
CENTRUM ROZVOJE ČESKÁ SKALICE, O.P.S. – NABÍDKA PROGRAMŮ A DÍLEN NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Kontaktní údaje:

Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice 
Telefon: 491 453 870, 773 578 112 
E-mail: info@centrumrozvoje.eu

Jak a kde si službu objednat:

Telefonicky: 733 538 500 – Terezie Netrestová 
E-mailem: terezie.netrestova@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.  
Doporučujeme si před zasláním objednávky ověřit 
volný termín.

Místo konání programů:

Zahrada / interiér / přírodní lokalita  
Programy určené pro interiér je možné realizovat 
přímo ve škole. K těmto výjezdovým programům 
účtujeme i cestovné lektora, které činí 9 Kč/km.

Všeobecné podmínky:

Stornopoplatek 
Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení závazně ob-
jednaného programu méně než 24 hodin před jeho 
začátkem, bude Centrum rozvoje Česká Skalice, 
o.p.s. požadovat uhrazení poloviny ceny programu 
stanovené z celkového plánovaného počtu žáků.

Počet účastníků programu a dílen 
Doporučený počet účastníků je 20–25. Vyšší 
počet je nutné konzultovat předem. Pokud je počet 
účastníků nižší než 12, je třeba uhradit částku za 
12 účastníků. Výjimky je nutné předem domluvit  
s lektorem na uvedených kontaktech.

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

Zodpovědnost 
Lektor je zodpovědný za programovou náplň, za 
bezpečnost a kázeň účastníků zodpovídá dopro-
vázející pedagog. Pro zajištění hladkého průběhu 
i přesahu do další výuky je vhodná aktivní účast 
učitele.

Centrum rozvoje  
Česká Skalice, o.p.s.
Nabídka programů  
a dílen na školní rok 
2020/2021
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       KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ  
       PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ 
       ŠKOLY 
 
PODZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
60 min / 45 Kč 
Dva stromoví skřítci Dubáček a Bukáček nás formou 
poutavého příběhu seznámí s proměnami přírody 
během jednotlivých ročních období. Zaměříme se přede-
vším na podzim. Nahlédneme do domečku stromových 
skřítků a postaráme se také o zvířátka, pro která nasbí-
ráme zásoby na zimu.  
Kdy program probíhá: IX.–XI. 
Kde program probíhá: v interiéru

CO VYPĚSTOVAL SKŘÍTEK TYKVÍNEK 
60 min / 45 Kč 
Skřítek Tykvínek si u nás na zahradě zapomněl svou 
úrodu. My se mu o ni pěkně staráme a objevujeme 
tajemství, která ukrývá. Obeznámíme se  
s druhy tykví, využijeme všech našich smyslů, zahra-
jeme si podzimní dýňovou hru, vyrobíme si obrázek 
z přírodnin. A možná najdeme i skřítka, který se vrátil 
pro svou sklizeň! 
Kdy program probíhá: 5.–7. X. 2020 
Kde program probíhá: v interiéru 

KRÁLOVSTVÍ VČELKY MÁJI 
60 min / 45 Kč 
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.  
Kdy program probíhá: I.–XII. 
Kde program probíhá: v interiéru 

NEŽ VYROSTE ROSTLINKA ANEB PODMÍNKY  
ŽIVOTA (ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice) 
60 min / 45 Kč 
Děti se z pohádkového příběhu dozvědí, co všechno po-
třebuje semínko, aby se z něho stala rostlinka, a dokáží 
podmínky života vyjmenovat. Smyslovými a pohybovými 
aktivitami na téma slunce, voda, půda a vzduch si naby-
té informace zažijí  
a upevní. Nakonec si pokusem ověří, že tomu tak oprav-
du je. Program má přesah do další výuky  
v MŠ (pokus, pracovní listy). 
Kdy program probíhá: II.–IV. 
Kde program probíhá: v interiéru 

RYBNÍČEK ŽABKY KUŇKY 
60 min / 45 Kč 
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.  
Kdy program probíhá: V., VI., IX. 
Kde program probíhá: v zahradě

VŠEMI SMYSLY V PŘÍRODĚ  
60 min / 45 Kč  
Přijměte pozvání do Zážitkové zahrady, kterou můžete 
prozkoumat různými smysly. Začneme pozorováním 
rostlin a živočichů, i s pomocí dalekohledu. Zaposlou-
cháme se do zvuků, zkusíme uhodnout, kdo je vydává, 
a napodobit je. V bylinkové zahrádce zase očicháme i 
ochutnáme voňavé rostlinky. Nakonec poslepu a nabo-
so projdeme hmatovou stezku.  
Kdy program probíhá: V., VI., IX.  
Kde program probíhá: v zahradě

SKŘÍTEK ODPADNÍČEK 
60 min / 45 Kč 
Společně se skřítkem Odpadníčkem děti prozkoumají 
různé druhy odpadů, přemýšlejí nad jejich dalším osu-
dem a možným využitím. Učí se, co patří do barevných 
kontejnerů, co na kompost, co do popelnice. U hřbitova 
odpadků si uvědomí, jak dlouho se odpady v přírodě roz-
kládají. V tvořivé dílně si vyrobí z odpadového materiálu 
zajímavé výrobky. 
Kdy program probíhá: V., VI., IX. 
Kde program probíhá: v zahradě 

KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

VÝHODNÉ BALÍČKY PROGRAMŮ 

Při výběru 3 programů získáváte  
slevu 5 Kč na program / na účastníka.   
Při výběru 4 programů a více získáváte  
slevu 10 Kč na program / na účastníka.   
Do balíčku lze libovolně vybrat programy 
i řemeslné tvořivé dílny. 

