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PROGRAMY
PRO ŠKOLY
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1. - 9. ročník 
základních škol

• mimoškolní výuka
• poznávání funkce přírody, krajiny a sídelních celků
• poznávání tradičních i novodobých aktivit regionu
• zábava
• navazující aktivity pro žáky a zájmové skupiny
Platnost: od 1.1. 2011

www.maszr.oblast.cz



Programy pro školy_A5_02: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

	 Vážená	paní	ředitelko,	Vážený	pane	řediteli,

dovolujeme	si	Vám	představit	významný	produkt	na	podporu	využívání	širokého	a	zajímavého	potenciálu	území	Železnohorské-
ho	regionu,	jenž	se	rozprostírá	od	Přelouče	a	jižního	konce	Pardubic	až	k	Železným	horám	na	hranici	Pardubického	kraje.	Produkt	
byl	dlouhodobě	tvořen	za	účasti	členů	občanského	sdružení	Železnohorský	region	–	odborníků	ve	svých	oborech,	pracovníků	
informačních	center	a	pedagogických	pracovníků	škol	z	regionu	v	rámci	zkvalitnění	a	prohloubení	spolupráce	škol	a	občanského	
sdružení,	jehož	členy	jsou	obce	a	města,	neziskové	organizace	a	místní	podnikatelé	především	v	oblasti	cestovního	ruchu,	vč.	dobro-
volníků.	O.s.	se	zabývá	již	od	r.2005	celkovým	rozvojem	venkovských	oblastí,	využíváním	místních	zdrojů	a	posílením	místního	
patriotismu.

Jedná se o detailní připravené programy odpovídající rámcovým vzdělávacím plánům pro 1. – 9. ročník základních škol s pružnou modifikací pro školy mateřské, střední a zájmová uskupení 
pracující se školní mládeží se zaměřením na vlastivědu, přírodopis, zeměpis a ekologickou výchovu. Programy jsou připraveny formou UČIT POZNÁNÍM cílených a tématických výletů či 
exkurzí po Železnohorském regionu v rámci školní či mimoškolní výuky. Programy týkající se poznávání funkce přírody mají formu pozorování unikátního ekosystému, kde by se měl člověk 
pouze rozhlížet a intenzivně vnímat vztahové (ekologické) věci.  

Nabídka je koncipována formou ucelených programů s obsahem určení: konkrétní ročník, výukové téma, odpovídající předmět, cíl exkurze/výletu s obsahem, orientační cenová kalkulace 
dopravy z místa školy do místa určení, definování doplňujících aktivit, služeb a aktivit navazujících. 
Pro ročníky 1.-5. jsou zpracovány ukázkové pracovní listy. Další modifikace pracovních listů a ucelené manuály programů pro vedoucí a pedagogické pracovníky akcí jsou v postupném 
zpracování, do kterého se můžete zapojit. Dále můžeme nabídnout doplňkové kvízy a jiné zajímavosti.

Dalším a nedílným cílem produktu je „zviditelnit“ činnost občanského sdružení Železnohorský region a představit jeho bohatý a široký rozvojový potenciál v mnoha oblastech spolupráce.

Programy pro školy navazují na projekt “Animace - nová výuková metoda pro školy” a na vzdělávací program akreditovaný na MŠMT, který vznikl v rámci realizace projektu. 
Projekt realizuje Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., člen Železnohorského regionu a jeho partner Východočeská galerie v Pardubicích. Metoda animace zprostředkovává umění/
kulturu/historii/přírodu prostřednictvím prožitého zážitku a aplikuje vše do školní výuky. Projektu se zúčastnili pedagogičtí pracovníci se svými žáky mnohých škol Pardubického kraje, 
vč. Železnohorského regionu www.irer.cz.

Kolektiv autorů občanského sdružení Železnohorský region



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Přichází 
zima

listopad 
prosinec

VS  rybniční stezkou
 u Konopáče
Vycházka v délce 2,1 km
Místo výchozí: 
Autokempink Konopáč
Místo konečné: 
Autokempink Konopáč

8.00 – 11.30 6 zastavení s infopanely vlasti-
vědné stezky, hlavní panel při 
vstupu do areálu Konopáč.

Občerstvení: restaurace v 
areálu autokempinku. 

příroda v zimě, ukázka 
vypuštěných rybníků,
rybníkářství v ČR, význam 
chovu kaprů zvláště před 
Vánoci – kapr naše tradiční 
vánoční menu

Tvůrčí a zážitková dílna
- Modelování kapra z keramické hlíny.
- Povídání o tradicích a vztahů žáků k takovým obdobím.
- Možnost dohotovení výrobků jako vánočních dárků.

Zimní 
svátky

prosinec Choltice zámek, 
Veselý Kopec, 
skanzen Hlinsko
Regionální zvyky

8.00 – 11.30 Možnost vstupu do Vlastivěd-
ného  muzea zámku Choltice. 
Vstupné: 40 Kč.
Možnost občerstvení: Zámecká 
restaurace.Vstupné do skanzenu 
dle pořádaných akcí a výstav.

Klanění tří králů v Cholticích, 
výlet na Veselý Kopec nebo 
Hlinsko -Betlém

Tvůrčí a zážitková dílna
- Modelování figurek Tří králů, nebo malých betlémů 
   (Josef, Marie, Ježíšek a zvířata v chýšce) z keramické hlíny.
- Povídání o tradici vánočních svátků.
- Možnost dohotovení výrobků jako vánočních dárků.

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

V parku 
a v lese

září, říjen Prales Polom
Vycházka v délce 4 nebo 6 km
Místo výchozí: odbočka na 
Střítež při výjezdu z Horního 
Bradla
Místo konečné: parkoviště u 
mostu v Horním Bradle.
Trasa: po zelené značce do 
pralesa a zpět, na kraji pralesa 
naučná tabule. 

8.00 – 12.30 Možno procházka s průvodcem 
(pracovník CHKO ŽH).

Možnost občerstvení - obchod 
s potravinami naproti parko-
višti busu. 

stromy listnaté
a jehličnaté, seznámení
např. se smrkem 
a bukem, typické znaky 
těchto stromů

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s  přírodninami přímo nasbíranými na 
výletu. (mimo PR Polom).
- Začlenění, kombinace  a doplnění prací  s keramickou 
hlínou – tvorba společné krajiny.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka 
k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě. 

