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Motto: 

„Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on 
zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze 
srdcem.“ 

Antoine de Saint-Exupéry

Milí přátelé,

předkládáme Vám nabídku programů environmentální  
výchovy a věříme, že budete mít z čeho vybírat. 

Nabízíme Vám pestrou škálu programů zaměřených na 
ekologii, přírodovědné poznatky, ale také na další otázky 
související s pobytem člověka v krajině. Dbáme na to, aby 
programy zahrnovaly praktické činnosti, interaktivní metody 
a tvořivé aktivity s důrazem na týmovou práci i prostor pro 
vyjádření vlastních postojů. 

K  výuce slouží především zahrada vzdělávacího střediska 
Vila Čerych v České Skalici. Obnovená zahrada o rozloze 
1.3 ha se neustále obohacuje o další prvky vhodné pro výu-
ku či relaxaci. V případě nepřízně počasí využíváme vnitřní 
zázemí vzdělávacího střediska. Pokud máte zájem, můžeme 
řadu programů přijet zrealizovat přímo do Vaší školy. Pro-
gramy jsou připraveny a vedeny odbornými lektory s příro-
dovědným a pedagogickým vzděláním.

Zážitková zahrada  vzdělávacího střediska Vila Če-
rych, neobyčejná zahrada  jako stvořená  k ekologic-
ké výchově… Bohatě členěná zahrada skrývá ohrom-
ný potenciál pro realizaci osvětových programů  
i ekovýchovných aktivit, proto je nazývána Zážitkovou za-
hradou. Naleznete zde mnoho zajímavostí: naučnou stezku  
o stromech, jezírko, starý ovocný sad, rododendronový 
koutek, pocitovou stezku, bylinné a květinové záhony, su-
chou kamennou zídku, kout s ozvučenými břízami, kompost 
i hřbitov odpadků, zahradní altán, krmítka a budky pro ptáky 
a netopýry. 

Na setkání s Vámi při programech EVVO 
se těší lektorský tým

Centra rozvoje Česká Skalice.

NABÍDKA VÝUKOVÝCH  PROGRAMŮ  

 JARO UŽ JE TU!

Cíl: Poznat krásu probouzející se jarní přírody a seznámit se 
s charakteristickými znaky jara. 
 
Obsah: Žáci při procházce zahradou pátrají po znameních jara 
a všímají si změn, které v probouzející se přírodě nastávají po 
zimě. Seznamují se s jarními květinami a zjišťují, co nezbytné-
ho potřebují k životu. Pozorují živočichy a jejich chování. Sou-
částí programu jsou výtvarné, pohybové a smyslové aktivity.

Délka programu:   60 minut
Kdy program probíhá:  IV. – V.
Kde program probíhá:  venku v zahradě 
Cena:    10,-  Kč / žáka

 PODZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
 

Cíl: Poznat, jaké změny probíhají na podzim v okolní přírodě, a 
to jak z pohledu rostlin, tak i zvířat.

Obsah: Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou 
poutavého příběhu seznámí s  proměnami  přírody během jed-
notlivých ročních období. Zaměříme se především na podzim. 
Nahlédneme do domečku stromových skřítků a postaráme se 
také o zvířátka, pro které nasbíráme zásoby na zimu. 

Délka programu:   60 minut
Kdy program probíhá:  IX. – XI.
Kde program probíhá:  uvnitř objektu, 
Cena:    10,-  Kč / žáka



 KRÁLOVSTVÍ VČELKY MÁJI

Cíl: Seznámit se s životem včel a jejich významem pro člově-
ka, poznat jejich produkty. 

Obsah: Pojďme společně s včelkou Májou nahlédnout do její-
ho domečku a seznámit se, jak se žije včelám v úle.  Dozvíme 
se, proč jsou tak v přírodě důležité, jak vzniká med a další včelí 
produkty. Zároveň se naučíme rozpoznávat různé druhy květin, 
které včely opylují. 

Délka programu:   60 minut
Kdy program probíhá:  I. - XII.
Kde program probíhá:  uvnitř objektu
Cena:    10,-  Kč / žáka

 RYBNÍČEK ŽABKY KUŇKY 
 

Cíl: Seznámit se s vodním prostředím a jeho obyvateli a zamy-
slet se nad důsledky znečištění vod.

Obsah: Vydejme se na výlet za  žabkou Kuňkou, která nám 
bude vyprávět příběh o tom, jak se jí žilo v rybníku a jaká dob-
rodružství zde zažívala do té doby, než ho lidé znečistili. Kuňka 
poprosí všechny šikovné děti, aby jí pomohly rybník vyčistit,  
a na oplátku jim představí své kamarády - rostliny a živočichy, 
kteří tu s ní žijí. 

Délka programu:   60 minut
Kdy program probíhá:  V. - IX.
Kde program probíhá:  venku v zahradě 
Cena:   10,-  Kč / žáka

 SKŘÍTEK ODPADNÍČEK  

Cíl: Seznámit se s jednotlivými druhy odpadů a dobou jejich 
rozkladu ve volné přírodě. Naučit se třídit odpady a zamyslet 
se nad jejich dalším využitím. 

