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Pomáhejte s námi!

Výběrem programu, 

či svou návštěvou u
 nás, 

přispíváte na dalš
í chod 

záchranné stanice 
pro volně 

žijící živočichy z V
ašeho regionu.
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SLOVO ÚVODEM
Vážení pedagogové a vedoucí dětských organizací,
jako každý rok, tak i letos se Vám dostává do rukou nový katalog výukových 
programů a akcí Ochrany fauny ČR pro školní rok 2015/2016, které mohou 
proběhnout přímo ve vaší třídě. Také jistě nebudete zklamáni, rozhodnete-li 
se navštívit areál Ochrany fauny ČR v Hrachově, neboť se jedná o jedno 
z nejmodernějších zařízení určené k péči o zraněné volně žijící živočichy v České 
republice. Po několikaleté pauze je jako novinka sezony zpřístupněn i areál 
ekocentra Votice, kde vzniká unikátní projekt na podporu ochrany hmyzu 
– Motýlárium. V obou areálech je možné kombinovat prohlídku expozice 
s výukovým environmentálním programem. 
Kdekoli se s Vámi setkáme, bude nám potěšením a vynaložíme maximum sil 
k Vaší spokojenosti. Těšíme se na Vás:

S výukovými programy 
přijedeme za vámi do školy!
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V každém měsíci můžete vybírat některý z doporučených výukových programů nebo 
si objednat celý nabízený cyklus.

Tyto tři cykly jsou sestaveny a doporučeny pro daný věk, řídit se však budeme Vaším 
přáním.

Délka jednoho výukového programu je 90 minut. 
Maximální počet dětí ve skupině je 25, při větším počtu dětí je možné odučit 
2 výukové programy po sobě. 
Cena výukového programu pro jednoho žáka je 35,- Kč + cestovné.

V ÝUKOVÉ  PROGRAMY PRO MATeřsKÉ  šKOlY
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Výukové programy jsou 
připravovány aktivní formou, 
při které jsou děti seznamovány 
s daným tématem pomocí 
jednoduchých her. 
Díky připraveným aktivitám je 
u dětí procvičováno smyslové 
vnímání, rychlost, smysl pro 
orientaci, paměť, obratnost 
i postřeh. Závěr programů je 
věnován výtvarné činnosti 
a předání památečních diplomů 
(kartiček). Výukový program je 
určen pro všechny třídy mateřské 
školy a 1. třídy základních 
škol. Délka i náplň programu 
bude přizpůsobena věku dětí. 
Na výukový program přijede lektor 
do školy, nebo je možné přijet 
s dětmi do Centra Ochrany fauny ČR 
v Hrachově u Sedlčan, či Motýlária 
Votice a kombinovat výklad lektora 
s exkurzí po záchranné stanici. 

  NejMlADší DěTi  MlADší DěTi  PřeDšKOláCi 

CyKluS Máme rádi přírodu Do lesa i na zahradu  Napříč časem i světem

říjen  Babí léto  Zelenina nevyrostla v obchodě  Do teplých krajin

listopad  jak se žije na farmě  Čáry, máry babky kořenářky  Výlet do vesmíru

prosinec  Život ve vodě  Chlupaté kožíšky  indiánskou stezkou

leden  Domácí mazlíčci  Zvířátka z velkochovu  Kde je největší zima

únor  Na paloučku u lesa  les pohádek  Výlet do pravěku

březen  jaro je tu  Dobrý den Otakárkovi  Kde domov můj



říjeN 
Babí léto

Děti se dozví, co je to „babí léto“ 
a společně s pavouky usoukáme 
pavučinky. Dále si povíme o přípravách 
některých zvířátek na zimu. Poznáme 
druhy, které si užívají zimních radovánek 
a naopak ty, které celou sněhovou 
nadílku prospí. Nezapomeneme ani 
na ty, kteří odlétají do teplých krajin.

lisTOPAD 
Jak se žije na farmě

Děti se blíže seznámí se životem 
na farmě. Povíme si, kdo to je farmář 
a prožijeme s ním jeden jeho běžný den. 
Vysvětlíme si, jak se původně divoká 
zvířata dostala na farmy, a jak jsme si 
je ochočili. Zahrajeme si hry, které nás 
seznámí se zvířaty žijícími na farmě 
a popovídáme si, proč jsou pro nás 
důležitá.

