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Nabídka environmentálních programů pro školní rok 2021/2022

Environmentální vzdělávací programy přibližují žákům

přírodu, vzbuzují v nich touhu ji poznávat a podporuje

přirozený vztah k ní. Programy se skládají z badatelských

činností a tvořivých aktivit a her, při kterých se dětí
dozvídají nové informace zábavnou a poutavou formou.

Základem programů je prožitek, smyslové vnímání a týmové
aktivity. 

Programy navazují na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a

svět, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a

společnost, Člověk a svět práce a na průřezová témata

Environmentální výchova, Osobní a sociální výchova a

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Objednávání programůEnvironmentální vzdělávací programy
Programy je možné objednat prostřednictvím online

formuláře, který naleznete na webových stránkách Huberta

(www.ekohubert.cz), nebo emailem. 

Programy je možné upravit "na míru" podle aktuálních

tematických a časových potřeb školy. 

Kontakt
Mgr. Nela Vachtarčíková
tel: +420 739 395 720
e-mail: nvachtarcikova@doo.cz

https://ekohubert.cz/poptavkovy-formular/


Výuka programů je zajištěna lektory Huberta. Při programu nese odpovědnost za žáky doprovázející pedagog. Nejnižší počet platících účastníků je

15 (pokud přijede méně než 15 žáků, bude počítána cena za 15 žáků). Program lze platit hotově či platební kartou na místě nebo fakturou. Cena je

uvedena za žáka.

Uvedená délka programu je včetně přestávky. Žáci budou potřebovat svačinu, pití, pro vnitřní program přezůvky, pro terénní program vhodné
oblečení a obuv na ven. Terénní programy lze koncipovat jako kompletně venkovní nebo částečně venkovní a částečně vnitřní (sál a laboratoř v
resortu). Vnitřní programy probíhají v prostorách resortu.

Vnitřní programy - MŠ
název programu                     věk žáků

vhodné období

délka                     popis programu                     

Mravenčí kamarádi MŠ (4 - 6 let)

celoročně
120 min. Jak to vypadá uvnitř mraveniště? Kde mají mravenci maminku? Program

seznamuje žáky se životem mravenců, jejich pomocníků i nepřátel 

a také s prostředím, ve kterém mravenci žijí.

Zpěváci v přírodě MŠ (4 - 6 let)

celoročně
120 min. Přijďte prozkoumat ptačí svět. Děti poznají ptačí hnízda, zpěv, zjistí, 

jak získávají potravu a jak žijí. 

Zvířecí rodinky MŠ (4 - 6 let)

celoročně
90 min. Kdo je máma, kdo je dítě? Program představuje dětem základní

poznatky o zvířecích rodinách (lesní a domácí zvířata).

cena

100 Kč

100 Kč

90 Kč

Terénní programy - MŠ
název programu                     věk žáků

vhodné období

délka                     popis programu                     

Stromověda MŠ (4 - 6 let)

celoročně
120 min. Jaká tajemství skrývají stromy a jaký vedou život? Děti budou poznávat

stromy podle listů, kůry nebo pupenů – seznámí se tak s jejich ročním
cyklem.

cena

100 Kč

Malí oborníci MŠ (4 - 6 let)

celoročně
120 min. Jaké to je být oborníkem? Kdo žije v hukvaldské oboře? Program dětem

přibližuje život v hukvaldské oboře a jejich obyvatele.
100 Kč