Příroda 
na podzim

říjen
listopad  

Choltická obora
Vycházka v délce 2 km 
Místo výchozí: brána do 
zámeckého parku
Místo konečné: brána do 
zámeckého parku
 

8.00 – 11.30 Možnost vstupu do Vlastivěd-
ného  muzea zámku Choltice. 
Vstupné: 40 Kč.
Možnost občerstvení:
Zámecká restaurace

změny v přírodě
na podzim

Zpracován pracovní 
list

Tvůrčí a zážitková dílna
- Modelování zvířete jako sebevyjádření žáka, jeho vztahu 
k přírodě, ročním obdobím.
- Možnost vypálení keramických výrobků žáků.

Vzdělávací oblast: prvouka        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů
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Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Vzdělávací oblast: prvouka        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů
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Příroda v létě

květen, 
červen

Centrum aktivního
odpočinku Veselí
u Přelouče – Meandry Struhy
Vycházka v délce 1 km.

8.00 – 12.30 Občerstvení 
v Penzionu Na Hrázi.

procházka kolem meandrující-
ho potoka, seznámení se 
s živočichy a rostlinami v okolí 
mokřadů podle informačních 
tabulí, hra na dětském hřišti, 
přírodní kuželník, místo pro 
svačinu

Domácí 
a hospodářská 

zvířata

duben, 
květen

Farma 
Slunečný Dvůr
Holičky

8.00 – 12.30 Občerstvení na farmě.

Dětské hřiště v areálu.

prohlídka ustájení koní, 
nutno vyžádat si povolení od 
rodičů pro projížďku na koni, 
projížďka,další hospodářská 
zvířata: ovce, kozy, krávy, 
oslíci, prasata i drůbež

Tvůrčí a zážitková dílna
-Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletu.
- Začlenění, kombinace 
a doplnění prací s keramickou hlínou.
- Tvorba společné krajiny s potokem, modelování viděných živočichů.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka k přírodě 
– budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě a trávení volného 
času v ní.

Tvůrčí a zážitková dílna
- Modelování zvířete jako sebevyjádření žáka a jeho vztahu 
ke zvířatům.
- Komunikace na téma: vzájemné vztahy mezi lidmi a 
zvířaty.
- Možnost vypálení keramických výrobků žáků.

Živočichové
v zimě 

a na jaře

leden, únor
březen

Přírodní park Palác
Heřmanův Městec - Vycházka v délce 
3 km. Místo výchozí: Masarykovo nám.
Místo konečné: Bažantnice.
Další lokality dle místa školy.

8.00 – 11.30 Občerstvení v restauraci 
Na Růžku.

procházka zámeckým arbore-
tem, cesta Bažantnicí.          
pozorování probouzející se 
jarní přírody          

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Příroda 
na jaře, 

volba 
povolání,
řemesla

duben, 
květen

1)Hrad Lichnice + Žižkův 
dub, návštěva Galerie Josefa 
Cipryána, Vycházka v délce 1km.
Místo výchozí: parkoviště pod Lichnicí.
Místo konečné: aut. zastávka 
Podhrádí odbočka.
2) Návštěva arboreta
se včelími úly v Nasavrkách
Vycházka v délce 1 km. Místo výchozí 
i konečné: autobus lze zaparkovat 
přímo před SOUV 
3) Návštěva rozhledny 
Barborka, procházka sadem, 
prohlídka kvetoucích stromů
Vycházka v délce 2,3 km.
Místo výchozí i konečné: Areál 
rozhledny  Barborka v Horních 
Raškovicích.

8.00 – 12.30 Návštěva arboreta + povídání 
o včelách může pro 1. třídu 
trvat na místě cca 1-1,5 hodiny. 
Lze doplnit např. procházkou 
do Kaštanky. 

Občerstvení: restaurace na 
náměstí v Nasavrkách.

vyhlídka do krajiny, 
pozorování změn v přírodě 
v souvislosti s roční dobou, 
návštěva řezbáře, prohlídka 
jeho práce, motivace k volbě 
povolání

seznámení se s životem včel

prohlídka kvetoucího sadu, 
stavba květu, naši opylovači 
– včela, čmelák
prohlídka okolí z rozhledny, 
hra na dětském hřišti



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

První pomoc,
V nemocnici

říjen Choltice zámek 
+ barokní lékárna, 
popř. obora

8.00 – 11.30 Vstupné 40,-Kč/osoba. ukázka staré lékárny, rozdíl 
mezi dnešní a barokní lékár-
nou, procházka oborou, 
změny v přírodě na podzim

Technika 
– lidská 

práce

listopad Seč hráz, vstup do hráze, 
výklad o tom, jak funguje 
přehrada

8.00 – 11.30 Vstup do tělesa hráze s výkla-
dem pouze s hrázným zdarma 
– nutno termín dohodnout 
1 měsíc předem.

využití vody na výrobu 
elektrické energie, ekologický 
způsob výroby elektřiny, 
obnovitelné zdroje

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Naše vlast 
v minulosti

září Keltský archeopark 
Nasavrky
Parkování busu: náměstí 
Nasavrky. Návštěva expozice 
na zámku, eventuelně přejezd 
do Hradiště a procházka cca 
2 km prostorem oppida po 
Keltské stezce

8.00 – 11.30 Cena 35 Kč/žák
(prohlídka expozice přizpůso-
bená věku dětí, doba trvání 
cca 1 hod.).

na začátku 2. třídy se žáci 
učí o nejstarší minulosti naší 
vlasti, 
jednoduchý program přímo 
v muzeu  (řemesla, polozem-
nice atd.)

Světové války

říjen
  

Tank power centrum 
Přelouč

8.00 – 12.30 Cena pro školy v Tank power 
centru není stanovena, nutno 
dohodnout dle počtu dětí.

ukázka vojenské  techniky, 
popř. dle nabídky:
- prohlídka zbraní a techniky 
používané v AČR                   
 - fotografování s tankem         
- malování maskovacími 
barvami na obličej 

Tvůrčí a zážitková dílna
- Modelování misky vytlačováním v ruce, lepením a 
tvarováním z hliněných hádků.
- Rozhovor na téma vlastnosti hlíny a mé osobní vlastnosti 
– co mají společného?Bylo tomu tak i v dávné minulosti? 
- Komunikace na téma kolektivu a života jednotlivce v něm.
- Možnost patinování a vypálení keramických výrobků žáků.