Cyklus výukových programů
MáMe RáDi PříRODU

PROsiNeC
Život ve vodě

Naučíme se, co je to voda, a zda je 
důležitá pro život na Zemi. Proměníme 
se v kapičky a společně proběhneme 
koloběhem vody v přírodě. Názorně 
si ukážeme některé podoby vody. 
seznámíme se s živočichy, kteří žijí pod 
i nad vodní hladinou a jako rybáři se 
pokusíme pojmenovat své úlovky.

leDeN
Domácí mazlíčci

Domácí mazlíček je kamarád, který 
nás při dobré péči jistě nezklame. 
seznámíme se s přirozeným životem 
některých mazlíčků v přírodě, abychom 
jim lépe porozuměli a poskytli jim 
správné podmínky k soužití s lidmi. 
Přijedou nás navštívit někteří ze živých 
kamarádů. 
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Cestovné činní 4,- Kč na jeden kilometr.

CesTOVNÉ je POČíTáNO: 
•  pro okres Příbram z areálu pobočky 

v Hrachově, 
•  pro okres Benešov z areálu pobočky 

ve Voticích, 
•  pro okres Tábor z pobočky v Táboře.

VÝPOČeT 
CesTOVNÉHO
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únor
Na paloučku u lesa

Povíme si o tom, jaké živočichy můžeme 
najít na takovém paloučku. se včelkou 
si vyzkoušíme znalost barev a tvarů, 
projdeme složitou proměnou v motýla 
a jako mravenci postavíme mraveniště, 
ve kterých se navzájem budeme 
rozeznávat podle pachové stopy.

BřeZeN
Jaro je tu

Příroda ožívá každým coulem, vše 
pučí, včely se radují z prvních kvítků 
a v korunách stromů se halasně ozývají 
ptáci. První mláďata se dožadují péče 
rodičů. Proč vlastně ptáci zpívají a jak se 
věnují svým malým potomkům? Umíte 
správně pojmenovat mláďata savců? 
Poznáte ptačí hlasy z audio nahrávky? 
Povíme si o všem, co správný znalec 
přírody může v tomto období pozorovat.

Cyklus výukových programů
DO lesA i NA ZAHRADU 

říjeN
Zelenina nevyrostla  
v obchodě

Za pomoci pokusů a pozorování zjistíme, 
jak vyroste rostlinka a co potřebuje 
k životu. Zahrajeme si na malé 
zahradníky a přesvědčíme se o našich 
znalostech o rostlinách, které si každý 
můžeme vypěstovat na zahrádce.

lisTOPAD
Čáry máry babky kořenářky

Vrátíme se do starých časů, kdy babičky 
kořenářky a léčitelky znaly tajemství 
,,kouzelných“ rostlinek, které dodávaly 
sílu či hojily rány. Dozvíme se, jaké 
uzdravovací schopnosti mají obyčejné 
rostlinky, s kterými se denně setkáváme. 
Ochutnáme bylinkový čaj a seznámíme 
se s vůní bylin a koření.

PROsiNeC
Chlupaté kožíšky

Tentokrát se zaměříme na savce, kteří 
žijí u nás ve volné přírodě. Zjistíme, jestli 
znáte opravdu všechny a zda víte, kteří 
si navzájem pomáhají, kteří se alespoň 
respektují a kteří se naopak nemají rádi. 
Víte, jak vypadá takový plch, jaké návyky 
má kuna, veverka, nebo jezevec?

leDeN
Zvířátka z velkochovů

Ne všechna zvířátka měla to štěstí, 
abychom si je vyvolily za domácí 
mazlíčky. Přestože se jedná o zvířátka 
chytrá a ve svém přirozeném prostředí 
čistotná, často je považujeme za hloupá 
a nečistá. Dozvíme se, jak je to s nimi 
doopravdy i jak můžeme do budoucna 
jejich životy ovlivnit. i toto závažné téma 
bude zpracováno formou, odpovídající 
věku dětí. 
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únor
les pohádek

Pohádkové bytosti nás provedou lesem 
plným kouzel a tajemna. Opravdu 
v podvečer u rybníka skřehotá vodník? 
Máme se bát po setmění hejkala? 
Tento program má u dětí nejen probudit 
fantazii, ale také jim vysvětlit některé 
mýty a pravděpodobný důvod jejich 
vzniku. 

BřeZeN
Dobrý den Otakárkovi

V tomto programu navštívíme rodinu 
Otakárkových. Podrobně se seznámíme 
s jejich dětmi různého věku, jejich 
hmyzími přáteli, ale i obávanými 
nepřáteli. Co hrozí motýlkům v naší 
přírodě? Proč jich ubývá a kam se ztrácí 
jejich přirozené prostředí?

