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Objednávání blokových programů
Jak program objednat?
Prohlédněte si celou naši nabídku, vyberte si program, který by se vám líbil, a následně zavolejte na telefonní číslo 778 701 688 pro dojednání termínu.
Po telefonické domluvě termínu vámi vybraného programu vám zašleme e-mail k odsouhlasení. Jeho potvrzením bude objednávka dokončena.
Nezapomeňte e-mail potvrdit nejdéle do pěti pracovních dnů od telefonické rezervace termínu.
Pokud od vás v tomto termínu potvrzení neobdržíme, považujeme vaši rezervaci za bezpředmětnou a termín poskytneme jinému zájemci.
Zrušení nebo změna objednaných služeb
Zrušení objednaného výukového programu bez storno poplatků je možné nejpozději
14 kalendářních dní před jeho realizací. V případě pozdějšího zrušení se odběratel zavazuje
uhradit plnou cenu programu: 1700,- Kč včetně DPH.

Objednávání blokových programů
Přeobjednání termínu výukového programu za jiný volný termín nebo program je možné pouze
z objektivních důvodů po telefonické domluvě nejpozději do 12.00 hodin den před jeho samotnou realizací.
Cena
Veškeré ceny uvedené v nabídce jsou včetně DPH a jsou platné od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023.
STŘEVLIK je plátcem DPH. Případné změny cen budou zveřejněny na našich webových stránkách.
Způsob platby
Platba v hotovosti: na základě vystaveného dokladu v místě realizace programu.
Na programy lze čerpat šablony. Cena jednoho blokového programu konaného přes šablony je
2 500,- Kč a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací. Součástí projektového dne je i reflexe
realizovaného programu. Rezervujte si na ni chvíli času.
Podrobné informace k objednávání výukových programů naleznete na našich webových stránkách.

Důležité informace k výukovým programům
Z kapacitních i organizačních důvodů nelze ve většině případů realizovat dva stejné programy souběžně.
Minimální počet účastníků při programu je 13 (dětí, žáků, studentů). Při menším počtu
se odběratel zavazuje zaplatit cenu za 13 účastníků. V případě malotřídních a speciálních škol
volíme po dohodě individuální přístup a uvedené pravidlo neplatí.
Maximální počet účastníků při programu je 25 (dětí, žáků, studentů).
Pravidlo max. počtu účastníků platí i pro třídu (či jiný obdobný školní kolektiv, skupinu). V takovém případě je nutné třídu (kolektiv) rozdělit na dvě skupiny a pro každou skupinu objednat
jiný program. Pokud počet účastníků obou skupin klesne na 25 a méně, je možné realizovat
jeden program pro celou třídu. Tuto změnu je nutné nahlásit dodavateli e-mailem nejpozději
14 kalendářních dnů před realizací programu.
V opačném případě proběhnou programy pro obě skupiny dle původní objednávky s tím,
že odběratel doplatí za program do minimálního počtu 13 účastníků na skupinu.
Nad 25 účastníků je velmi vhodný doprovod dvou pedagogů (nad 30 účastníků povinný). Skupiny nad 30 účastníků budou rozděleny do dvou skupin.
Účastníci programu budou potřebovat pro vnitřní programy přezůvky a pro venkovní programy vhodnou obuv a oblečení (např. holínky a pláštěnku).

Důležité informace k výukovým programům
Před realizací programu vám budou zaslány na kontakní e-mail bližší informace
k objednanému programu.
Výukové programy není možné z důvodu odjezdu spojů zkracovat.
Pro návštěvu střediska je nutné najít vhodné dopravní spojení odpovídající délce trvání programu. Čas je uveden v ikoně v záhlaví jednotlivých programů. 1 výuková hodina = 60 minut. Časy
uvedené u jednotlivých programů zahrnují i 30 minutovou přestávku na svačinu.
Vlaková zastávka je přímo u Domu přírody Českého ráje.
U všech programů požadujeme přítomnost pedagoga po celou dobu trvání programu.
Pedagog odpovídá za chování a bezpečnost dětí. V případě jeho odchodu může být program
lektorem ukončen.
V případě závažných problémů s kázní účastníků si vyhrazujeme právo ukončit program bez
nároku na vrácení peněz odběrateli.
Fotografie pořízené během výukových programů, akcí pro veřejnost a seminářů pro
pedagogy mohou být použity k propagaci.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
+ 1. třída ZŠ

Mateřská škola

nabídka

Přehled programů MŠ
období
VIP termín

kde

čas

cena

uvnitř i venku

2 hod.

