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PRVŇÁČCI
ČTVRŤÁCI
Délka: 90 min / cena: 30,- Kč
1. SEDLAŘINA TO JE DŘINA (říjen - listopad)

201 ch pro
3/1 gra
4 m

Program zaměřený na život na statku. Děti se dozví jaká hospodářská zvířata zde žijí
a co všechno nám poskytují. V další části se zaměříme na plodiny, které se u nás pěstují.

SOJČÍ PÍRKO (Soutěž)

2. VČELÍ MEDVÍDCI (prosinec - únor)

Sportovně přírodovědná soutěž pro třídní kolektivy.

3. ZLATONOŠ (únor - březen)
Jak využívali naši předkové bohatství přírody? Co všechno jim poskytovala? V programu
se děti dozví pomocí her a aktivit vše o těžbě nerostných surovin výrobě skla, papíru
a dřevěného uhlí nejenom v Jeseníkách (zlato, stříbro, milíře, historie).

PÁŤÁCI - DEVÁŤÁCI

STŘEDOŠKOLÁCI

• Děti budou v průběhu roku plnit zajímavé úkoly, hádanky, soutěže a kvízy.
• Každý měsíc bude vyhlášen úkol, za který bude možné získat body, podmínkou
však není splnění všech úkolů.
• Možné nahlásit třídu, nebo vybraný kolektiv žáků.
• Dvě kategorie: I. a II.stupěň
• Soutěž bude probíhat v měsících říjen až květen.
• V červnu proběhne finále ve Vile Doris, kde se utkají 3 nejlepší
kolektivy žáků z každé kategorie. Soutěžit se bude o zajímavé ceny.
• Přihlášky přijímáme do konce září.
• Info.: kampova@doris.cz, 733 712 901

Délka: 90 min / cena: 30,- Kč

5. ZIMA NA KRMÍTKU (leden - únor)
Zajímá vás co dělají ptáci v zimě? Je jim zima, tak jako nám? Program, který nakoukne
do života ptáků, které potkáváme v zimě v parcích a na krmítku.

6. EKO-RISKUJ! (březen)
Velká vědomostní soutěž pro účastníky ekoprogramů, ve které uplatní vědomosti,
ale i dovednosti získané při návštěvě našeho střediska ekologické výchovy.

TERÉNNÍ
EKOPROGRAMY
Délka: 180 min / cena: 30,- Kč
7. BAREVNÉ PUTOVÁNÍ - MŠ (květen)

28.9. MEDOVÝ DEN - Seznámení s životem včel a jejich produkty.
Vědomostní a tvořivé aktivity pro děti. Cena 30 Kč/os.
3.- 4.10. PODZIMNÍ FESTIVAL PTACTVA - Ukázka odchytu, určování
a kroužkování ptáků. Aktivity pro děti u Třemešských rybníků.
18.10. DEN STROMŮ - Oslava svátku Dne stromů, vědomostní
a tvořivé aktivity. Cena 30 Kč/os.
24.1. PTAČÍ DÍLNA - Výroba ptačích budek, povídání
a zajímavosti ze života ptáků. Cena 30 Kč/os.
20.3. DEN VODY - Oslava svátku dne vody.
Aktivity zaměřené na vodu a život v ní. Cena 30 Kč/os.
25.4. DEN ZEMĚ - Vědomostní, sportovní a tvořivé
aktivity k oslavám Dne země. Cena 30 Kč/os.
UKLIĎME SVĚT duben (termín určí škola sama)
Úklid v okolí škol, parků, zahrad v šumperském
regionu. Pro váš úklid nabízíme pytle a zajistíme
odvoz odpadu na území města Šumperka.

ŘIH

Důležitou roli při zlepšování nakládání s komunálními odpady hraje přístup každého
z nás. Podíváme se na vznik komunálního odpadu v našem okolí a zkusíme si odpovědět na
otázku jak jej minimalizovat nebo jeho vzniku dokonce předejít.

V PRŮBĚHU ROKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT I TYTO DALŠÍ AKCE
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4. KDE SE BEREŠ KOMUNÁLNÍ ODPADE? (říjen - prosinec)
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Děti se dozví zajímavosti ze života čmeláků, proč jsou pro nás tak důležití a jak můžou
k jejich ochraně sami přispět. Součástí programu bude výroba budky pro čmeláky.

ů

Terénní výukový program spojený s pozorováním a poznáváním přírody
v okolí našeho města. Dovednostní aktivity, hry...

8. KLÍČE OD PŘÍRODY - ZŠ (květen - červen)
Terénní výukový program spojený s praktickým pozorováním a poznáváním
m přírody
v okolí našeho města. Dovednostní aktivity, hry...
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Středisko ekologické výchovy při SVČ a ZpDVPP Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk tel.: 583 214 213, e-mail: kampova@doris.cz, www.doris.cz

