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Prostředí CenaNázev 
programu

Vhodný
pro Anotace

Prostředí
pro realizaci 

programu

Délka 
programu Termín

Cena
za 

1 žáka
Lektor

Žáby 1. ročník Program se věnuje obojživelníkům s důrazem na základní informace o našich Školní třída 1 celý školní 20,- Kč HKŽáby 1. ročník Program se věnuje obojživelníkům s důrazem na základní informace o našich 
žábách. Všechny aktivity probíhají ve třídě a děti nepotřebují žádné pomůcky.

Školní třída 1 
vyučovací 
hodina

celý školní 
rok

20,- Kč HK

Hmyz 1. ročník Program se věnuje hmyzu s důrazem na základní informace o stavbě těla Školní třída 1 celý školní 20,- Kč HKHmyz 1. ročník Program se věnuje hmyzu s důrazem na základní informace o stavbě těla 
a způsobu života této velké skupiny živočichů. Lektor ukáže dětem živý hmyz. 
Všechny aktivity probíhají ve třídě a děti nepotřebují žádné pomůcky.

Školní třída 1 
vyučovací 
hodina

celý školní 
rok

20,- Kč HK

Ještěrky 1. ročník Program se věnuje plazům - tzn. hadům, ještěrkám i želvám. Lektor přinese 
do třídy živého hada, kterého se děti bezpečně mohou dotýkat. Všechny aktivity 

Školní třída 1 
vyučovací 

celý školní 
rok

20,- Kč HKJeštěrky 
a hadi do třídy živého hada, kterého se děti bezpečně mohou dotýkat. Všechny aktivity 

probíhají ve třídě a děti nepotřebují žádné pomůcky.
vyučovací 
hodina

rok

Plži 1. ročník Program se věnuje plžům - hlavně našim známým zástupcům suchozemských 
plžů. Lektor přinese do třídy živého plže - tropickou Achatinu (oblovku žravou), 

Školní třída 1 
vyučovací 

celý školní 
rok

20,- Kč HK
plžů. Lektor přinese do třídy živého plže - tropickou Achatinu (oblovku žravou), 
které se děti mohou dotýkat. Všechny aktivity probíhají ve třídě a děti nepotřebují 
žádné pomůcky.

vyučovací 
hodina

rok

Ryby 1. ročník Program se věnuje rybám s důrazem na základní informace o druzích, které žijí Školní třída 1 celý školní 20,- Kč HKRyby 1. ročník Program se věnuje rybám s důrazem na základní informace o druzích, které žijí 
v našich vodách. Všechny aktivity probíhají ve třídě a děti nepotřebují žádné 
pomůcky.

Školní třída 1 
vyučovací 
hodina

celý školní 
rok

20,- Kč HK

Pavouci 1. a 2. Program se věnuje pavoukům a základním informacím o jejich způsobu života s Školní třída 1 celý školní 20,- Kč HKPavouci 1. a 2. 
ročník

Program se věnuje pavoukům a základním informacím o jejich způsobu života s 
důrazem na druhy, které žijí v našich podmínkách. Všechny aktivity probíhají ve 
třídě a děti nepotřebují žádné pomůcky.

Školní třída 1 
vyučovací 
hodina

celý školní 
rok

20,- Kč HK
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programu 1 žáka

Les 1.-5. ročník 
6.-9. ročník

Program se věnuje biotopu les. Výuka probíhá formou her, děti používají pracovní 
listy. Seznamujeme se s jednotlivými stromy, dalšími rostlinami, ale i zvířaty. 
Podrobněji  se zaměřujeme na mravence lesního. Děti potřebují pouze vhodné 
boty a oblečení do terénu, pláštěnku, jídlo, pití  a popř. Repelent. 