Vzdělávací oblast: prvouka        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů
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Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Vzdělávací oblast: prvouka        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů
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V lese
- volně žijící 

zvířata  
(savci)

- volně žijící 
zvířata (ptáci)
- jehličnaté a 

listnaté stromy

květen, 
červen

1) Přírodní 
park  Doubrava 
- naučný okruh 

2) Lesní naučná stezka 
Kaňkovy hory

3) Významné stromy

8.00 – 13.00 pravidla chování v lese, co 
je to paseka, jak se nazývají 
plody dubu a buku, určování 
stromů, sběr listů, zakládání 
herbáře, hledej živočichy, 
jak pomáháme volně žijícím 
zvířatům přežít zimu, co víš 
o kukačce atd.

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Výroba 
a řemesla

Výrobna 
pracuje cca 
od dubna 
do 15. října 

Výroba vánočních 
ozdob Horní Bradlo
Parkování busu: u výrobny 
vánočních ozdob

8.00 – 12.30 Vstupné 20 Kč/žák. tradiční lidová řemesla, ruční 
práce a  práce strojů
prohlídka trvá cca 1 hodinu, 
možno spojit s návštěvou 
Veselého Kopce nebo přidat 
některý z modulů keltských 
řemesel v Nasavrkách 

Vývoj a 
pokrok

květen 1) Hlinsko v Čechách 
- skanzen
2) Lichnice 
Třemošnice + návštěva 
Berlovy vápenky v Závratci 

8.00 – 11.30 Skanzen vstupné dle konaných 
akcí a výstav.
Berlova vápenka vstupné děti 
10,-Kč/žák, do 6 let zdarma.

řešení otázek: jak člověk 
postupně zlepšoval svá obyd-
lí, jak se měnila práce v prů-
myslu, jak věda  a technika 
usnadňuje lidem práci, zpraco-
vání lokálních surovin
Zpracován  pracovní list

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletu.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou 
hlínou – tvorba společné krajiny.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka 
k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě.

Ovoce 
– ovocné

stromy a keře

duben, 
květen

Návštěva rozhledny 
Barborka, procházka sadem, 
prohlídka kvetoucích stromů

8.00 – 11.30 Vstupné do areálu rozhledny 
20,-Kč/žák. Procházku sady  
a výklad nutno dohodnout s 
majitelem. Drobné občerstvení 
v areálu, možnost opečení 
vlastní uzeniny (ohniště, dřevo 
k dispozici).

části stromů, jaké známe 
ovocné stromy, co se musí 
s květem stát, aby z něho 
vyrostl plod, co to znamená, 
že se stromy roubují – popř. 
praktická ukázka



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Voda 
– nezbytná 
podmínka 

života na Zemi

Koloběh vody

podzim 
nebo jaro

Projekt Z potůčku potok 
z říčky řeka.
Zajímavý je  program Prameny 
v krajině i v nás, ukázat dětem, 
kde pramení řeky v jejich 
regionu

8.00 – 11.30 Otázky: kde pramení řeka, 
úpravny vody, čistota vody, 
jak zabránit jejímu znečištění

Zpracován pracovní list
Zpracován manuál 
tématu

Nerosty 
a horniny

podzim 
nebo jaro

Geologický park 
Železné hory, 
např. Prachovice nebo 
Vápenný Podol 
– informační panely

8.00 – 11.30 rozdíl mezi horninou 
a nerostem, pískovec, 
vápenec, žula, čedič, 
prohlídka by musela být 
uzpůsobena věku dětí

Krajina 
kolem nás

říjen
  

1) Rozhledna Barborka
 - areál s naučnou stezkou 
(1,5 km) a ovocnými sady
2) Rozhledna Boika
Vycházka v délce 4 km
Místo výchozí:
Nasavrky náměstí
Místo konečné: 
Nasavrky náměstí

8.00 – 11.30 1) Vstup do areálu rozhledny 
Barborka 20 Kč
2) Vstup na rozhlednu Boika 
zdarma, možnost zajištění 
průvodce: 
200 Kč/skupina/hod. 

typy krajiny, rovina, pahor-
katina, hory atd., hustota 
osídlení, orientace v krajině, 
orientace na mapě, určení 
světových stran

Na vesnici

září, říjen Mikulovice, Třebosice, 
Choltice, Krásné a další 
obce – lze doporučit dle místa 
školy

8.00 – 11.30 Dle vybrané obce budou 
upřesněny.

rozdíl v počtu obyvatel ve vsi 
a ve městě, co tvoří střed 
obce, jaké je zde vybavení, 
jaké jsou zde kulturní a 
historické památky

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou 
hlínou – tvorba společné krajiny s potokem.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka 
k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě, 
jak osobně mohu zabránit znečištění.

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou 
hlínou – tvorba společné krajiny s potokem.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka 
k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě, 
jak osobně mohu zabránit znečištění.

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Vzdělávací oblast: prvouka        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů
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Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Vzdělávací oblast: prvouka        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů
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Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Lidé a volný 
čas

- zábava 
i poučení

červen 1) Naučná stezka  
  Raškovickými lomy 
- areál rozhledny Barborka,
2) Výlet za Indiány 
- program pro 1. stupeň ZŠ 
v Obořici u Nasavrk
3) Keltská řemesla 
– program ukázky dávných 
řemesel a možnost vyzkoušet 
si je, zámecká zahrada Nasavrky 

8.00 – 12.30 1) naučná stezka zdarma, 
návštěva areálu rozhledny 
Barborka 20,-Kč/osoba
2) program v Obořici u Nasavrk, 
cena cca 90 Kč/dítě
3) programy ukázky keltských 
řemesel cena 150 Kč/dítě

efektivní využívání volného 
času, rekreační oblasti, 
jakýkoliv výlet z regionu 
– lze doporučit dle místa 
školy

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou  
hlínou – tvorba společné krajiny.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka 
k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě.