60 Kč

IV - IX

uvnitř

2 hod.

60 Kč

celoročně

uvnitř i venku

2 hod.

60 Kč

IV - VI

uvnitř

2 hod.

60 Kč

celoročně

uvnitř i venku

2 hod.

80 Kč

XI - XII
28. 11. - 20. 12. 2022

uvnitř

2 hod.

80 Kč

celoročně

poznámka

Blokový
Čarovné bylinky
Na křídlech Modráska
Putování s veverkou Zrzečkou
Tajemství netopýří jeskyně
Vánoce v Českém ráji
Z pohádky do Ráje

Vystvětlivky
VIP termín - termíny programu s připraveným zázemím - učebny a pomůcky
Po absolvování programu v Domě přírody Českého ráje můžete s dětmi ještě navštívit naší přírodovědnou expozici
s 50% slevou na vstupném. Cena za dítě je 20 Kč. Pedagogický doprovod má vstupné ZDARMA.

Mateřská škola

program

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
IV - IX

Čarovné bylinky
Vzdělávací oblast: Dítě a svět
Cíl programu: seznámit děti s využitím bylinek, jejich účinky, péčí o bylinky.
Společně s bylinkářkou poznají děti tajemství bylinek – jejich vzhled, chuť, vůni
i léčivé účinky. Naučí se, jak se starat o bylinkovou zahrádku – doma nebo na zahradě, jak bylinky zpracovávat a jak z nich míchat léčivé lektvary v podobě čajů.

Mateřská škola

uvnitř i venku

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
celoročně

Na křídlech Modráska
Vzdělávací oblast: Dítě a svět
Cíl programu: seznámit se s našimi nejběžnějšími druhy motýlů, jejich vývojem,
stavbou těla, potravou i prostředím. Porozumět, proč motýlů ubývá a co pro ně můžeme udělat.
Děti se promění v motýly a prostřednictvím navazujících her se seznámí s našimi
nejběžnějšími druhy motýlů, jejich prostředím, potravou, stavbou těla a především
s jejich vývojem, který si děti projdou od nakladení vajíček až po vylétnutí nových
motýlků. Na závěr si motýly netradiční technikou vyrobíme.

Mateřská škola

uvnitř

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
IV - VI

Putování s veverkou Zrzečkou
Vzdělávací oblast: Dítě a svět
Cíl programu: uvědomit si, v jakém prostředí veverka žije, jak o toto prostředí přichází, co veverku ohrožuje. Zapojit se do sběru dat, mapování výskytu veverek obecných na území ČR pomocí mobilní aplikace BioLog.
Chcete se dozvědět, jak poznáte, že ve vašem lese žije veverka? Vyzkoušíte si také,
jak obtížně si veverka připravuje zásoby potravy na zimu a jak si buduje svá hnízda.
Dozvíte se, jaké prostředí veverce vyhovuje a co ji naopak ohrožuje. Jak můžeme my
lidé vytvářet vhodnější prostředí i na našich zahradách? A kde všude můžeme veverku pozorovat? Zapojte se společně s námi do zmapování výskytu veverek mobilem.

Mateřská škola

uvnitř i venku

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
celoročně

Tajemství netopýří jeskyně
Vzdělávací oblast: Dítě a svět
Cíl programu: seznámit se s netopýrem, jeho vzhledem, potravou i zajímavým způsobem života během celého roku. Procvičit si sluch.
Pomocí několika her se děti seznámí s opravdu velmi zajímavým způsobem života
netopýrů. Naučí se, kde netopýr žije a jaké úkryty využívá, čím se živí i jak loví svou
potravu. A především si přitom důkladně potrénují svůj sluch. Na závěr si také vyrobí
malého netopýra z papíru (výroba je spíš pro starší děti - s dopomocí cca od 5 let).