Cyklus výukových programů
NAPříČ ČAseM i sVěTeM

říjeN
Do teplých krajin

Procestujeme Afriku, objevíme poušť, 
džungli i místní obyvatele. Podíváme 
se také do míst, odkud se k nám 
vracejí ptáci a zahrajeme si na některá 
africká zvířata. Natrefíme i na naleziště 
diamantů a pohmatu je budeme 
rozeznávat od bezcenného kamení.

lisTOPAD
Výlet do vesmíru

jako kosmonauti opustíme 
v raketoplánu planetu Zemi 
a probádáme mléčnou dráhu, Měsíc 
a jiné planety. Pokusíme se nasbírat 
hvězdný prach a zažijeme stav bez tíže. 
Na noční obloze roztřídíme hvězdy 
podle velikostí a tvarů a sestavíme nová 
souhvězdí.

PROsiNeC
Indiánskou stezkou

Díky moudrosti indiánských pohádek, se 
seznámíme se světem indiánů a s jejich 
přístupem k planetě Zemi, která 
odhaluje mnoho pokladů a tajemství, 
v nichž mají důležité role také zvířata 
a rostliny. Vyzkoušíme si, jak se indiáni 
zdraví, jak stopují zvířata či jaký význam 
pro ně má oheň.

leDeN
Kde je na světě největší zima

Navštívíme nejchladnější místa na Zemi. 
Dozvíme se, proč tomu tak je, a jestli 
zde můžeme někoho potkat. Zahrajeme 
si na eskymáky, ulovíme ledního 
medvěda a postavíme společně iglú. 
jako mrštní medvědi si doskáčeme 
po krách ulovit tuleně.



VeNKOVNí PROGRAMY PRO Mš A 1. TříDU Zš
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„Naučná stezka“ pro děti
Program je vhodný na školní zahradu nebo do blízkého okolí. Na děti čekají tematicky 
zaměřená soutěžní stanoviště s úkoly a pohybovými hrami. Poznávací formou a díky 
prožitku si děti prohloubí vztah k přírodě a na závěr za splnění všech úkolů dostanou 
medaili, památeční kalendářík a sladkou odměnu.

Cena programu je 50 Kč,- za dítě + cestovné.
Délka programu je cca 2–3 hod. 

únor
Výlet do pravěku

Vrátíme se do pradávné minulosti, 
kdy naší Zemi obývali dinosauři. 
Vysvětlíme, jak se rodili a jaké druhy 
se zde vyskytovaly. Vyzkoušíme, zda-li 
by se ten největší z nich vešel do naší 
třídy. V závěru se proměníme v pralidi 
a pomocí primitivních zbraní se vydáme 
na lov mamutů.

BřeZeN
Kde domov můj

Podíváme se do míst, která by nám 
měla být známá. Dozvíme se, jak vypadá 
naše vlajka a koho máme v čele státu. 
Zjistíme, co se pěstuje na Moravě, 
nebo kdo dohlíží na naše hory. V kraji 
rybníků si zarybaříme a jako jeskyňáři 
prozkoumáme temné podzemí.

CelOROČNě
Včelka

Kdo je to včelař, v čem spočívá jeho 
práce, jak to vypadá v úlu, a jak 
rozpoznáme jeho obyvatele? Všechny 
tyto otázky si zodpovíme v programu 
věnovanému tajuplnému životu 
včel. Zahrajeme si na včelky čističky, 
stavitelky i létavky. Prozradíme si, jaké 
produkty včelky v úlu vyrábí a jeden 
z nich i ochutnáme. 
Výukový program VČelKa je možné si 
objednat celoročně.



1.–3. TříDA 
Vydra

Program seznámí žáky s vydrou a jejím 
způsobem života. Povíme si o tom, jak 
je vydra přizpůsobena životu ve vodě, 
a kdo patří mezi její příbuzné. Pod 
mikroskopem budeme pozorovat vydří 
srst, nebo rybí šupiny. Nebude chybět 
ani zmínka o dalších živočiších, které 
můžeme v blízkosti vody pozorovat. 

1.–2. TříDA 
Kdopak se to u nás zabydlel?

Výukový program, zahrnuje průřezové 
téma environmentální výchova.
V našich domech, v zahradách 
a v parcích se zabydlují vítaní i nevítaní 
živočichové. Proč tomu tak je a kteří 
živočichové to jsou? jakým způsobem se 
ovlivňují tito podnájemníci navzájem? 
O tom všem si povíme v tomto 
výukovém programu.