Lidé 
a technika

květen Seč hráz, 
vodovodní přivaděč
+ zřícenina hradu Oheb

8.00 – 12.30 Vstup do hráze s výkladem 
pouze s hrázným. Termín 
dohodnout min. 1 měsíc 
předem. Vstup zdarma.

seznámení se s technickou 
památkou

Pozorování 
v přírodě

- zvířata a rostliny 
u lidských obydlí

- zvířata a rostliny na 
poli  a na louce

- zvířata a rostliny 
v lese

- zvířata a rostliny 
u vody  a ve vodě

jaro 1) Přírodní park 
Doubrava – naučný okruh

2) Mělické Labiště

další lokality lze doporučit dle 
místa školy

8.00 – 11.30 Tématické pozorování lze 
dohodnout se zájmovými 
spolky (rybáři, myslivci)

pracovní listy z dané lokality, 
kam by si děti zapisovaly svá 
pozorování
Zpracován  pracovní list

Tvůrčí a zážitková dílna
- Modelování pozorovaného zvířete.
- Modelování zvířete jako sebevyjádření žáka,  
vyjádření vztahu ke zvířatům.
- Komunikace na téma: vzájemné vztahy mezi lidmi 
a zvířaty, lidé a zvířata jako součást života na Zemi.
- Možnost vypálení keramických výrobků žáků.



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Vzdělávací oblast: přírodověda        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů IV.
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Živá příroda
- třídění 

rostlin, hub
  a živočichů

září PR Krkanka, 
PP Doubrava, 
Choltická obora,
PP Palác

8.00 – 11.30 V případě špatného počasí 
možnost návštěvy 
Vlastivědného muzea 
na zámku v Cholticích, 
vstupné 40,-Kč/žák

pracovní list třídící rostliny 
na byliny a dřeviny, stromy 
na listnaté a jehličnaté, 
hledání výtrusných 
rostlin, dělení na kapradiny,
mechy, přesličky a lišejníky 

trasu nutno konzultovat s 
pracovníky CHKO Železné 
hory v Nasavrkách

U lidských 
obydlí
- včela 

medonosná

září Arboretum 
se včelími úly 
v Nasavrkách 
Vycházka v délce 0,5-1 km.
Místo výchozí: SOUV Nasavrky.
Místo konečné: SOUV. 

8.00 – 11.30
Doba trvání 
cca 1 hod.

V SOUV lze dopředu 
(min. 1 měsíc) dohodnout 
i delší program, při kterém se 
bude dětem věnovat odborný 
pracovník

otázky: jakou úlohu mají 
dělnice, královna a trubec, 
rozdíl v délce života atd.

V lese
- význam lesa

- jehličnaté 
stromy

- list. stromy
- houby

říjen
  

PR Krkanka, 
PP Doubrava, 
Choltická obora,
PP Palác

8.00 – 11.30 V případě špatného počasí 
možnost návštěvy Vlasti-
vědného muzea na zámku 
v Cholticích, 
vstupné 40,-Kč/žák

pracovní list třídící rostliny 
na byliny a dřeviny, stromy 
na listnaté a jehličnaté, 
hledání výtrusných 
rostlin, dělení na kapradiny,
mechy, přesličky a lišejníky 

trasu nutno konzultovat s 
pracovníky CHKO Železné 
hory v Nasavrkách

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou 
hlínou – tvorba společné krajiny s potokem.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka 
k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě,
 jak osobně mohu zabránit znečištění.

Na poli

září, říjen Farma 
Slunečný Dvůr 
Holičky

8.00 – 11.30 Občerstvení na farmě.
Dětské hřiště v areálu.

orná půda, sklizeň brambor, 
cukrovky, jak vznikala orná 
půda, co je ekologické 
zemědělství, co znamená 
šlechtit plodiny



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Vzdělávací oblast: přírodověda        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektůIV.

10

Výchova 
ke zdraví

červen PR Krkanka, 
Libáňské rybníky
Vycházka v délce 6 km 
Místo výchozí: Nasavrky u Dolního 
rybníčku.   Místo konečné: Libáň, 
odbočka z hlavní silnice k pile. 

8.00 – 13.00 turistika

Vlastnosti hornin 
a nerostů

Význam a vznik 
půdy - zvětrávání 

hornin

květen Prachovice – lom 
- infopanel
Přibylov - těžba opuky
Berlova vápenka 
Závratec
- expozice vápenictví v kraji

8.00 – 11.30 Berlova vápenka, vstupné děti 
10,-Kč
děti do 6 let zdarma
(lze dohodnout vstup mimo 
otevírací dobu a mimo sezónu)

použití hornin, materiál pro 
sochaře, restaurátory

Ve vodě a 
v jejím okolí

 - význam rybníků
( vrba, leknín, rákos, 
kosatec,  labuť, kapr 

obecný, štika, užovka, 
druhy žab)

- význam rybníkářství
- práce rybníkářů

říjen, 
listopad
(v době 
výlovu 
rybníků)

květen 

Autokempink Konopáč
- vlastivědná stezka rybniční 
soustava Heřmanoměstecka

8.00 – 11.30 Občerstvení v restauraci v 
autokempuinku.

nejvhodnější exkurze v době 
výlovu rybníka, sledovat práci 
rybářů v reálu

Zpracován  pracovní list
(pro období května)

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou hlínou – tvorba 
společné krajiny, otázky proč chodit do přírody, význam pro zdraví člověka. 
- Rozhovor k daným tématům odhalující současný postoj žáka 
k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě a trávení 
volného času v ní.

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvorba malé sochy z keramické hmoty. 
- Šamot – individuální nebo skupinové tvoření.

Tvůrčí a zážitková dílna:
- Modelování kapra nebo jiných ryb  z keramické hlíny.
- Rozhovor na dané téma, otázky:  rybníky, ryby a tradice vánoční.
- Možnost zhotovení výrobků jako vánočních dárků.