Mateřská škola

uvnitř

Blokové programy

2 hod.
80 Kč
XI - XII
28. 11. - 20. 12. 2022

Vánoce v Českém ráji
Vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý
Cíl programu: připomenout si tradice a zvyky Vánoc, uvědomit si jejich pravý význam.
Společně si vytvoříme vánoční atmosféru, která nás bude provázet celým programem. Zamyslíme se nad tím, co pro nás Vánoce znamenají. Formou zábavných
a poučných aktivit se dozvíme, jak vypadaly Vánoce v minulosti a jak je slavíme dnes.
Nebude chybět ani tradiční vánoční tvoření.

Mateřská škola

uvnitř i venku

Blokové programy

2 hod.
80 Kč
celoročně

Z pohádky do Ráje
Vzdělávací oblast: Dítě a svět
Cíl programu: seznámit děti s bohatstvím, které Český ráj nabízí. Probudit potřebu
dívat se kolem sebe a aktivně poznávat své okolí. Vzbudit zájem o další výlety v této
oblasti s již aktivním vědomým pozorováním.
Prostřednictvím pohádek, které se v Českém ráji natočily se seznamujeme s tématy
historické stavby, skalní města, louky a orchideje, řeč zvířat, lesy, sopečná činnost,
drahé kameny. Každé téma je hravou formou procvičeno a na závěr ukotveno přes
postavu draka.

Mateřská škola

uvnitř

Blokové programy

programů
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I. stupeň
2. - 5. třída ZŠ

Základní škola I. stupeň

nabídka

Přehled programů ZŠ I.
kde

čas

cena

období
VIP termín

poznámka

Blokový
Čarovné bylinky I.

uvnitř i venku

2 hod.

60 Kč

IV - IX

2. - 3. třída

Českým rájem křížem krážem I.

uvnitř

2 hod.

70 Kč

celoročně

4. - 5. třída

Na křídlech Modráska I.

uvnitř

2 hod.

60 Kč

celoročně

uvnitř i venku

2 hod.

60 Kč

IV - VI

uvnitř

2 hod.

60 Kč

celoročně

uvnitř i venku

2 hod.

80 Kč

XI - XII
28. 11. - 20. 12. 2022

uvnitř

2 hod.

80 Kč

celoročně

Putování s veverkou Zrzečkou I.
Tajemství netopýří jeskyně I.
Vánoce v Českém ráji I.
Z pohádky do Ráje I.

2. - 3. třída

Vystvětlivky
VIP termín - termíny programu s připraveným zázemím - učebny a pomůcky
Po absolvování programu v Domě přírody Českého ráje můžete s dětmi ještě navštívit naší přírodovědnou expozici
s 50% slevou na vstupném. Cena za dítě je 20 Kč. Pedagogický doprovod má vstupné ZDARMA.

Základní škola I. stupeň

program

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
IV - IX
2. - 3. třída

Čarovné bylinky I.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: seznámit děti s využitím bylinek, jejich účinky, péčí o bylinky.
Společně s bylinkářkou poznají děti tajemství bylinek – jejich vzhled, chuť, vůni
i léčivé účinky. Naučí se, jak se starat o bylinkovou zahrádku – doma nebo na zahradě, jak bylinky zpracovávat a jak z nich míchat léčivé lektvary v podobě čajů.

Základní škola I. stupeň

uvnitř i venku

Blokové programy

2 hod.
70 Kč
celoročně
4. - 5. třída

Českým rájem křížem krážem I.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: seznámit děti s jednotlivými fenomény Českého ráje - vznikem pískovcových věží, povrchovými tvary pískovce, vulkanickou činností, vertikální strukturou skalního města, lesy, loukami, rybníky a působením člověka v Českém ráji.
Procvičit pozornost, paměť a spolupráci.
Pojďme společně poznávat krásy Českého ráje v Domě přírody v Dolánkách. Na interaktivní vedenou prohlídku expozice navážeme zábavnou hrou, kde prověříme vaši
pozornost a paměť.