V Ý U Ko V É  P r o G r A M Y  PRO ZáKlADN í  š KOlY

Výukové programy jsou 
připravovány tak, aby děti byly 
seznamovány aktivní formou 
s daným tématem pomocí 
diskuze, samostatných úkolů a her. 
Prostřednictvím připravených 
aktivit budeme rozšiřovat znalosti 
žáků o daných okruzích. Programy 
jsou přizpůsobeny věku dětí. 
Na výukový program přijede 
lektor do školy, nebo je možné 
přijet s dětmi do Centra Ochrany 
fauny ČR v Hrachově u Sedlčan 
a kombinovat výklad lektora 
s exkurzí po záchranné stanici.

 Délka jednoho výukového 
programu je maximálně 90 minut. 

Maximální počet dětí ve skupině je 
25, při větším počtu dětí je možné 
odučit 2 výukové programy po sobě. 

Cena výukového programu pro 
jednoho žáka je 35,- Kč + cestovné. 

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO PRVNí sTUPeň Zš
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1.–3. TříDA 
Pojďme do přírody

Zaujímá průřezové téma 
environmentální výchova.
Co všechno jde ve volné krajině 
na vlastní kůži zažít? Co všechno vytvořil 
v krajině člověk a co sama příroda? jak 
tomu bylo dříve a jak je tomu dnes? jak 
vnímají krajinu dnešní děti? Pojďme se 
přesvědčit na vlastní kůži!
Pestrý výukový program, který je určen 
do terénu nebo do blízké lokality v okolí 
školy.



2.–5. TříDA
Naše smysly

V programu procvičíme pomocí 
jednoduchých her všechny naše smysly. 
Narazíme i na téma nevidomých lidí 
a pokusíme se na chvíli zažít, jak se asi 
cítí a jaké nástrahy na ně číhají. jak se 
člověku změní vnímání světa, pokud 
jeden ze smyslů je postižen nebo zcela 
chybí? 

2.–5. TříDA
Jací jsme? 

Rozebereme si spolu, jací jsme, které 
naše vlastnosti hodnotíme jako dobré, 
a které vnímáme negativně. Zamyslíme 
se nad naším vztahem k přírodě i nad 
tím, jak ohleduplnost k přírodě souvisí 
i s ohleduplností k ostatním lidem. Při 
programu si také procvičíme slovní 
druhy a jiné češtinářské záludnosti.

4.–5. TříDA 
Respektuješ a pomáháš?

Zahrnuje průřezové téma 
výchova demokratického občana 
a environmentální výchova.
A jak jste na tom vy? Prostřednictvím 
aktivit, které se vztahují k životnímu 
prostředí se žáci seznámí s jednotlivými 
pojmy jako jsou: právo, povinnost, 
pravidlo, trest, trestný čin a zákon. 
Povíme si o těch, kteří tyto normy 
porušují a kteří je naopak respektují 
nebo pomáhají, aby se dodržovaly.

4.–5. TříDA 
Národní parky světa

Zahrnuje průřezové téma výchova 
k myšlení v globálních a evropských 
souvislostech a environmentální 
výchova.
jak uchránit přírodu, na které jsme 
všichni závislí? jaké existují možnosti, 
které lidstvo používá? existují jisté 
mezinárodní úmluvy? Podíváme se 
do Národních parků ve světě a něco si 
o nich povíme.

1.–3. TříDA 
Kamarádi ve světě

Zahrnuje průřezové téma multikulturní 
a environmentální výchova.
jak se lidé starají o svou přírodu např. 
v evropě, Asii nebo Austrálii? Povíme si 
příběhy z různých kontinentů a to jaké 
odlišnosti v každodenním životě tu mají. 
Určité potřeby, které jsou nám naprosto 
dostupné, ve vzdálených oblastech 
naopak postrádají. Kdepak to je, 
poznáme v průběhu tohoto programu.

2.–5. TříDA 
ekosystémy

Zahrnuje průřezové téma osobnostní 
a sociální výchova a environmentální 
výchova.
Prostřednictvím výukového programu 
se seznámíme s různými ekosystémy 
a významem jejich rovnováhy. Co 
je to tzv.,,domino efekt“? jak moc 
jsou nepostradatelní i ti nejmenší 
živočichové v přírodě a společně si je 
představíme, kteří to vlastně jsou?
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6.–7. TříDA
Supermarkety, nákupní 
centra a výrobky v nich

Zahrnuje průřezové téma výchova 
k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech a environmentální výchova.