Vlastnosti 
vody, chráně-
né vodovodní 

pásmo

květen Podlažice, hydrogeologie 8.00 – 11.30 vodárenství, ochrana povr-
chových a podzemních vod

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

4
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čn

ík Lovná zvěř

září, říjen Bažantnice 
Heřmanův Městec

8.00 – 11.30 Dle dohodnout výklad 
o zvěři s místními spolky.

příklady savců i ptáků, 
které řadíme mezi lovnou 
zvěř, kdo a jak se o lovnou 
zvěř stará



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Vzdělávací oblast: vlastivěda        Formy realizace výuky :
- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů IV.
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Vodstvo

květen Projekt Z potůčku 
potok, z říčky řeka

8.00 – 12.30 Zpracován pracovní list.
Zpracován manuál tématu.

ukázka pramene, druhu toků, 
rozvodí, povodí řeky našeho 
domova, kterými městy řeka 
protéká

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Dávné 
osídlení naší 

vlasti

září Keltský archeopark
Nasavrky
Místo výchozí i konečné: 
Nasavrky náměstí (lze 
parkovat bus)
Hradiště 
– keltské oppidum
Místo výchozí i konečné: 
vesnička Hradiště (autobus 
zaparkovat na návsi
u zastávky busu)
Vycházka v délce cca 2 km.

8.00 – 11. 30
Prohlídka 
expozice + 
film cca 1.15 
hod.  Přejezd 
autobusem 
do Hradiště, 
prohlídka 
oppida cca 
0,5 hod. 2 km. 
Možno doplnit 
procházkou po 
Keltské stezce 
z Nasavrk 
do Hradiště 
(3 km, cca 1 
hod.)

Prohlídka expozice s 
pracovním sešitem 80,- Kč/žák, 
samostatná prohlídka prostoru 
bývalého keltského oppida v 
Hradišti (nebo s průvodcem 
200 Kč/hod./skupina)

Keltové – dávní obyvatelé 
českých zemí, jejich kultura, 
nástroje, náboženství

Nerostné 
bohatství 
a průmysl

Životní prostředí

květen Běstvina – příklad šetrné 
těžby v přírodně citlivém 
prostředí
Prachovice – lom 
– informační panel

8.00 – 11.30 Možno zajistit odborný výklad 
o geologii a životním prostředí 
regionu.

těžba v regionu, rekultivace 
těžbou narušeného prostředí, 
způsoby těžby, povrchový 
a hlubinný důl

Tvůrčí a zážitková dílna
-  Modelování misky vytlačováním v ruce, lepením 
    a tvarováním z hliněných hádků.
- Rozhovor na téma vlastnosti hlíny a mé osobní 
  vlastnosti – co mají společného? Bylo tomu tak
   i v dávné minulosti? 
- Komunikace na téma kolektivu a života jednotlivce 
   v něm.
- Možnost patinování a vypálení keramických výrobků 
   žáků.

4
. r
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čn
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Práce 
s mapou, 
světové 
strany

Povrch České 
republiky

září, říjen 1) rozhledna Barborka

2) rozhledna Boika,
dojet se dá přímo k rozhledně, 
nebo    do Nasavrk na náměstí 
a pak pěšky po modré  
tur.značce na Boiku a zpět
– celkem cca 3,5 km. 

8.00 – 11.30 1) Vstup do areálu rozhledny 
Barborky 20,- Kč/žák
Drobné občerstvení v areálu, 
možnost opečení vlastní 
uzeniny (ohniště, dřevo k 
dispozici)
2) Rozhledna Boika – vstup 
zdarma

orientace v krajině, orientace 
na mapě, určení světových 
stran, orientace podle busoly 
a kompasu, nadmořská výška 

vnitrozemská pohoří, které 
pohoří je nejblíže vašemu 
bydlišti, které řeky protékají 
tímto pohořím



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Vzdělávací oblast: přírodověda        Formy realizace výuky :V.
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- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů
- vedeme žáky  k seberealizaci nabídkou školních akcí, výletů, exkurzí
- na výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce, např.: návštěvy planetária, hvězdárny,  
   exkurze do botanických a zoologických zahrad, různých ekosystému atd.

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Přizpůsobi-
vost rostlin 
a živočichů

Cesty za 
potravou

září Choltická obora 8.00 – 11.30 V případě špatného počasí 
Vlastivědné muzeum zámek 
Choltice, vstupné 40,-Kč/žák.
Občerstvení: zámecká 
restaurace.

někteří původně stěhovaví 
ptáci se dokázali přizpůsobit 
a zůstávají u nás i přes zimu 
– labutě, volavky, kosi, 
pozorování ptactva v reálu

Zpracován  pracovní list

Tvůrčí a zážitková dílna:
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě
- Modelování vlastního zvířete jako sebevyjádření žáka.
- Komunikace na téma: vzájemné vztahy mezi lidmi a zvířaty, 
  lidé a zvířata jako součást života na Zemi, potravní řetězec.
- Možnost vypálení keramických výrobků žáků.

Základní 
podmínky 
života na 

Zemi - voda

září Údolí Doubravy,
Pařížovská přehrada

8.00 – 11.30 otázky: proč je voda jednou ze 
základních podmínek života, 
jaké další podmínky známe, 
proč musíme vodou šetřit, jak 
zabráníme znečištění vody

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou hlínou – 
  tvorba společné krajiny s vodním zdrojem.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka k přírodě – 
  budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě, jak osobně mohu 
  zabránit znečištění vod - budování osobního postoje k ekologii   
přírody.

5
. r

o
čn

ík

Podnebné 
pásy

- mírný pás  

říjen Přírodní rezervace 
Polom
Vycházka v délce 4  nebo 6 km.
Místo výchozí: odbočka  na 
Střítež při výjezdu  z Horního 
Bradla. Místo konečné: parko-
viště u mostu  v Horním Bradle.
Trasa: po zelené značce 
do pralesa a zpět, na kraji 
pralesa naučná tabule.

