně přístupná výstava pro veřejnost 

Zajímavou akcí, kterou koordinuje organizace Fairtrade Česko a Slovensko, je plakátová 

výstava, jenž je v Týdnu důstojné práce ke zhlédnutí v parcích a zahradách po celé republice. 

osmý ročník s názvem „Kávová krize“. Ta upozorňuje na podmínky při pěstování kávy v 

Kolumbii, především na cenovou a klimatickou krizi, které musí lidé pěstující kávu čelit. 

Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti 

30.4. 2022, návštěvníků přes 1000 platících návštěvníků 

Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti je osvětová a kulturní akce pro širokou 

veřejnost, při níž se návštěvníci seznámí s chovem ovcí, koz a dalšího drobného zvířectva a 

prací ovčáckého psa. Ovce a kozy různých plemen, ale také další druhy zvířat, byly lákadlem 

především pro dětské návštěvníky. Obdivovat mohli také uměleckou práci kovářů, košíkářů 

či ruční zpracování vlny. Nechyběly ochutnávky ovčích a kozích sýrů, klobás a dalších dobrot, 

svou produkci zde nabízeli regionální zemědělci. Pro děti byly připraveny hry, soutěže a 

tvořivé dílny. 

 

 



Výstava Naučná stezka Babiččino údolí 

13.6. – 16. 9. 2022, návštěvníků kolem 100 

Přes léto se v informačním centru konala výstava Naučná stezka Babiččino údolí. Na textech 

a zajímavých fotografiích si návštěvníci mohli prohlédnout, kam je nohy zavedou při 

procházce do Ratibořic a o jaké nové informace se při tom obohatí jejich mysl. Například o roli 

mrtvého dřeva, či postupném sečení luk, kvůli přežití ohrožených živočichů.  

 

Výstava pohádkový kuželník 

8.3. – 23.4. 2022, návštěvníků kolem 110 

Interaktivní výstavu pro děti i rodiče jsme uspořádali v informačním centru v České Skalici. Za 

pomoci pohádkových příběhů volně zpracovaných na motivy pohádek Boženy Němcové, se 

malí i velcí seznamovali se šetrným přístupem k přírodě.  

 

Dýňování 

18.10.2022, účastníků 18 

Při příležitosti již zavedené akce mohla veřejnost ochutnat dýňové dobroty z kuchyně Zdravé 

výživy paní Srubjanové, vytvořit si podzimní dekoraci ze semínek a darů země a zakoupit za 

symbolickou částku dýni a přetvořit si ji na lucerničku. Akce se konala na staré radnici 

v slavnostně podzimně vyzdobených prostorách v přízemí.  

 

 



Slavnost stromů 

20.10.2022, účastníků 22 

Na tradiční akci Slavnosti stromů jsme tentokrát sázeli strom na dvorku knihovny Barunky 

Panklové. Tak ať se mu tam hezky roste! 

 

Den informačního centra 

26.10.2022, účastníků 20 

V rámci týdne Informačních center jsme oslavovali jeden den v našem RIC. Veřejnost se 

mohla těšit na malé občerstvení, na hraní se zelenými nafukovacími balónky a kreativní 

tvoření pro děti i dospělé. Vytvářeli jsme náušnice a brože z filcu za pomocí zažehlovací 

techniky a voskovek.  

Poznej Babiččino údolí jinak 

5.11.2022, účastníků 46 

V termínu, kdy není jisté, jaké bude počasí, jsme za příznivého počasí vyrazili, a s námi i 

početná skupina z řad veřejnosti, prozkoumat Babiččino údolí jinak. Pan Ing. Kuna z CHKO 

Broumovsko nám všem předal zase trochu jiný vhled na okolní krajinu.  

 

 



Pro širokou veřejnost 

Regionální informační centrum v České Skalici koná také osvětu ohledně regionálních výrobků 

a značky Fair trade, na kterou se lidé ptají zejména v souvislosti s vystavenými výrobky. Dále 

zde jsou k dispozici tištěné materiály např. o šetrném spotřebitelském chování, přírodních 

zajímavostech Babiččina údolí, přírodní rezervaci Dubno, nabídce výukových programů pro 

žáky a studenty škol atd. Také je zde již několikátým rokem fungující semínkovna. 

Členství v organizacích apod. 

Jsme členy Sdružení SEV Pavučina a Poradního sboru pro EVVO Královéhradeckého kraje, dále 

oborové platformy nevládních ekologických organizací Zelený kruh a Spolku pro obnovu 

venkova Královéhradeckého kraje. 

Podpora 

Naše činnost byla v roce 2022 podpořena Státním fondem životního prostředí České 

republiky, Královéhradeckým krajem a Městem Česká Skalice. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zpracovala: Marta Kmoníčková, leden 2023 

Schválil: Jiří Kmoníček 