Základní škola I. stupeň

uvnitř

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
celoročně

Na křídlech Modráska I.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: seznámit se s našimi nejběžnějšími druhy motýlů, jejich vývojem,
stavbou těla, potravou i prostředím. Porozumět, proč motýlů ubývá a co pro ně můžeme udělat.
Děti se promění v motýly a prostřednictvím navazujících her se seznámí s našimi
nejběžnějšími druhy motýlů, jejich prostředím, potravou, stavbou těla a především
s jejich vývojem, který si děti projdou od nakladení vajíček až po vylétnutí nových
motýlků. Na závěr si motýly netradiční technikou vyrobíme.

Základní škola I. stupeň

uvnitř

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
IV - VI

Putování s veverkou Zrzečkou I.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: uvědomit si, v jakém prostředí veverka žije, jak o toto prostředí přichází, co veverku ohrožuje. Zapojit se do sběru dat, mapování výskytu veverek obecných na území ČR pomocí mobilní aplikace BioLog.
Chcete se dozvědět, jak poznáte, že ve vašem lese žije veverka? Vyzkoušíte si také,
jak obtížně si veverka připravuje zásoby potravy na zimu a jak si buduje svá hnízda.
Dozvíte se, jaké prostředí veverce vyhovuje a co ji naopak ohrožuje. Jak můžeme my
lidé vytvářet vhodnější prostředí i na našich zahradách? A kde všude můžeme veverku pozorovat? Zapojte se společně s námi do zmapování výskytu veverek mobilem.

Základní škola I. stupeň

uvnitř i venku

Blokové programy

2 hod.
60 Kč
celoročně

Tajemství netopýří jeskyně I.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: seznámit se s netopýrem, jeho vzhledem, potravou i zajímavým způsobem života během celého roku. Procvičit si sluch.
Pomocí několika her se děti seznámí s opravdu velmi zajímavým způsobem života
netopýrů. Naučí se, kde netopýr žije a jaké úkryty využívá, čím se živí i jak loví svou
potravu. A především si přitom důkladně potrénují svůj sluch. Na závěr si také vyrobí
malého netopýra z papíru.

Základní škola I. stupeň

uvnitř

Blokové programy

2 hod.
80 Kč
XI - XII
28. 11. - 20. 12. 2022

2. - 3. třída

Vánoce v Českém ráji I.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: připomenout si tradice a zvyky Vánoc, uvědomit si jejich pravý význam.
Společně si vytvoříme vánoční atmosféru, která nás bude provázet celým programem. Zamyslíme se nad tím, co pro nás Vánoce znamenají. Formou zábavných
a poučných aktivit se dozvíme, jak vypadaly Vánoce v minulosti a jak je slavíme dnes.
Nebude chybět ani tradiční vánoční tvoření.

Základní škola I. stupeň

uvnitř i venku

Blokové programy

2 hod.
80 Kč
celoročně

Z pohádky do Ráje I.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: seznámit děti s bohatstvím, které Český ráj nabízí. Probudit potřebu
dívat se kolem sebe a aktivně poznávat své okolí. Vzbudit zájem o další výlety v této
oblasti s již aktivním vědomým pozorováním.
Prostřednictvím pohádek, které se v Českém ráji natočily se seznamujeme s tématy
historické stavby, skalní města, louky a orchideje, řeč zvířat, lesy, sopečná činnost,
drahé kameny. Každé téma je hravou formou procvičeno a na závěr ukotveno přes
postavu draka.

Základní škola I. stupeň

uvnitř

Blokové programy

programů
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
II. stupeň

Základní škola II. stupeň

nabídka

Přehled programů ZŠ II.
čas

cena

období
VIP termín

uvnitř

2 hod.

70 Kč

celoročně

Expedice Besedické skály - Kalich a Zbiroh II.

venku

4 - 6 hod.

150 Kč

IX - VI

délka programu závisí na
fyzické zdatnosti kolektivu

Expedice Besedické skály - Sokol II.

venku

4 - 6 hod.

150 Kč

IX - VI

délka programu závisí na
fyzické zdatnosti kolektivu

Expedice Drábovna II.

venku

5 - 6 hod.