8.00 – 11.30 střídání ročních období, pozorová-
ní změn na podzim, aplikace učiva 
v praxi, jaká jsou u nás rostlinná 
společenstva-typy lesů, listnaté 
a smíšené, zvířata obývající 
tyto lesy
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Výroba skla

Výrobna 
pracuje cca 
od dubna
 do 15. října

Výrobna vánočních 
ozdob, Horní Bradlo

8.00 – 12.30 Vstupné 20,- Kč/žák. jaké suroviny se používají 
na výrobu skla, jaký je rozdíl 
mezi ruční prací 
a strojovou výrobou, kdy 
může být práce plně automa-
tizovaná, je možné sklo opět 
využít, recyklace

Stroje 
ve službách 

člověka
- zdroje energie

říjen 1) Seč, přehrada, 
prohlídka přehrady, voda
- obnovitelný zdroj energie

2)Prameny v krajině 
i v nás – exkurze za vodou, 
mlýn, chov ryb, výroba elektři-
ny, počátky průmyslové výroby

8.00 – 11.30 Vstup do tělesa hráze 
s turbinou s výkladem pouze 
s hrázným. Nutno zajistiti 
termín min 1 měsíc předem. 
Zdarma.

vodní turbína, princip její 
práce, generátor, malé vodní 
elektrárny, jaké elektrárny 
zatěžují životní prostředí

Člověk 
a příroda
- chráněné  
   krajinné 

oblasti

říjen, 
listopad

Přírodní park Doubrava 8.00 – 11.30 Možno zajistit materiály 
či výklad pracovníky CHKO 
Železné hory nebo místními 
spolky dle lokality.

otázky: proč jsou některé 
druhy živočichů ohroženy, 
co ničí lesy mírného pásu 
(působení tepelných elek-
tráren, kyselé deště, hmyzí 
škůdci a choroby)

Tvůrčí a zážitková dílna
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě.
- Začlenění, kombinace a doplnění prací s keramickou 
hlínou –   tvorba společné krajiny s potokem.
- Rozhovor k daným tématům odhalující postoj žáka 
k přírodě –   budování a zlepšování vztahů dětí k přírodě 
budování osobního postoje k ekologii přírody.

Dřevo-
zpracující 
průmysl, 

výroba 
papíru

květen Prales Polom
Vycházka v délce 4  nebo 6 km
Místo výchozí: odbočka
 na Střítež při výjezdu
 z Horního Bradla
Místo konečné:
parkoviště u mostu
 v Horním Bradle.
Trasa: po zelené značce do 
pralesa a zpět, na kraji pralesa 
naučná tabule.

8.00 – 11.30 rozdíl mezi zkultivovaným 
lesem  a pralesem, dřevo 
jako významná surovina 
pro náš průmysl, využití 
různých druhů stromů pro 
různé výrobky, z jakého 
dřeva se vyrábí papír, využi-
tí papíru jako druhotné 
suroviny

Tvůrčí a zážitková dílna:
- Tvořivá práce s přírodninami přímo nasbíranými na výletě
(mimo PR Polom)
- Začlenění, kombinace a doplnění prací. 
s keramickou hlínou – tvorba společné krajiny, otázky proč 
chodit do přírody, význam pro zdraví člověka.
- Rozhovor k daným tématům odhalující současný postoj 
žáka k přírodě – budování a zlepšování vztahů dětí 
k přírodě a trávení volného času v ní.

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Vzdělávací oblast: přírodověda

5
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čn
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- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Obrození čes-
kého jazyka, 
buditelé čes-
kého národa

říjen Vlastivědné muzeum 
Choltice

8.00 – 11.30 Vstupné Vlastivědné 
muzeum 40,-Kč.

využití archivů, knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů k 
pochopení minulosti

Obrazy z nověj-
ších českých 

dějin -
život poddaných, 

Rakousko
- Uhersko, 

doba Národního  
  obrození

září až říjen Rozlišování stavebních slohů : 
gotika  - Kostelec u Heř. 
Městce, Svojšice -  stře-
dověká tvrz, Nasavrky  
– renesanční zámek 
a barokně upravený 
Kostel svatého Jiljí 

8.00 – 12.00 Vstup do kostelů zdarma 
- nutno předem dohodnout.
Tvrz volně přístupná.
Vstup do zámku Nasavrky 
30,- Kč/osoba. 

žák rozeznává současné 
a minulé,  orientuje se v 
hlavních reáliích minulosti 
a současnosti s využitím 
regionálních specifik

5
. r

o
čn

ík

Vynálezy 
mění svět

říjen Berlova vápenka 
v Závrati

8.00 – 12.00 Vstupné děti 10,- Kč, do 6 let 
zdarma.

Hospodářský růst českých 
zemí v 19. a na počátku 
20. století

Vznik 
samostatného 
Československa

2. světová válka
holocaust, 

smutný život za 
okupace

říjen Židovský hřbitov
a synagoga 
Heřmanův Městec

8.00 – 11.30 Vstupné 30,-Kč/žák. pochopení holokaustu, 
pronásledování Židů 
za 2. světové války, důvody 
a příčiny
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Místo, 
kde žijeme

listopad Gallery Cyrany 
v Heřmanově Městci

8.00 – 12.30 Vstupné 20,-Kč/osoba. kultura  a vzdělanost
 východních Čech,  výstava 
významných malířů 
a sochařů 20. století

Tvůrčí a zážitková dílna
- Program zaměřený na cílené pozorování obrazů. 
se záměrem určit své vnitřní pocity a reakce.
- Práce s keramickou hlínou – sebevyjádření, reakce na 
shlédnutou výstavu.
- Možnost výpalu vzniklých výrobků.

