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Vodní dům
Vodní dům je návštěvnické středisko
evropsky významné lokality Želivka. Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní
formou seznamuje s dvěma tvářemi vody.
Představí vám vodu jako životní prostředí
vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou
podmínku našeho života.
Velký a Malý Blaník
Přírodní rezervace Velký Blaník s chráněnými bučinami se rozkládá kolem bájné hory
se zajímavými skalními útvary a rozhlednou
na vrcholu kopce. Malý Blaník překvapí
atmosférou zříceniny kaple sv. Máří Magdalény.

Podblanické ekocentrum ČSOP
Ubytovna

Dům přírody Blaníku
Dům přírody Blaníku se věnuje přírodním,
geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka. Poskytuje hlubší
informace o regionu i hravé prvky pro děti
a přímo vybízí k výletu na Velký a Malý Blaník, kam směřuje naučná stezka.

Naučná stezka Roudný
Trasa o celkové délce 4,5 km prochází nejzajímavějšími částmi kdysi nejvýznamnějšího
dolu na zlato rakousko-uherské monarchie.
Na 15 informačních tabulích se seznámíte
s jeho historií a fungováním.

Více tipů: www.blanik.net

Tento leták byl vydán za ﬁnanční
podpory Středočeského kraje.
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Zámek a park Vlašim
Navštivte romantické stavby v unikátním zámeckém parku, kterým vás
provede naučná stezka nebo Podblanickou galerii ve Vlašimské bráně. Infocentrum nabízí prohlídkové okruhy
zámeckým parkem a historickým centrem města.

tipy na výlety v okolí Vlašimi

paraZOO
Trochu jiná ZOO – expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP
Vlašim. Uvidíte zde vydry, kočky
divoké, výry, krkavce, čápy, volavky,
dravce a řadu dalších zvířat.

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Nabídka pobytových výukových programů pro školy v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim

} Velké zvířecí pátrání

předškoláci | 3 dny
Odhalování života a významu zajímavých živočichů hravou formou.
» Objevování a pozorování živočichů v jednotlivých prostředích
» Hry v přírodě
» Tvoření z přírodních materiálů

} Živá zahrada

1.–2. třída ZŠ | 3 dny
Pobytový program postavený na divadelním výukovém programu
Živá zahrada.
» Průzkum živočichů na zahradě – práce se smýkačkou, lov
a určování vodních a půdních bezobratlých živočichů
» Příprava zdravé svačiny
» Výroba hmyzích domků, polepů do oken
» Hry v přírodě

} Hledání lesních pokladů

Český svaz ochránců přírody Vlašim nabízí Vaší škole
environmentální pobytové programy v národním geoparku Kraj
blanických rytířů.
Programy probíhají ve venkovním prostředí, v paraZOO nebo
v Podblanickém ekocentru pod vedením zkušených lektorů
Českého svazu ochránců přírody Vlašim.
Pobytové programy kladou důraz na vlastní objevování
i prožitky, pobyt dětí v přírodě, rozvoj zručnosti, spolupráce
a stmelení kolektivu.
Pobytové programy realizujeme po celý školní rok.

3.–4. třída ZŠ | 3 dny
Detektivní pátrání po záhadách a tajemstvích lesa.
» Průzkum lesního ekosystému
» Celodenní terénní program v lese
» Práce s GPS navigacemi
» Smyslové aktivity
» Práce se dřevem v dílně

} Expedice 4P

6.–7. třída ZŠ | 3 nebo 5 dnů
Dobrodružná expedice za záhadným člověkem z minulosti.
» Srovnání života dnes s minulostí
» Uvědomění si závislosti člověka na přírodě
» Pátrání po původu zboží v supermarketu
» Celodenní výprava na Blaník

} Stará řemesla

3.–5. třída ZŠ | 3 nebo 5 dnů
Seznámení s náplní některých řemesel.
» Výrobní dílničky – tkaní, práce s vlnou a dřevem, pečení chleba a další
» Objevování závislosti člověka na přírodě
» Hry a smyslové aktivity v přírodě
» Orientace v terénu

} Osadníci

3.–5. třída ZŠ | 3 nebo 5 dnů
Hra na osadníky, kteří si podmaňují krajinu.
» Pozorování a průzkum jednotlivých ekosystémů
» Badatelské aktivity v terénu
» Odhalování dopadů lidské činnosti na přírodu a krajinu
» Skupinová práce

} Pobytové programy na míru
Program tohoto typu sestavíme dle zájmu učitele, například
s využitím jednotlivých výukových programů. Jejich nabídku
naleznete na www.podblanickeekocentrum.cz.
Délka programu
3 nebo 5 dnů, po domluvě lze upravit
Cena programu
25 Kč / žák / hodina výukového programu
Obvyklý rozsah je 6 hodin denně.
Ubytování
» Ubytovna v Poděbradově ulici
ubytovaní ve 4–6 lůžkových pokojích s palandami s vlastním
sociálním zázemím (jeden dvoulůžkový pokoj je řešen jako
bezbariérový).
» Ubytovna v Pláteníkově ulici
Ubytování ve 2 velkých pokojích, každý 10 lůžek.
Jeden pokoj dvoulůžkový.
Podrobné informace o možnosti ubytování najdete na
www.ubytovani-parazoo.cz
Cena ubytování
V rámci výukového programu je 200 Kč za noc.

} Týden pro šikuly

1.–5. třída ZŠ | 3 nebo 5 dnů
Zapojení legendy o Golemovi v polytechnicky zaměřeném programu.
» Práce v dílně s různými materiály – dřevo, vosk, hlína, vlna, a další
» Podněcování vlastní tvořivosti a zručnosti
» Rozlišování činností prospěšných a škodlivých pro životní prostředí
» Hry v přírodě

Strava
Stravování (oběd, večeře) v jídelně cca 2 minuty
od Podblanického ekocentra, snídaně a svačiny v místě konání
programu. Plná penze (5x denně) stojí 240 Kč za osobu.
Lze domluvit i stravování jinou formu.

