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Ekologický výukový program (EVP)  

  je výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je 
obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a 
environmentální rozměr. Společným cílem EVP je zřetelný 
důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní 
hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za 
stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím inter-
aktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně pří-
slušné věkové kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP 
zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), en-
vironmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se 
ochranou přírody a krajiny). EVP probíhají v prostorách 
Střediska ekologické výchovy MRAVENEC, v terénu—        
v Městských sadech, Děkanské zahradě, vaší přírodní za-

hradě, na Křemešníku. 

  Program realizujeme vždy s jednou třídou – tedy 
účastní se jí nejvíce 30 dětí. Jde nám o práci se všemi 
dětmi, individuální přístup tak, aby každé z dětí bylo 
do programu vtaženo, zapojeno, hrálo výukové hry, 
ohmatalo si např. různé druhy odpadů, listů, dřevin, 
bylin, lesních plodů… mají zde aktivní úlohu NE pou-

ze diváckou. 

 

Středisko ekologické výchovy MRAVENEC 

se již od roku 1997 věnuje environmentální 

výchově vzdělávání a osvětě na okrese     

Pelhřimov. Jsme nestátní neziskovou orga-

nizací, pobočným spolkem Českého svazu 

ochránců přírody s vlastní právní subjektivitou. Ukazuje-

me především dětem rozmanitost a krásu přírody, její zá-

konitosti, pomáháme jim najít cestu k ní, k jejímu pozná-

ní i vytvoření kladného vztahu, k tolerantnímu chování 

k sobě, ostatním lidem a přírodě samotné.  

 



VENKOVNÍ—TERÉNNÍ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY 

NÁZEV VĚK OBDOBÍ CENA 

NAŠE STROMY – PAMÁTNÉ I OSTATNÍ 

– seznámíme se se stromy z různých 

hledisek i úhlů pohledu. 

1.-6. ročník 

ZŠ 
září, říjen, lis-

topad, duben, 

květen, červen 

40 

STROMY A KEŘE V DĚKANSKÉ ZA-

HRADĚ – prohlédneme a seznámíme 

se s většinou stromů a keřů 

v děkanské zahradě. 

MŠ, ZŠ září, říjen, lis-

topad, duben, 

květen, červen 

40 

BUDKY – NEJEN PTAČÍ,KDO TU BYDLÍ 

RADŠI - ukážeme si různé typy budek 

a dozvíte se, kdo je rád obývá.  

3.-7. ročník 

ZŠ 
celoročně 40 

NAUČNÁ STEZKA – MĚSTSKÉ SADY 

1.,2. – V Městských sadech poznáme 

historii, stromy, listy, zvířata… 

MŠ, ZŠ září, říjen, lis-

topad, duben, 

květen, červen 

40 

BYLINKY V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ, BY-

LINKY U NÁS DOMA – ve vaší přírodní 

zahradě nebo na louce budeme pozvá-

vat bylinky a jejich léčivou moc. 

2.-4. ročník 

ZŠ 
5.-7. ročník 

ZŠ 

září, říjen, kvě-

ten, červen 
40 

KŘEMEŠNICKÝ LES - ŠKOLNÍ VÝLET 

NA KŘEMEŠNÍK – oblíbené putování 

Křemešnickým lesem s mnoha zasta-

veními, aktivitami…možnost celoden-

ni s opečením buřtů. 

MŠ, ZŠ září, říjen, lis-

topad, duben, 

květen, červen 

60  dopoled-

ní 

80–celodenní 

+ autobus na 

Křemešník 

VČELA UČÍ NÁS I NAŠE DĚTI – jedi-

nečný program ve včelařských kombi-

nézách půjdeme prozkoumat včelí 

říši. 

1.-6. ročník 

ZŠ, MŠ 
září, duben, 

červen 
60 + dopra-

va do Nového 

Rychnova 

 

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PODLE O ROČNÍCH OBDOBÍCH 

PODZIM U ZVÍŘÁTEK, PODZIM U NÁS 

DOMA – pohled na podzim v přírodě 

MŠ 

1.-4. ročník ZŠ 

září-listopad 40 

ZIMA U ZVÍŘÁTEK, ZIMA U NÁS DO-

MA – pohled na zimu v přírodě 

MŠ 

1.-4. ročník ZŠ 

listopad, prosinec 40 

JARO U ZVÍŘÁTEK, JARO U NÁS DOMA 

– pohled na jaro v přírodě 

MŠ 

1.-4. ročník ZŠ 

březen-květen 40 

VÁNOCE – tradice o Vánocích, výroba 

svíčky ze včelího vosku 

MŠ 

1.-4. ročník ZŠ 

listopad, prosinec 40 

VELIKONOCE – tradice o Velikono-

cích, vosková batika 

MŠ 

1.-4. ročník ZŠ 

listopad, prosinec 40 



EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY 

NÁZEV VĚK OBDOBÍ CENA 

 

ŽIVÁ VODA – voda je pro nás životně důležitá, 

kde se bere, jak s ní šetřit, co je dešťová voda? 