170 Kč

IX - VI

délka programu závisí na
fyzické zdatnosti kolektivu

Expedice Příhrazské skály II.

venku

4 - 8 hod.

150 Kč

IX - VI

délka programu závisí na
fyzické zdatnosti kolektivu

poznámka

Blokový
Českým rájem křížem krážem II.
JEDNODENNÍ

Po absolvování programu v Domě přírody Českého ráje můžete s dětmi ještě navštívit naší přírodovědnou expozici
s 50% slevou na vstupném. Cena za dítě je 20 Kč. Pedagogický doprovod má vstupné ZDARMA.

Základní škola II. stupeň

kde

program

Blokové programy

2 hod.
70 Kč
celoročně

Českým rájem křížem krážem II.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Cíl programu: seznámit děti s jednotlivými fenomény Českého ráje - vznikem pískovcových věží, povrchovými tvary pískovce, vulkanickou činností, vertikální strukturou skalního města, lesy, loukami, rybníky a působením člověka v Českém ráji.
Procvičit pozornost, paměť a spolupráci.
Pojďme společně poznávat krásy Českého ráje v Domě přírody v Dolánkách. Na interaktivní vedenou prohlídku expozice navážeme zábavnou hrou, kde prověříme vaši
pozornost a paměť.

Základní škola II. stupeň

uvnitř

Jednodenní programy

4 - 6 hod.
150 Kč
IX - VI

Expedice Besedické skály - Kalich a Zbiroh II.
Česká historie zapsaná do skalního města. Exkurze je kromě přírodních krás Českého
ráje věnovaná středověkému hradu s unikátním teplovzdušným vytápěním, úkrytům českých bratří a evangelických kněží v pobělohorské době, romantismu, národnímu obrození, počátkům turistiky i období první republiky.
Místo konání: Exkurze začíná a končí v v Besedicích (4 hodiny) nebo Malé Skále
(5-6 hodin)

Základní škola II. stupeň

venku

Jednodenní programy

4 - 6 hod.
150 Kč
IX - VI

Expedice Besedické skály - Sokol II.
Exkurze do geologické historie severní části Českého ráje. Na praktických příkladech
představíme dějiny Českého ráje od prvohor do současnosti, geologické procesy, jejich stopy a důsledky pro současnou krajinu. Téma pískovců je na Sokolu doplněno
o projevy třetihorního vulkanismu.
Místo konání: Exkurze začíná a končí v Besedicích (4 hodiny) nebo Malé Skále
(5-6 hodin)

Základní škola II. stupeň

venku

Jednodenní programy

5 - 6 hod.
170 Kč
IX - VI

Expedice Drábovna II.
Exkurze za geologickými a archeologickými poklady do klidného skalního města Drábovna u Malé Skály. Poznáte stopy, které ve skalách zanechal zub času, druhohorní
živočichové či dávní lomaři a kameníci. Vydáte se také za pravěkými sběrači a zemědělci a navštívíte zříceninu středověkého sídla na Drábské skále.
Místo konání: Program začíná a končí v Malé Skále. Součástí programu je prohlídka
interaktivní expozice Domu přírody Českého ráje.

Základní škola II. stupeň

venku

Jednodenní programy

4 - 8 hod.
150 Kč
IX - VI

Expedice Příhrazské skály II.
Exkurze do jedné z nejhodnotnějších a nejatraktivnějších částí Českého ráje – přírodní rezervace Příhrazské skály. Zaměříme se na středověká sídla na skalách, využívání
jeskyní a převisů od pravěku do současnosti a fenomény, které křehkou krásu Českého ráje nejvíce ohrožují.
Místo konání: Program začíná i končí na parkovišti v Příhrazech.
Délka: dle dohody, rozsahu a zdatnosti skupiny 4-8 hodin

Základní škola II. stupeň

venku

www.dumprirody.cz/ceskyraj
www.facebook.com/dolanky

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. je celostátní síť organizací
specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Pro členská střediska
je Pavučina organizací hájící jejich společné zájmy vůči orgánům veřejné správy,
informující o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy a zajišťující také
společnou propagaci a finanční podporu. Středisko ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvková organizace je členem Pavučiny.