Les v blízkosti 
školy 
s vhodným 
prostorem pro 

cca 4 h září     
říjen   
květen  
červen

50,- Kč NP

boty a oblečení do terénu, pláštěnku, jídlo, pití  a popř. Repelent. prostorem pro 
pohyb dětí

červen

Pole,     
louka 

1.-5. ročník 
6.-9. ročník

Program se věnuje biotopu pole, louka. Výuka probíhá formou her, děti používají 
pracovní listy. Seznamujeme se s plodinami na poli, rostlinami na louce, ale i se 
zvířaty. Podrobněji se zaměřujeme na plže. Děti potřebují pouze vhodné boty 

Pole a louka 
v blízkosti 
školy

cca 4 h září     
říjen   
květen  

50,- Kč MH

louka 
zvířaty. Podrobněji se zaměřujeme na plže. Děti potřebují pouze vhodné boty 
a oblečení do terénu, pláštěnku, jídlo, pití  a popř. Repelent. 

školy květen  
červen

Rybník, 1.-5. ročník 
6.-9. ročník

Výukový program žáky blíže seznamuje s potokem, jeho obyvateli, významem 
revitalizace vodních toků. Dále pak s obsádkou rybníků, historií rybníkářství 

Dobře 
přístupný 

cca 4 h září     
říjen   

50,- Kč NPRybník, 
potok 6.-9. ročník revitalizace vodních toků. Dále pak s obsádkou rybníků, historií rybníkářství 

v Čechách a kvalitou vody. V závěru programu si žáci vyzkouší odchyt drobných 
bezobratlých živočichů a jejich určení. Nutné je vhodné oblečení a holinky, 
pláštěnka, jídlo, pití a popř. Repelent. 

přístupný 
rybník, potok 
nebo řeka 
v blízkosti 
školy

říjen   
květen  
červen

pláštěnka, jídlo, pití a popř. Repelent. v blízkosti 
školy

Procházka 
po Jindrově 
naučné 

1.-5. ročník 
6.-9. ročník

Při tomto programu lektor s dětmi projde trasu dlouhou cca 6 km z Jindřichova 
Hradce do Rodvínova. Cestou se zastavujeme na jednotlivých panelech naučné 
stezky, kde  žáci plní úkoly. Program začíná v 8:00 v JH a končí v Rodvínově 

Jindrova 
naučná stezka 
v Jindřichově 

cca 4 h září     
říjen   
květen  

50,- Kč + 
peníze 
na vlak

HK

naučné 
stezce 

stezky, kde  žáci plní úkoly. Program začíná v 8:00 v JH a končí v Rodvínově 
na nádraží, odkud se vracíme vlakem zpět. Příjezd do JH cca v 11:45. Žáci 
potřebují  vhodné boty a oblečení do terénu, pláštěnku, jídlo, pití  a popř. Repelent.

v Jindřichově 
Hradci

květen  
červen

na vlak

Mokřad 2.-5. ročník 
6 -9. ročník

Program seznamuje účastníky s jedním z nejdůležitějších biotopů naší přírody
a jeho významem pro živočichy, rostliny i člověka. Zaměříme se na bohatost 
životních forem, které mokřad ukrývá. Součástí jsou i praktické pokusy, které 
ověřují některé z funkcí mokřadů. Nutné je vhodné oblečení a holinky, pláštěnka, 

Mokřad (popř. 
vhodná vodní 
plocha) 
v blízkosti 

cca 4 h září     
říjen   
květen  
červen

50,- Kč NP

ověřují některé z funkcí mokřadů. Nutné je vhodné oblečení a holinky, pláštěnka, 
jídlo, pití a popř. Repelent. 

v blízkosti 
školy

červen

Poznámky: Programu se může zúčastnit vždy maximálně 1 třída.Poznámky:

Terénní programy jsou závislé na počasí, a proto je domluva s lektorem vždy operativní a přizpůsobí se situaci.
Peníze za programy prosíme vybrat dopředu, vystavíme příjmový doklad. Popř. následně zašleme fakturu.

Programu se může zúčastnit vždy maximálně 1 třída.
Náročnost programu lektor přizpůsobí věku dětí.

Nabídku najdete i na našich webových stránkách : www.hamerskypotok.cz

http://www.hamerskypotok.cz