Boj proti 
nacismu

listopad
(nutno 
telefonicky 
domluvit
prohlídku)

Ležáky – památník
Místo výchozí i konečné: NKP 
Ležáky (v místě parkoviště 
pro bus)
Délka vycházky: 1-2 km

8.00 – 11.30 Vstupné 20,-Kč/osoba. prohlídka muzea + program 
pro školy

Východní 
Čechy

- povrch, 
vodstvo 

a podnebí, 
obyvatelstvo 

a města, 
hospodářství, 
cestovní ruch 

a rekreace

duben, 
květen, 
červen

1)Keltská stezka 
Místo výchozí i konečné (parko-
vání busu): náměstí Nasavrky.
Délka trasy 9,5 km, možno 
zkrátit na cca 6 km (pak místo 
konečné Hradiště).
2) NPR Lichnice, 
Kaňkovy hory
3) Libáňské rybníky, 
památník Fibicha
Místo výchozí: Drahotice
Místo konečné: odbočka k pile 
u Libáně.
Délka trasy 5 km.
4) Rekreační oblasti 
–  Seč, Pařížov

8.00 – 12.30 žák vyhledává typické 
regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a 
kultury

1)Občerstvení – restaurace 
v Nasavrkách
3) Trasa: z Drahotic 
po modré tur. značce
do Libáně, na návsi památník 
Zd.Fibicha, k rybníku Pařezný, 
možnost procházky po hrázi 
rybníka Pařezného i Hluboké-
ho, pak zpátky na modrou tur. 
značku a po silničce 
na odbočku na pilu u Libáně 

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky Navazující program

Vzdělávací oblast: vlastivěda

5
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čn
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Od totality 
k demokracii

říjen Tank power centrum 
v Přelouči

8.00 – 12.30 Vstupné nutno dohodnout 
dle počtu žáků.

ukázka vojenské  techniky, 
dle nabídky:
- prohlídka zbraní a techniky 
používané v AČR 
- fotografování s tankem 



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

Vzdělávací oblast: přírodopis        Formy realizace výuky :VI.

16

- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky

Čerpání 
poznatků 

o vývoji prvních 
organismů 

– zkoumání 
zkamenělin

říjen Naučná stezka 
Heřmanův Městec 
- město dvou moří 
(okolí Heřmanova Městce, 
trasa cca 4 km)
Heřmanův Městec
- přírodní park Palác

8.00 – 12.00 Publikace k NS v infocentru v HM. 
Infopanely po trase.

Lze zajistit odborný výklad k tématu. 
Cena dohodou.

Rozmanitost 
současných 
organismů 

biosféra 
-  živý obal Země

říjen Přírodní rezervace 
Polom

8.00 – 12.00

Země a život
- vznik 

hydrosféry

září Naučná stezka 
Heřmanův Městec 
- město dvou moří (okolí 
Heřmanova Městce, trasa cca 4 km)

Význam vody v krajině – zdroje 
pitné vody, čistírny pitné vody

8.00 – 12.00 Publikace k NS v infocentru v HM. 
Infopanely po trase.

co jsou to zkameněliny, jak vznikaly, 
vyskytují se nálezy zkamenělin někde ve tvém okolí

vyhledávání řas, vyšších hub, lišejníků, určování podle klíče (pouze pozorování)

vytváření vodního obalu Země, narušování hornin proudící vodou, eroze půdy

vyskytují se ve vašem okolí zdroje znečišťování atmosféry, jak můžeš přispět 
k ochraně vod, znečištění jezer a rybníků ropnými produkty, ekologické 
katastrofy

6
. r

o
čn

ík

Ekosystém,
 tři typy ekosystémů
( původní-přírodní, 
pozměněné, uměle 

vytvořené)

červen Choltická obora 
– přírodní rezervace
(staleté stromy, vč. tlejících 
kmenů, umělé vodní plochy, 
přírodní toky, živočichové)

8.00 – 12.00 ekosystém je soustava neživých
a živých přírodnin na určitém místě v určité 
době, mezi kterými jsou vytvořeny určité 
vztahy souvislostí,  kresba ekosystému a 
popis a vysvětlení vztahů
potravní závislosti v daném ekosystému, 
biologická rovnováha 

Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: přírodopis
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Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky

Blanokřídlý hmyz
- včela medonosná, 

hospodářský význam 
hmyzu, hmyz 

v ekosystémech

květen Arboretum se včelími 
úly v Nasavrkách, 
Vycházka v délce 0,5 -1 km.
Místo výchozí i konečné: SOUV 
Nasavrky.

8.00 – 12.00 V SOUV lze dohodnout i delší program, při 
kterém se bude dětem věnovat odborný 
pracovník.

Měkkýši
- plži, mlži

duben, 
květen

Přírodní rezervace Oheb 
předmětem ochrany smíšený 
suťový les s výskytem velkého 
množství plžů

8.00 – 12.00

co je to společenský hmyz, ukázka v praxi, ochrana hmyzu, 
co je to entomologie, ochrana životního prostředí

 přehrada Seč, technická památka, Oheb – přírodní rezervace

Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky

Teče voda, 
teče

říjen Přírodní park Doubrava, 
řeka Doubrava – putování 
podél toku, délka dle nároč-
nosti dle upravit či jiné úseky 
toků, viz. projekt Z potůčku 
potok z říčky řeka, dle místa 
školy

8.00 – 13.00 Možno částečně využít manuál k projektu.

Obecný 
fyzický 

zeměpis
- jak vznikají hory,

  skály se mění na písek   
a hlínu

září Železné hory – význam-
ná geologická oblast

Litošice - vulkanosedimen-
tární a sedimentární formace
Ctětín – skutečská žula 

8.00 – 13.00 Doporučujeme zajištění průvodce z oblasti 
geologie a přírody. Cena dohodou.

Úvod do 
zeměpisu
- chceš se stát
 zeměpiscem?

Od obrázku 
k mapě

- mapové značky, plán,   
  měřítko mapy

září Hrad Lichnice 
- pohled do krajiny, orientace 
na mapě

Národní přírodní 
rezervace Lichnice 
- Kaňkovy hory

8.00 – 13.00 Veškeré dostupné mapové podklady k 
dostání v infocentrech regionu – většina 
zdarma. Možno využít pro práci s mapou.

Vstupné hrad Lichnice s výkladem 20,-
Kč/osoba.

jmenujte potoky a říčky, které znáte, jak vznikne potok nebo řeka, koryto 
potoka, vznik peřejí,  valouny v potoce, proč vzniká povodeň, jak se proti ní lidé 
brání, co se děje s vodou při dešti

proč vznikají sopky na hranici dvou litosférických desek,
které horniny se vyskytují v okolí vašeho bydliště, jak říkáme pochodu rozrušo-
vání hornin, kteří přírodní činitelé mění povrch Země, zvětrávání, činnost větru

ochrana české krajiny,
ochrana zdrojů vody, 
seznámení se s pravidly chování v přírodní rezervaci, jaké druhy stromů rostou 
v této rezervaci

orientace na mapě, měřítko mapy, vysvětlení značek, práce s mapou – vyhle-
dávání rybníků, měst, vesnice, řeky, porovnávání se skutečností z vyvýšeného 
místa, cesta podle turistických značek

VII.