Zamyslíme se nad hlavními rozdíly 
v obchodu dříve a dnes. jak současné 
rodiny nakupují? jak se vyrábí levné 
výrobky? seznámíme se s ekoznačkami 
a symboly, se kterými se můžeme 
setkávat na výrobcích.

8.–9. TříDA
energie – základ života

Zahrnuje průřezové téma 
environmentální výchova.
jak energie ovlivňuje náš životní styl a jak 
náš životní styl zasahuje do energetických 
toků v přírodě? jaké jsou zdroje 
energie? Které z nich jsou obnovitelné 
a které naopak? O tom všem si povíme 
a vysvětlíme a uvedeme příklady.

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO DRUHÝ sTUPeň Zš 

6.–7. TříDA
Proč se stěhují?

Zahrnuje průřezové téma multikulturní 
a environmentální výchova.
Žáci se blíže seznámí s životem čápa 
bílého hnízdícího v České republice. 
společně s tažnými ptáky se vydáme 
přes evropu do Afriky a povíme si, 
jaké nástrahy mohou tyto cestovatele 
potkat. i co lidé? Také se stěhují. 
Z jakého důvodu a kam, si povíme 
v tomto programu.

6.–9. TříDA
Smyslů zbaveni

Zdraví lidé vnímají své okolí všemi 
smysly, jak se však změní vnímání světa, 
pokud jeden ze smyslů je postižen nebo 
zcela chybí? Žáci si vyzkouší aktivity 
rozvíjející smyslové vnímání a vžijí se 
do role lidí, kteří nevidí nebo neslyší. 
Pokusíme se rozluštit Braillovo písmo 
a pochopit, jak je pro nevidomé lidi 
důležité.

2.–5. TříDA
Včely

Kdo je to včelař, v čem spočívá jeho 
práce, jak to vypadá v úlu, a jak 
rozpoznáme jeho obyvatele? Všechny 
tyto otázky si zodpovíme v programu 
věnovanému tajuplnému životu včel. 
Zahrajeme si na včelky uklízečky, 
stavitelky i létavky. Prozradíme si, jaké 
produkty včelky v úlu vyrábí a jeden 
z nich i ochutnáme. 

2.–5. TříDA 
Velkochovy

lidé jsou často nenasytní. Nakupují 
potraviny, které nestačí spotřebovat 
nebo je konzumují v tak velké míře, 
že si způsobují obezitu. je čas si 
uvědomit, kam toto nezodpovědné 
chování vede. Proč musí žít 
hospodářská zvířata v klecích a jak to 
můžeme ovlivnit? jak žít, aniž bychom 
tlačili přírodu stále více do kouta? 
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6.–9. TříDA
Včely

Kdo je to včelař, v čem spočívá jeho 
práce, jak to vypadá v úlu a jaké 
pomůcky včelař používá ke své práci 
se včelami. Na tyto otázky si odpovíme 
s panem včelařem v programu 
věnovanému tajuplnému životu včel. 
Prozradíme si, jaké produkty včely 
v úlu vyrábí a s ohledem na roční dobu, 
bude jako učební pomůcka přivezen 
i prosklený úl.

9

1.–9. TříDA
,,Výšlap za poznáním“

Vycházka do přírodní lokality v blízkosti Vaší školy, na které budou děti samostatně se 
svými pedagogy plnit spoustu úkolů a zodpovídat množství všetečných otázek. Akce 
se může zúčastnit průběžně i větší množství tříd a lze zorganizovat kratší a delší trasu 
s různými úkoly pro první a druhý stupeň – dle možností nabízejících se ve Vašem okolí.

VeNKOVNí PROGRAMY PRO Zš



sOUTěŽN í  DNY  PRO šKOlY

uspořádání zábavně naučného 
programu v areálu vaší školy. 
Na deseti předem připravených 
stanovištích budou mezi sebou 
soutěžit družstva ve vědomostních 
i pohybových aktivitách. Náročnost 
úkolů bude přizpůsobena věku 
dětí ve čtyřech kategoriích 
a nejúspěšnější dvojice (trojice) 
jsou odměněny.

Dvě stanoviště zajišťují pracovníci 
OFČR, zbylých osm je potřeba 
obsadit zaměstnanci školy či 
dobrovolníky. 

Podrobnější informace k realizaci 
soutěžního dne na objednávkovém 
čísle 603 549 125.

Délka programu cca 2–3 hodiny, 
podle počtu soutěžních družstev.

Cena za žáka 35,- Kč + cestovné.