Obsah: Společně se skřítkem Odpadníčkem prozkoumejme 
různé druhy odpadů a zamysleme se nad jejich dalším osu-
dem. Řekneme si, co patří do barevných kontejnerů, co na 
kompost, do popelnice a popovídáme si o tom, jak dlouho se 
odpady v přírodě rozkládají. V  tvořivé dílně si z odpadového  
materiálu  zhotovíme malý výrobek a navštívíme také hřbitov 
odpadků.   

Délka programu:   60 minut 
Kdy program probíhá:  IV.,V., VI., IX., X.
Kde program probíhá:  venku v zahradě 
Cena:    10,-  Kč / žáka 

 VŠEMI SMYSLY V PŘÍRODĚ 

Cíl: Seznámit se s rostlinami, živočichy a dřevinami v zahradě. 
Pomocí smyslového vnímání poznávat různé druhy materiálů. 

Obsah: Přijďte se projít Zážitkovou zahradou a prozkoumat ji 
různými smysly. Budeme pozorovat rostliny, živočichy, stromy 
a keře, vše co zahrada nabízí. Na hmatovém stanovišti bude-
me poslepu rukama vnímat a rozeznávat různé přírodní mate-
riály. Závěr programu věnujeme vlastní fantazii – děti budou 
vyprávět o tom, s čím se v zahradě setkaly.
 
Délka programu:    60  minut     
Kdy program probíhá:  IV.,V., VI., IX., X.
Kde program probíhá:  venku v zahradě 
Cena:    10,-  Kč / žáka



PODĚKOVÁNÍ

Nabídka výukových programů EVVO vznikla v  rámci projektu „Venkovní 
učebna a ekoporadna podporují environmentální gramotnost“, který byl 
podpořen v roce 2011 Královéhradeckým krajem a v rámci projektu „Zá-
žitková zahrada Vily Čerych – působivý prostor pro aktivity EVVO“, pod-
pořeného Ministerstvem životního prostředí. 

KONTAKT 

Centrum rozvoje Česká Skalice 
vzdělávací středisko Vila Čerych 
Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice

Tel: +420 491 426 600 (programy EVVO, ekoporadna)
E-mail: ekoporadna@centrumrozvoje.eu

www.centrumrozvoje.eu

Grafika a DTP: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz. 
Foto: Jan Záliš ∙ www.janzalis.com a archiv CRČS.

PODROBNOSTI K PROGRAMŮM

Jak si můžete programy objednat?
telefonicky: 491 426 600 nebo 774 578 100
e-mailem: ekoporadna@centrumrozvoje.eu

Co by měla objednávka obsahovat?
Název programu; datum a čas začátku programu; třídu; školu; počet 
žáků; kontaktní osobu; (mobil, e-mail) a konkrétní požadavky. Dopo-
ručujeme si před zasláním objednávky ověřit volný termín.

Kdy si program objednat?
Objednávky přijímáme v průběhu celého roku, nejméně však jeden 
měsíc před požadovaným termínem.

Stornopoplatek
Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení závazně objednaného programu 
méně než 24 hodin před jeho začátkem, bude Centrum rozvoje Čes-
ká Skalice požadovat uhrazení poloviny ceny programu stanovené 
z celkového plánovaného počtu žáků.

Počet účastníků programu
Doporučený počet účastníků je 20–25. Vyšší počet je nutné konzul-
tovat předem. Pokud je počet účastníků nižší než 12, je třeba uhradit 
částku za 12 účastníků.

S sebou na program si vezměte
Pro venkovní programy jsou podmínkou oděv a obuv vhodné do te-
rénu, popř. pláštěnka. 

Naše nabídka
Ekologický program, který je primárně určený pro Zážitkovou zahradu 
vzdělávacího střediska Vila Čerych, Vám rádi připravíme také do Vámi 
vybraného jiného prostředí (školy, zahrady).  K těmto výjezdovým pro-
gramům účtujeme i cestovné lektora, které činí 8 Kč/km.

KDO JSME A KDE NÁS NAJDETE  

Centrum rozvoje Česká Skalice je občanským sdružením, které od po-
čátku svého vzniku (r. 2003) vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Občanské sdružení provozuje  vzdělávací 
středisko Vilu Čerych. Kromě služeb s tím spojených zajišťuje další osvě-
tové, vzdělávací a kulturní aktivity. Od roku 2008,  provozuje Regionální 
informační centrum, ve kterém se nachází turistické informační centrum, 
ekologická poradna s odbornou knihovnou, cestovní agentura a internet 
pro veřejnost. 

Ekologická poradna poskytuje bezplatné poradenství široké veřejnos-
ti. Hlavními tématy jsou: odpadové hospodářství, šetrné spotřebitelské 
chování, ochrana přírody a krajiny, šetrný cestovní ruch, udržitelný rozvoj, 
ekologické zemědělství a související kontakty.


