
 
 

 
 
 
 

NABÍDKA  
EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 

pro II. stupeň základních škol 
na školní rok 2017/2018 

 
 

Co vám nabízíme 

• obsahovou ucelenost programů na témata z oblasti přírodovědy, ochrany  
            přírody, ekologie a dalších 

• pestrost dosaženou střídáním aktivit přemýšlivých, soutěžních, tvořivých  
            a pohybových 

• opakování a prohlubování školního učiva a jeho rozšiřování o nové aspekty 

 
Informace o programech 

• délka programu: 120 minut 
• cena: 20 Kč / žáka (obdržíte doklad o zaplacení) 
• místo konání: Centrum ekologické výchovy Podskalí  
                                  (mapa na zadní straně nabídky) 
• s sebou: sportovní oblečení - některé programy probíhají při pěkném počasí  

                            v terénu 
 

Objednávky 

Tereza Kulhová 
tel.: 383 332 956, 724 318 643 
e-mail: kulhova@ddmstrakonice.cz 

 
Program objednávejte minimálně 14 dní předem. 

 
 

 
 

Kontakty  

 
�  Centrum ekologické výchovy Podskalí 
       Podskalí 309 
       386 01 Strakonice 
�  383 332 956 
@   kulhova@ddmstrakonice.cz 
�   podskali.ddmstrakonice.cz 
 

� Dům dětí a mládeže 
      Na Ohradě 417 
      386 01 Strakonice 
�  383 322 216 
@   ddm@ddmstrakonice.cz 
�   www.ddmstrakonice.cz 
 

 
 

Kde nás najdete: 
 
 

 
Zdroj: Mapy.cz 

 
 
 

Ekologické výukové programy podpořil Jihočeský kraj a sdružení KRASEC. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Globální problémy                                                  celoročně 
 

Pomocí her a aktivit se seznámíme s nejpalčivějšími problémy dnešního 
světa – řekneme si, proč se kácejí deštné pralesy, proč se naše planeta 
stává jedním velkým smetištěm, proč je problémem přelidnění, chudoba 
či nedostatek vody, a co to znamená globální oteplování.  

 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ 
Environmentální výchova 

 
Hromy a blesky                                                    celoročně 
 

Podíváme se na různé úkazy v atmosféře, seznámíme se se srážkovou 
činností a s oblačností. Ukážeme si, jak se předpovídá počasí. 
Seznámíme se se škodlivinami v atmosféře a se způsoby, jak naše 
ovzduší chránit. 

 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda/Environmentální výchova 

 
Kdo šetří…                                                          celoročně 
 

Představíme si různé typy energií a obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie. Povíme si, proč má smysl šetřit energií a jak toho dosáhnout 
v domácnosti nebo ve škole. Vyzkoušíme si malý energetický audit. 

 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ 
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova 
 
Čistota půl zdraví?                                                 celoročně 
 

Povíme si, co to je zdraví a jak ho můžeme sami ovlivnit. Dotkneme se 
všech aspektů zdraví, zaměříme se na zdraví psychické a fyzické. 
Změříme si svoji tělesnou kondici a seznámíme se s principy zdravé 
výživy.  

 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a 
společnost/Osobnostní a sociální výchova 
 
Cesta kolem světa                                                 celoročně 
 
 Představíme si rozmanitost kultur a národností na všech kontinentech. 

Ukážeme si, jak lidé v jiných koutech světa žijí a s jakými se potýkají 
problémy. Vysvětlíme si, jaké jsou důvody migrace.  

 
 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a společnost/Osobnostní a sociální výchova 

 

 
Jak se žije v divočině                                              celoročně 
 

Podíváme se za některými druhy volně žijících živočichů a pokusíme se 
zjistit, jak jsou přizpůsobení svému životnímu prostředí. Na vybraných 
zástupcích ohrožených živočichů si ukážeme, které důvody vedly téměř 
k jejich vyhubení. Povíme si, která divoká zvířata chováme jako domácí 

                   mazlíčky, a dozvíme se, co je to CITES.   
 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ 
Environmentální výchova 
 
 
Není odpad jako odpad                                            celoročně 
 

Budeme pátrat po odpovědích na otázky, zda lze zabránit vzniku odpadů, 
jestli mají různé druhy odpadu stejný vliv na životní prostředí a zda může 
být odpad ještě nějak využitelný. Naučíme se správně třídit, poznáme 
různé typy ekoznačení a zkusíme si nakoupit tak, abychom přírodu 

                   poškodili co nejméně. 
 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ 
Environmentální výchova 

 
 
Práva zvířat                                                         celoročně 

 
Řekneme si, jaká mají zvířata práva a jak je možné je porušit. Povíme si 
o testování kosmetiky na zvířatech, o velkochovech hospodářských zvířat 
a o kožešnickém průmyslu, nezapomeneme ani na šetrné alternativy 
chovu zvířat. 

 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět 
práce/Osobnostní a sociální výchova 
 
 
Vím, co jím?                                                        celoročně 
 

Podíváme se na to, odkud se berou potraviny, které jíme. Poznáme 
dopady zemědělské výroby a dovozu potravin na přírodu a krajinu. 

 Seznámíme se s ekologickým zemědělstvím, bioprodukty a značkou Fair 
trade. 

 
Vzdělávací oblasti/Průřezová témata: Člověk a příroda, Člověk a společnost/ 
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova 


