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1. Výukové programy pro školy – celkem 1406 účastníkohodin 
 

Království včelky Máji 

7. 3. 2016 - MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 24 účastníků 

19. 5. 2016 – MŠ Rychnovek - Zvole, 20 účastníků 

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

Co by bylo, kdyby aneb Paragrafy a ryby 

9. 3. 2016 – ZŠ Česká Skalice – 8. ročník, 51 účastníků 

Víte, co je to střet zájmů? Když chci k večeři stejnou rybu jako kormorán nebo volavka, střet 
zájmů je na světě. Kdo ví, jestli je v rybníce dost ryb pro všechny? Mezi rybáři, ptáky a ochránci 
přírody to vždy jiskřilo. Jaké to bude, když se do sporu u Bohdanečského rybníka vložíte vy? 

 

Než vyroste rostlinka aneb Podmínky života 

14. 3. 2016 – MŠ Studánka Červený Kostelec, 17 účastníků 

4. 4. 2016 – MŠ Studnice, 28 účastníků 

18. 4. 2016 – MŠ Česká Skalice, 49 účastníků 

25. 4. 2016 – MŠ Červená Hora, 21 účastníků 

26. 4. 2016 - MŠ Česká Skalice, 38 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). 
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Domácí zvířátka 

19. 4. 2016 – MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 25 účastníků 

Seznámení s druhy hospodářských zvířat obrazem i zvukem. Uhádnete, které zvířátko kamarád 
předvádí? Vedle zvířátek, která chováme, ale na zahradě najdeme i živočichy volně žijící, kterým 
stačí vytvořit vhodné podmínky a nastěhují se k nám sama. Zkusme to i u nás doma! 
 

Den Země  

22. 4 2016 - ZŠ Česká Skalice -  7. ročník, 31 účastníků 

Globální témata a problémy diskutované s žáky na výstavě „Supermarket Svět“ a při práci 
s publikací „Svět, který chceme“. 

 

Všemi smysly v přírodě 

9. 5. 2016 – MŠ Jaroměř, 27 účastníků 

10. 5. 2016 – MŠ Jaroměř, 20 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.  
 

Rybníček žabky Kuňky 

24. 5. 2016 – ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod, 12 účastníků 

26. 5. 2016 – MŠ Studánka a MŠ Větrník Červený Kostelec, 39 účastníků 

7. 6. 2016 – MŠ Studnice, 13 účastníků 

8. 6. 2016 – MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 26 účastníků 

Vydejme se na výlet za žabkou Kuňkou, která nám bude vyprávět příběh o tom, jak se jí žilo 
v rybníku 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.  
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Zážitková zahrada  

9. 6. 2016 - ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod, 11 účastníků 

V zážitkové zahradě je stále co objevovat. Můžeme pozorovat vodu prýštící v kašně, čichat 
k rozkvetlým růžím nebo bylinkám, některé z nich zkusíme ochutnat. Rukama nebo bosými 
chodidly prozkoumáme materiály hmatové stezky a budeme hádat, jaká přírodnina se ukrývá 
v sáčku. Abychom přírodě také pomohli, naučíme se třídit jednotlivé druhy odpadu. 

 

Českoskalické bojiště 

22. 9. 2016 - ZŠ Česká Skalice, 41 účastníků 

Komentovaná vycházka po místech bojů roku 1866 s průvodcem v dobové uniformě. Regionální 
historie v konkrétních místech krajiny a v návaznosti na historii národní. 

 

Podzimní dobrodružství 

26. 9. 2016 - MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 29 účastníků 

27. 9. 2016 - MŠ Rtyně v Podkrkonoší, 21 účastníků 

7. 11. 2016 - ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod, 14 účastníků 

Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou poutavého příběhu 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.  
 

Co vypěstoval skřítek Tykvínek 

10. 10. 2016 - MŠ Červená Hora, 14 účastníků; SPZŠ A. Bartoše, Úpice, 11 účastníků; ZŠ Česká 
Skalice, 41 účastníků 

11. 10 2016 - MŠ Studnice, 10 účastníků; MŠ Úpice, 23 účastníků; ZŠ a MŠ J. Zemana, 10 
účastníků; ZŠ Česká Skalice, 47 účastníků 

12. 10. 2016 - MŠ Havlovice, 27 účastníků; ZŠ Česká Skalice, 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! 
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Vyprávění na Cestě stromů 

25. 10. 2016 – ZŠ Česká Skalice – 7. ročník, 61 účastníků 

Na naučné stezce „Cesta stromů“ v Zážitkové zahradě Vily Čerych na nás čeká řada vzácných a 
zajímavých dřevin, se kterými se blíže seznámíme. Zopakujeme si rozdíl mezi stromem a keřem, 
uvědomíme si význam zeleně i její užitek pro člověka. Budeme rozpoznávat jednotlivé dřeviny, 
jejich listy, plody i dřevo.  

 

Stromy kolem nás 

25. 10. 2016 - ZŠ Česká Skalice - 8. ročník, 37 účastníků 

Po zhlédnutí filmu „Muž, který sázel stromy“ následuje diskuse a tematický kvíz o stromech. 
Poté se v Zážitkové zahradě Vily Čerych žáci stanou umělci a vyzkouší si, co je to land art. 
 