Okruhy jednotlivých soutěží a stanovišť jsou zaměřeny na živočichy 
a rostliny ČR a ochranu životního prostředí.
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Při ekocentru Votice vzniká 
ojedinělý projekt – Motýlárium 
– který má upozornit veřejnost 
na úskalí, která ovlivňují život 
široké hmyzí říše. Kvalifikovaný 
lektor Vás zde během prohlídky 
seznámí s handicapovanými 
živočichy ze záchranné stanice 
a jejich osudy. 

Prohlédnete si unikátní výstavu 
motýlích fotografií a v neposlední 
řadě některé zástupce českých 
druhů motýlů v různých stadiích 
vývoje. Součástí stanice je několik 
interaktivních prvků a možnost 
využití ohniště.

Návštěva je vhodná pro všechny 
věkové kategorie, výklad 
bude přizpůsoben konkrétním 
návštěvníkům.

eXKURZe DO eKOCeNTRA VOTiCe – MOTÝláRiA

Délka exkurze je 1 hodina.   Cena exkurze je 20,- Kč.
Návštěvu Motýlária je možno kombinovat s některým z programů viz níže: 
programy k exkurzi.
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eXKURZe DO ZáCHRANNÉ sTANiCe OCHRANY 
FAUNY  ČR  V  HRACHOVě  U  s eDlČAN

Během exkurze v expozici volně 
žijících živočichů se vám bude 
po celou dobu věnovat kvalifikovaný 
lektor. V rámci výkladu budete 
informováni nejen o zajímavostech 
z říše zvířat, ale budete seznámeni 
i s konkrétními osudy chovaných 
jedinců. Z bezprostřední blízkosti si 
tak můžete prohlédnout druhy běžně 
se vyskytující, ale i druhy kriticky 
ohrožené. Čekají na vás zástupci 
z řad pěvců, vrubozobých, brodivých, 
dravců, sov či šelem. V jarním období 
lze ukázat i mláďata ptáků a savců, 
která budou aktuálně v záchranné 
stanici.

V budově Centra ekologické výchovy 
je k vidění expozice sladkovodních ryb.

Vhodné pro všechny věkové kategorie, 
odborný výklad i časový harmonogram 
bude přizpůsoben věku účastníků.

Délka exkurze je 1–1,5 hodiny. 
Cena exkurze je 30,- Kč.
Návštěvu stanice je možno 
kombinovat s některým 
z výukových programů či 
přednášek z naší nabídky.

Délka výukového programu či přednášky 
je 60–90 minut, dle předchozí dohody. 
Cena výukového programu a přednášky 
je 35,- Kč.
Cena kombinace exkurze s výukovým 
programem nebo přednáškou je 65,- Kč.
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Včely
Během tohoto programu nahlédneme 
pod pokličku panu včelaři, který nám 
umožní proniknout do tajuplného světa 
včel. Zjistíme, co všechno potřebuje ke své 
práci a zahrajeme si hry, které nás seznámí 
s obyvateli úlu. Pochopíme, jaké funkce 
mají takové včelky uklízečky, krmičky, 
strážkyně či létavky. Nebude chybět ani 
ochutnávka medu a výroba svíček ze 
včelího vosku. 
Program je veden profesionálním 
včelařem.

Naučná stezka
Máte chuť dozvědět se více o přírodě 
a přitom protáhnout tělo? Pak Vám 
nabízíme malý pochoďáček okolím 
záchranné stanice, kde Vás kromě spousty 
všetečných otázek čeká úžasná příroda 
a několik zábavných úkolů. Délku trasy i její 
náplň přizpůsobíme věkové kategorii.

Pomáháme zvířatům 
Každé jaro se do záchranných stanic 
dostávají desítky savčích i ptačích 
mláďat, která jsou přinesena lidmi 
v dobrém úmyslu, leč zbytečně. My se 
naučíme rozeznat, kdy zvířátko lidskou 
pomoc opravdu potřebuje. Dále se 
dozvíme, koho máme v této situaci 
kontaktovat, a jaká jsou pravidla první 
pomoci zvířatům v nouzi.

