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Centrum rozvoje
Česká Skalice, o.p.s.
Nabídka programů
a dílen na školní rok
2020/2021
Kontaktní údaje:

Všeobecné podmínky:

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

Stornopoplatek
Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení závazně objednaného 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.

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.

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 doprovázející pedagog. Pro zajištění hladkého průběhu
i přesahu do další výuky je vhodná aktivní účast
učitele.
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KRÁTKODOBÉ VÝUKOVÉ
PROGRAMY PRO 1. STUPEŇ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
CO VYPĚSTOVAL SKŘÍTEK TYKVÍNEK
90 min / 50 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, zahrajeme 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.
Kde program probíhá: v zahradě nebo
ve Staré radnici v České Skalici
KDO ŽIJE V ZAHRADĚ?
120 min / 60 Kč
Projdeme se zahradou hned dvakrát: jednou budeme
pozorovat stromy a některé se naučíme poznat, podruhé budeme pátrat po živočiších a jejich úkrytech.
Při troše štěstí uvidíme třeba veverku nebo ropuchu
zelenou. Nabyté znalosti si ověříme hrou ve skupinkách
a nakonec si vyrobíme na památku miniherbář.
Kdy program probíhá: V., VI., IX., X.
Kde program probíhá: v přírodní lokalitě
MOKRÉ PUTOVÁNÍ
90 min / 50 Kč
Kapička nám bude vyprávět příběh o svém životě a podělí se s námi o dobrodružství, která prožívá na svých
cestách. Podíváme se, co se s ní děje, když zaprší a vysvitne sluníčko. Seznámí nás také s rostlinami a živočichy, kteří vodu ke svému životu potřebují.
Kdy program probíhá: V., VI., IX., X.
Kde program probíhá: v interiéru nebo v přírodní lokalitě
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
90 min / 50 Kč
Společně se seznámíme s proměnami přírody během
celého roku a budeme hledat typické symboly jednotlivých ročních období. Budeme obdivovat probouzející
se přírodu, život v zahradě, barvy podzimu a zkoumat
pobytová znamení živočichů.
Kdy program probíhá: IV., V., VI., IX., X.
Kde program probíhá: v interiéru nebo přírodní lokalitě
VŠEMI SMYSLY V PŘÍRODĚ
90 min / 50 Kč
Žáci prozkoumají Zážitkovou zahradu různými smysly.
Pozorují rostliny, živočichy a naučí se poznat některé
druhy ptáků po hlase. Projdou naučnou stezku „Cesta
stromů“ se vzácnými dřevinami a v Bylinkové zahrádce se čichem a chutí seznámí s vonnými rostlinami.
Poslepu a naboso projdou hmatovou stezku. V závěru
programu se stanou umělci a vyzkoušejí si land art.
Kdy program probíhá: V., VI., IX.
Kde program probíhá: v zahradě

SKŘÍTEK ODPADNÍČEK
90 min / 50 Kč
Žáci společně se skřítkem Odpadníčkem zkoumají
různé druhy odpadů, přemýšlejí nad jejich dalším osudem 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 rozkládají. V tvořivé dílně si vyrobí z odpadového materiálu
zajímavé výrobky.
Kdy program probíhá: IV., V., VI., IX., X.
Kde program probíhá: v zahradě
NENÍ CIBULE JAKO CIBULE ANEB JEDOVATÁ KRÁSA
90 min / 50 Kč
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.
Kdy program probíhá: III., IV., V.
Kde program probíhá: v interiéru
NA SKOK DENDROLOGEM (HAJNÝ JE LESA PÁN)
120 min / 60 Kč
Žáci se v přírodě zaměří na stavbu stromu a jeho růst.
Během programu se přesvědčí, že strom je důležitý živý
organismus. Sami si vyzkouší měření a hodnocení zdravotního stavu stromu a určí základní druhy dřevin.
Kdy program probíhá: IV., V., IX., X.
Kde program probíhá: NPP Babiččino údolí
KDYŽ MÁ ZEMĚ TEPLOTU (KLIMATICKÉ ZMĚNY
A JEJÍ DOPADY)
120 min / 60 Kč
Dozvíme se, co se skrývá pod pojmem klimatická změna. Zjistíme, jaké základní faktory ovlivňují klima v České republice a jaké mohou nastat situace při změně
klimatu a jaké změny můžeme pociťovat sami na sobě
a na svém okolí. V rámci programu si žáci vytvoří svůj
plakát klimatické změny, který si odnesou domů.
Kdy program probíhá: I.–V., IX–XII.
Kde program probíhá: v interiéru
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
ve spolupráci se SVČ Bájo Česká Skalice
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 používala dříve a dnes. Vyzkoušíme si základy tohoto tradičního
řemesla a vytvoříme dekorace, bublifuk nebo odrátujeme 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 stávku, 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 pochopíme 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 ještě 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 člověka 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

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.