Přírodní zajímavosti Babiččina údolí 

25. 10. 2016 - ZŠ Česká Skalice - 9. ročník, 52 účastníků 

Vycházka do Národní přírodní památky Babiččino údolí. Cestou hovoříme o chráněných územích, 
pozorujeme rostliny, živočichy i neživou přírodu, vysvětlíme mj. význam mrtvého dřeva, způsob 
péče o nivní louky a problematiku invazních druhů rostlin. Projdeme si i zámecký park 
v Ratibořicích. 

 

Nebojte se netopýrů! 

8. 12. 2016 – ZŠ a SŠ Nové Město nad Metují – 5. a 6. ročník, 20 účastníků 

Víte, jak se zachovat, když Vám do místnosti vlétne netopýr? Je opravdu pro člověka 
nebezpečný? Při programu nahlédneme do života těchto tajemných tvorů a blíže se s nimi 
seznámíme. Zjistíme, kde žijí, čím se živí, jaké vyhledávají úkryty, proč jsou pro člověka užiteční. 
Program je doprovázen humornými obrázky. 
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2. Osvětové akce pro veřejnost 
 

Den Země aneb 8. Ratibořické ovčácké slavnosti, 23. 4. 2016 

- 2100 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.  

 

Férová snídaně v České Skalici, 14. 5. 2016 

- 16 návštěvníků 

Fairtradová káva nebo bylinný čaj, koláč z fairtradového cukru a kakaa, vařená domácí vajíčka. 
Takové dobroty jsme posnídali my, kteří jsme se sešli na společném pikniku na dvorečku SVČ 
Bájo. Dali jsme tak najevo, že podporujeme produkty, za něž pěstitelé dostali spravedlivě 
zaplaceno, při jejichž výrobě byl brán ohled na životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce. 
Piknik s názvem Férová snídaně ve vašem městě proběhl v České Skalici už počtvrté. Snídalo se 
po celé republice, a to na více než stovce míst. Celorepublikovým koordinátorem této akce je 
nezisková organizace NaZemi. 

 

Víkend otevřených zahrad, 12. 6. 2016 

- 150 návštěvníků 

Potřetí jsme se připojili  k celoevropské akci Víkend otevřených zahrad. Kromě komentovaných 
prohlídek zahrady byly pro všechny zájemce k dispozici nejrůznější hry. Posečené trávníky se tak 
staly příležitostným hřištěm pro kroket, pétanque, badminton či méně známý kubb a hosté se 
také občerstvili v zahradní kavárně. Koordinuje občanské sdružení Průvodce parkem. 
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Výstava na stromech, 2. 10. 2016 

- 18 návštěvníků 

Novou akcí, kterou koordinuje organizace NaZemi, je plakátová výstava, jenž je v Týdnu důstojné 
práce ke zhlédnutí v parcích a zahradách po celé republice. Druhý ročník s názvem „Poznej své 
boty“ byl věnován tématu výroby obuvi v Bangladéši. Návštěvníci zahrady Vily Čerych mohli boty 
odložit a projít se naboso po naší hmatové stezce. 
 

Dýňování – Den Dýní, 14. 10. 2016 

- cca 100 návštěvníků 

Vila Čerych se více než týden nacházela v obležení tykví všech podob a velikostí. Nejprve 
probíhaly výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, a také jsme přijímali obrázky a dekorace 
s tématem tykví. Přehlídka všech výtvorů a ocenění těch nejlepších proběhlo 14. října odpoledne 
při „Dnu Dýní“, kdy bylo také možné ochutnat stylové občerstvení. Děti se zabavily v tvořivé 
dílničce uvnitř Vily, ale rodiny se procházely také venku po osvětlené zahradě vyzdobené dýněmi 
a v besídce sedícím panem Dýňákem. 
 

Slavnost stromů, 22. 10. 2016 

- 22 návštěvníků 

Při již 14. ročníku této tradiční akce jsme vysadili dva sloupovité duby, které své oblíbené 
zahradě darovala naše dlouhodobá dobrovolná spolupracovnice. V teple Vily Čerych jsme pak 
uvítali paní spisovatelku Marii Hruškovou, která nám přichystala vyprávění o památných 
stromech doplněné promítáním fotografií. 
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3. Poradenství pro širokou veřejnost  

 

V Regionálním informačním centru v České Skalici bylo v průběhu roku 2016 zodpovězeno 
celkem 32 dotazů. Týkaly se především tzv. kotlíkové dotace z Královéhradeckého kraje a dotace 
Nová zelená úsporám. Klienti ekoporadny se dále zajímali o provoz sběrného dvora v České 
Skalici, hledali důležité kontakty ohledně ochrany přírody a mimo jiné se informovali o 
aktuálním stavu stezky v Babiččině údolí, kde nastal sesuv skály a cesta byla dočasně uzavřena.  
Regionální informační centrum v České Skalici koná také osvětu ohledně 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 tu 
knihovnička s tématikou ochrany životního prostředí. 
 
 
 
 

4. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Terezie Netrestová, březen 2017  
 
Schválil: Jiří Kmoníček 