Zvířecí kamarád
V rámci tohoto výukového programu se 
děti naučí starat o druhy, které můžou 
běžně chovat doma. Ukážeme si, co 
všechno obnáší „správná výbava“ pro 
chov jednotlivých druhů. Naučíme 
se poznávat jejich příbuzné ve volné 
přírodě a zahrajeme si hry, které nám 
přiblíží způsob jejich života. Při výuce 
budeme mít pomocníky: želvu, křečka, 
morče…

NABíDKA DOPlňUjíCíCH VÝUKOVÝCH PROGRAMů A PřeDNášeK K eXKURZi

Mš AŽ 4. TříDA ZšVýukový program probíhá aktivní 
formou pod vedením zkušeného 
lektora. Vzhledem k průběhu 
programu by bylo vhodné, aby 
v jedné skupině nebylo více než 
25 žáků. Při větším počtu dětí 
je možné odučit dva programy, 
přednášky po sobě. Jedna skupina 
absolvuje exkurzi, druhá skupina 
environmentální výukový program 
či přednášku. Poté se skupiny 
vystřídají. 
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5. TříDA – 9. TříDA ZšCo nevíme o veverkách 
a jejich kamarádech

Přestože je veverka jedno 
z nejoblíbenějších zvířátek našich lesů, 
málokdo ví, jak opravdu žije. Dozvíme 
se podrobnosti z veverčího života 
a přijdeme na kloub omylům, které se 
o veveruškách tradují. Nejen pomocí her 
nakoukneme do života i dalších savců.

14

Pomáháme zvířatům
Každé jaro se do záchranných stanic 
dostávají desítky savčích i ptačích 
mláďat, která jsou přinesena lidmi 
v dobrém úmyslu, leč zbytečně. My 
se naučíme rozeznat, kdy zvíře lidskou 
pomoc opravdu potřebuje, a kdy 
může zásah naopak uškodit. Dále se 
dozvíme, koho máme v této situaci 
kontaktovat, a jaká jsou pravidla první 
pomoci zvířatům v nouzi.

Včely
Tento výukový program je nabitý informacemi 
o pozoruhodném životu včel. Vysvětlíme 
si, jakou nezastupitelnou úlohu mají včely 
v přírodě, a jak jsou užitečné pro člověka. 
s panem včelařem nahlédneme do úlu 
a seznámíme se blíže s jeho obyvateli. Dozvíme 
se, jak probíhá přeměna včelky uklízečky 
v létavku a spoustu dalších zajímavých 
informací. Nebude chybět ani ochutnávka 
medu a výroba svíček ze včelího vosku.



Když nás lidé nemají rádi
Tento program se plně věnuje 
problematice opuštěných zvířat 
a přeplněných útulků pro psy či kočky. 
Dozvíme se, na koho se máme obrátit, 
pokud se nám ztratí náš čtyřnohý 
kamarád nebo naopak najdeme 
zaběhnutého či opuštěného pejska. jak 
máme správně postupovat v případě, že 
někdo nevhodně zachází s chovanými 
zvířaty nebo dokonce dochází k jejich 
týrání. Možná za námi přijde pejsek 
na návštěvu…

Veverka a další savci
Mýty versus fakta. Ačkoli je veverka 
jedním z nejoblíbenějších zvířat, koluje 
o ní spousta nepravdivých informací. 
V tomto programu se seznámí děti 
s přirozeným životem veverek v přírodě. 
Objasníme si nejčastější omyly, které 
se o těchto krásných tvorech tradují 
a nahlédneme i do života dalších savců 
z naší divoké přírody. 

Mávnutí křídel
Pomocí přednášky s prezentací 
i interaktivní hrou, se seznámíme 
se zástupci ptačích druhů, kteří nás 
mohou fascinovat svými křídly a svým 
majestátem. Dozvíme se něco o jejich 
způsobu života i o nástrahách, které 
jim připravuje lidská společnost 
a díky kterým, se mohou dostat 
do záchranných stanic. Pokusíme se 
rozeznat ptačí siluety a vypravíme se 
i na cestu do teplých krajů, při které si 
představíme obdivuhodné ptačí výkony 
a krásu jejich letu.

Naučná stezka
Máte chuť dozvědět se více o přírodě 
a přitom protáhnout tělo? Pak Vám 
nabízíme malý pochoďáček okolím 
záchranné stanice, kde Vás kromě 
spousty všetečných otázek čeká úžasná 
příroda a několik zábavných úkolů. 
Délku trasy i její náplň přizpůsobíme 
věkové kategorii.

15



PřeDNášKY PRO sTřeDNí A VYšší ODBORNÉ šKOlY

Ohrožená biodiverzita
Neboli proč v krajině ubývá druhů. 
jaké dopady má nešetrné hospodaření 
člověka v krajině při údržbě 
zemědělských ploch, těžby v lesích 
nebo průmyslově řízeném rybnikaření. 
Narazí se i na téma vlivu liniových 
staveb na úbytek živočichů a možnosti 
nápravy. Doprovodný film „Potřebujeme 
skřivana?“ nás přivede k zamyšlení 
nad otázkou snižující se rozmanitosti 
v ptačí říši. V závěru se dozvíme, jak se 
neziskové organizace ve spolupráci se 
zemědělci snaží o nápravu.