MŠ, 1.-5. ročník 

ZŠ 

celoročně 40 

STARÉ STROMY, HROMADY, KDOPAK JE DOMA 

TADY – přiblížíme si velký význam starých stro-

mů v přírodě. 

MŠ, 1.-5. ročník 

ZŠ 

celoročně 40 

MLÁĎATA – MOTÝL, ŽÁBA, PTÁČE, KDO TO TA-

DY SKÁČE? - Seznámíme se hravou formou s 

vývojem různých druhů živočichů, které mají 

odlišná vývojová stádia. 

MŠ, 1.-5. ročník 

ZŠ 

celoročně 40 

JAK SE ŽIJE V NOCI V LESE – les známe ve dne, 

ale jak to tam vypadá v noci, kdo je vzhůru? 

MŠ 

1.-3. ročník ZŠ 

celoročně 40 

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, RECYKLACE, 

BIOODPADY – je důležité, aby nám vznikalo co 

nejméně odpadů. Ty co máme se naučíme správ-

ně třídit. 

MŠ, ZŠ celoročně 40 

ZDRAVÝ ŽIVOT – zamyslíme se nad různými po-

hledy na náš život, aby byl co nejzdravější. 

4.-7. ročník ZŠ celoročně 40 

CO JE LES A KDO TAM ŽIJE? – budeme si povídat 

o lesních zvířatech, rostlinách a spoustu jich 

poznáme. 

MŠ, 1.-5. ročník 

ZŠ 

celoročně 40 

SVĚT POD LUPOU – čeká na vás přírodní labora-

toř a dobrodružné zkoumání přírody. 

1.-7. ročník 

ZŠ,MŠ 

celoročně 40 

DOPRAVA A OVZDUŠÍ KOLEM NÁS – jakým způ-

sobem se dopravujeme do školy, práce na výle-

ty? Když si můžeme vybrat, jaký způsob je 

k přírodě ohleduplnější? 

1.-5. ročník ZŠ celoročně 40 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ROSTLINY A ŽIVO-

ČICHOVÉ – co je to chráněné území, máme je i 

blízko nás? Seznámíme se zvláště chráněnými 

živočichy a rostlinami. 

4.-8. ročník ZŠ celoročně 40 

KOŠÍK PLNÝ LESNÍCH PLODŮ – některé plody 

jsou jedlé a některé ne. Poznáme spoustu no-

vých. 

MŠ 

1.-3. ročník ZŠ 

celoročně 40 

MRAVENCI A JEJICH PŘÁTELÉ – svět mravenců, 

jak mají rozdělené role, čím se živí? 

MŠ 

1.-3. ročník ZŠ 

celoročně 40 

DENNÍ A NOČNÍ MOTÝLI – pronikneme do světa 

motýlů a mnoho z nich poznáme. 

MŠ 

1.-5. ročník ZŠ 

celoročně 40 

VÍLY LUK A HOR A SKŘÍTCI LESŮ A VOD – víly a 

skřítci vám ukáží jak to u nich vypadá a o koho 

se starají. 

MŠ 

 1.-2. ročník ZŠ 

celoročně 40 

SLUNEČNICE ANIČKA A STONOŽKA RŮŽENKA – 

pestrý program o poznávání zvířátek a rostlinek 

MŠ celoročně 40 



 

 

 

ZABÝVÁME SE: 
*  tvorbou a realizací ekologických výukových programů i programů 

terénních 

*  vedením zájmových kroužků Klub přátel MRAVENCE, Včelařství  

*  organizací víkendových akcí a táborů pro děti a mládež 

*  veřejně osvětovými akcemi – DEN ZEMĚ, Den bez aut, Medování, 

Hrabání Kladinského potoka, Výstavy … 

*  informačními kampaněmi – třídění odpadů, bioodpady, ochrana  

ovzduší, památné stromy, biodiverzita 

*  vydáváním informačních materiálů a metodik – letáků, brožurek, 

pohledů 

*  praktickou ochranou přírody od roku 2002 – vyvěšováním, čiště-

ním a evidencí ptačích budek 

*  ručnímu kosení luk, hrabání a odklízení hmoty na zvláště chrá-

 něných územích a významných krajinných prvcích 

 ———————————————————————————————————— 

Návratka 
Organizace (název/adresa): 
……………………………………………………………..…………………...………… 

Kontaktní osoba:  ……………………………………..………………………….…...… 

EMAIL:  ……………………………  …...……..TEL.:  …………………….………….. 

Název programu: ……………………………………………….……………..……..… 

Navrhované termíny:  ………….……….třída:….  .…..počet dětí …………....…..... 

Za kázeň a bezpečnost během ekologického výukového programu od-
povídá doprovázející pedagogický dozor. 

  

  Kopírujte dle potřeby 