Balíček je možné čerpat průběžně během  
celého školního roku 2020/2021.
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       ŘEMESLNÉ TVOŘIVÉ DÍLNY  
       PRO ŠKOLY 

DRÁTOVÁNÍ 
60 min / 45 Kč  MŠ a Speciální školy 
90 min / 55 Kč  I. a II. stupeň ZŠ 
Seznámíme se s metodou drátování, k čemu se používa-
la dříve a dnes. Vyzkoušíme si základy tohoto tradičního 
řemesla a vytvoříme dekorace, bublifuk nebo odrátuje-
me skleničku. Hotové výrobky si žáci odnesou domů. 
Kdy dílna probíhá: I.–VI., IX.–XII. 
Kde dílna probíhá: v interiéru

TKANÍ 
60 min / 45 Kč  MŠ a Speciální školy 
90 min / 55 Kč  I. a II. stupeň ZŠ 
Zjistíme, jak vzniká plátno, z jakých materiálů se vyrábí 
a jaké jsou způsoby tkaní. Vyzkoušíme si tkaní na stáv-
ku, na brčku nebo na kartonu a vyrobíme si originální 
přáníčka nebo šperky, které si žáci vezmou domů. 
Kdy dílna probíhá: I.–VI., IX.–XII. 
Kde dílna probíhá: v interiéru

MODROTISK 
60 min / 45 Kč + cena za spotřebovaný materiál 
MŠ a Speciální školy 
90 min / 55 Kč + cena za spotřebovaný materiál 
I. a II. stupeň ZŠ 
Dozvíme se, co je to modrotisk, k čemu se používal a 
jestli se stále používá. Při výrobě přáníčka nejprve po-
chopíme princip rezervy, poté si navrhneme vlastní vzor 
a vyrobíme razítko, kterým látku potiskneme. Hotové 
výrobky budou k dispozici do jednoho měsíce. 
Kdy dílna probíhá: I.–VI., IX.–XII. 
Kde dílna probíhá: v interiéru

PLSTĚNÍ VLNY 
60 min / 45 Kč  MŠ a Speciální školy 
90 min / 55 Kč  I. a II. stupeň ZŠ 
Ovčí vlna je příjemný materiál, který se využívá  
i dnes. Povíme si o jejích přednostech, díky kterým ji ješ-
tě nevytlačily umělé materiály. Vyzkoušíme si plstění za 
mokra a obalíme mýdlo, nebo plstění za sucha, pomocí 
něhož vytvoříme brož.  
Kdy dílna probíhá: I.–VI., IX.–XII. 
Kde dílna probíhá: v interiéru

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA 
60 min / 45 Kč  MŠ a Speciální školy 
90 min / 55 Kč  I. a II. stupeň ZŠ 
Řekneme si, v čem je přírodní kosmetika lepší pro člově-
ka i přírodu. Představíme si základní suroviny, které se 
při její výrobě používají. Poté si vytvoříme vlastní mýdlo 
nebo šumivku do koupele a žáci si je odnesou domů. 
Kdy dílna probíhá: I.–VI., IX.–XII. 
Kde dílna probíhá: v interiéru

ZAČÍNÁME S FOTOAPARÁTEM  
60 min / 45 Kč  MŠ a Speciální školy  
90 min / 55 Kč  I. a II. stupeň ZŠ 
Seznámíme se s nastavením fotoaparátu, vysvětlím 
si základní pojmy, jako jsou kompozice a expozice. 
Naaranžujeme si prvky pro vlastní fotografie. Fotografie 
budou odeslány na email po ukončení programu nebo 
budou ke stažení na místě, např. na flash disk.   
Kdy program probíhá: I.–VI., IX.–XII.  
Kde program probíhá: v interiéru 

HMYZÍ HOTEL  
60 min / 45 Kč  MŠ a Speciální školy  
90 min / 55 Kč  I. a II. stupeň ZŠ 
Během výroby hmyzího domečku se dozvíme, jaký 
materiál je možný použít pro výrobu hmyzího hotelu a 
k čemu takový hotel slouží. Řekneme si, proč je hmyz 
prospěšný a proč je důležité, aby se měl kde schovat a 
zabydlet se. Hotové hotýlky si žáci odnesou domů.    
Kdy program probíhá: I.–VI., IX.–XII.  
Kde program probíhá: v interiéru

ŘEMESLNÉ TVOŘIVÉ DÍLNY  
ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice

VÝHODNÉ BALÍČKY PROGRAMŮ 

Při výběru 3 programů získáváte  
slevu 5 Kč na program / na účastníka.   
Při výběru 4 programů a více získáváte  
slevu 10 Kč na program / na účastníka.   
Do balíčku lze libovolně vybrat programy 
i řemeslné tvořivé dílny. 

Balíček je možné čerpat průběžně během  
celého školního roku 2020/2021.