PřeDNášejíCí:   Pavel Křížek 
    (ředitel OFČR, o.p.s.)

Sloupy smrti
Přednáška mapuje vývoj a řešení 
problematiky ochrany ptáků před 
zraněním na sloupech elektrického 
vedení. Vysvětlen bude vliv kontroverzní 
výstavy „světlo pro Prahu“ v Národním 
muzeu Praha v roce 2010 na řešení 
celé problematiky a nezastupitelnost 
neziskových organizací a médií při řešení 
jednoho konkrétního problému v naší 
krajině. Projekt měl přesah i do zahraničí 
s přímými dopady. Byl podpořen řadou 
významných osobností např. Marek eben, 
Gábina Osvaldová, Miroslav Páral, jan 
samec, Ondřej soukup a mnoho dalších.

PřeDNášejíCí:  Pavel Křížek 
    (ředitel OFČR, o.p.s.)

Ochrana fauny ČR o.s. aneb 
15 let pro přírodu a lidi

V malém městě Votice na rozhraní 
středočeského a jihočeského kraje před 
15 lety vznikla nezisková organizace, 
která se postupně propracovala mezi 
nejúspěšnější ekologické neziskové 
organizace v České republice. Tato 
přednáška mapuje dlouhou a zajímavou 
cestu od výstavby záchranné stanice 
ve Voticích, přes výstavy v Národním 
muzeu, mezinárodní projekty až 
po výstavbu jedinečného komplexu 
Centra Ochrany fauny ČR Hrachov 
a provoz ekocentra Čapí hnízdo.

PřeDNášejíCí:  Pavel Křížek 
    (ředitel OFČR, o.p.s.)

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a svým vedením podporujete děti i mládež 
v lásce k přírodě a zároveň výběrem některého z nabízených programů finančně 
přispíváte na další provoz záchranné stanice. 

 Pavel Křížek, ředitel OFČR
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Co u nás můžete vidět?

Centrum Ochrany fauny ČR Hrachov
Vás zve na návštěvu

Kontakt: 
603 549 125, 603 259 902

info@ochranafauny.cz

Skupiny nad 10 osob 
objednávejte telefonicky 

či emailem!w w w . o c h r a n a f a u n y . c z   •   w w w . f a c e b o o k . c o m / o c h r a n a f a u n y

Sedlčany

Příbram

PRAHA

HRACHOV

Hojšín

Dražkov
Skrýšov

Vestec

Líchovy

Chramosty

Hříměždice

Kamýk
nad Vltavou

HRACHOV

Sedlčany →← Příbram
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Hrachov 13
262 56 
Krásná Hora 
nad Vltavou

1. dubna – 31. října
pondělí – pátek:   9.00–16.00 hod.
sobota – neděle:   10.00–16.00 hod.

1. listopadu – 31. března
pondělí – pátek:   9.00–14.00 hod.
sobota – neděle:   13.00–15.00 hod.

»  Aktuální výstavu

»  Expozici trvale handicapovaných jedinců z naší  
záchranné stanice (pěvci, vrubozobí, brodiví,  
dravci, sovy, šelmy…)

»  Expozici sladkovodních ryb »  Aktivity pro děti

Lektorné:
Dospělí:   40,- Kč

Senioři nad 70 let a osoby ZTP:  20,- Kč

Děti do 3 let:  0,- Kč

Děti do 15 let:  30,- Kč

V případě školních výprav pedagogický 
doprovod lektorné neplatí, na 10 dětí 
max. 1 dospělý.

Návštěvní 
hodiny:



Ochrana fauny ČR, o.p.s.
Centrum Ochrany fauny ČR 

Hrachov u Sedlčan

Hrachov 13
262 56 Svatý Jan
tel.: 603 549 125

Centrum ekologické 
výchovy 

pobočka Tábor

Farského 887
390 02 Tábor

tel: 603 549 125

Ochrana fauny ČR

Zámecká 810
259 01 Votice

tel: 603 549 125

Více informací o právě připravovaných akcích, činnosti organizace a rozšířenou nabídku naleznete na

www.ochranafauny.cz
Objednávky a informace k programům na tel.: 603 549 125, od 13.00 hod. do 15.30 hod.