6
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: zeměpis (Fyzický zeměpis, zeměpis světadílů + oceánů) VII.
Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 

hodin Doplňkové služby Poznámky

Živý obal Země
- biosféra

Lesy mírného 
pásu

- zelené moře naší 
planety

květen Přírodní rezervace 
Polom 
- Vycházka v délce 5 km. 
Místo výchozí i konečné:
 parkoviště u mostu v Horním 
 Bradle. 
Trasa: po zelené značce do 
pralesa a zpět, na kraji pralesa 
naučná tabule.

8.00 – 13.00 jaké stromy rostou v našich lesích,  příklady lesních organismů, které člověk 
využívá, které stromy tvoří bučinu, které doubravu, proč jsou lesy nejvíce 
pozměněny člověkem,
v jakém vegetačním pásu leží Česká republika, jaké lesy s přirozenou skladbou 
dřevin by zde měly být, můžeme napravit škody, které člověk během vývoje 
napáchal?

Vodní obal 
Země

duben Vodní nádrž Seč, přítoky, 
odtoky, regulace toku
Vlastivědná stezka 
Rybniční soustava 
Heřmanoměstecka 
(začátek a konec autokempink 
Konopáč)

8.00 – 13.00 Prohlídka tělesa hráze s výkladem 
o regulaci vody pouze v doprovodu 
hrázného.

oběh vody v krajině, 
jak se dostává voda do atmosféry, rybničné krajiny, 
přehradní nádrže, zásobárny pitné vody, odkud je vaše obec 
zásobována vodou

6
. a

 7
. r

o
čn

ík

Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Jak vznikl 
povrch naší 

krajiny

říjen Areál rozhledny 
Barborka a naučná 
stezka Raškovické lomy

8.00 – 13.00 Možno parkování busu u rozhledny.
Občerstvení v areálu, možno opéci vlastní 
uzeniny (ohniště, dřevo k dispozici).
Vstupné do areálu 20,-Kč/osoba.

rozdíl mezi pohořím, vrchovinou, pahorkatinou, jaká je krajina ve vašem okolí, 
proč se  zemská kůra neustále hýbe, které pochody zarovnávají pohoří, rozdíl 
přírodního povrchu a povrchu upraveného lidskou činností - lomy
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VII.
Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 

hodin Doplňkové služby Poznámky

6
. a

  7
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Typy krajiny
-lesohospodářská,   

 zemědělská, těžební 
 a průmyslová, 

městská,  
 rekreační

červen Odlišné typy krajiny:
Prachovice lom, Přírodní meandry, 
Struhy    Veselí – návrat k původní 
krajině
Třebosice – historické jádro a nová 
zástavba, 
Choltice – historické centrum, přírodní 
rezervace uprostřed stávající zástavby, 
separace bioodpadu. Další možné kombinace 
dle místa školy.

8.00 – 13.00 Lze zajistit výklad architekta o vývoji a 
urbanismu krajiny. Cena dohodou.

Lze využít projekt Péče o krajinu Podhůří 
Železných hor.

rozdíl mezi venkovskou a městskou krajinou, příměstská 
krajina, co je historické jádro měst, jak se nyní mění, 
jak se ve vašem regionu řeší problém odpadů

Přírodní 
základ 
krajiny

červen Rozhledna Boika a PR Krkanka 
Místo výchozí: Nasavrky náměstí (lze 
parkovat bus), Místo konečné: vesnička 
České Lhotice (autobus lze zaparkovat u 
silnice u rozhledny) 
Trasa:  po modré tur. značce z Nasavrk do 
Pekla, v Pekle po zelené do Hradiště, z 
Hradiště 
po žluté do Českých Lhotic.

8.00 – 13.00 horniny, povrch krajiny
(georeliéf), podnebí krajiny, vodstvo, půdy, rostliny
a živočišstvo, zvětrávání půd, činnost vody, působení větru, 
popiš krajinu svého regionu z hlediska všech těchto faktorů

Chráněná 
území přírody
Globální pro-
blémy Země, 

změny životního 
prostředí

červen Libovolná z množství přírodních 
rezervací na území  Železnohorského 
regionu dle výběru či místa školy.

8.00 – 13.00 Lze zajistit výklad odborníků z CHKO Železné 
hory, ze Společnosti přátel Železných hor z 
oblasti ekologie, vývoje krajiny a životního 
prostředí či pracovníků svazu ochránců 
přírody.

jaký je účel státní ochrany krajiny v ČR, proč se nesmí trhat 
chráněné rostliny, navštívili jste nějakou chráněnou krajinnou 
oblast, jak poznáte, že ve vašem okolí je státem zvláště 
chráněné území

čím člověk ohrožuje rostlinstvo a živočišstvo na naší planetě, 
čím je ohrožen půdní fond, jaké škody způsobují vichřice u nás, 
co je to půdní eroze, jaké znáte vazby v krajině

Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: dějepis

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin    Doplňkové služby Poznámky

Osídlení 
Kelty

říjen Keltský archeopark
Nasavrky náměstí (lze parkovat 
bus), výstavní expozice
Případně možno přejet do 
Hradiště - keltské oppidum:
Místo výchozí i konečné: 
vesnička Hradiště (autobus 
nejlépe zaparkovat na návsi u 
zastávky busu) 
Vycházka v délce cca 2 km 
prostorem oppida. 
Možnost projít Keltskou 
stezku – celá 9,5 km, možnost 
zkrácení na 6 km.

8.00 – 12.00 Vstupné do expozice 35,-Kč/osoba.
Prohlídka s výkladem a pracovním sešitem 
80,-Kč/žák.
Občerstvení: restaurace náměstí Nasavrky.
Ubytování:  turistická ubytovna Nasavrky.

komplexní program, jediný ve východních Čechách, lze dle 
času modifikovat, možno využít i jako 2-3 denní pestrý 
program v rámci školních výletů

Doba 
bronzová
- hradiště

říjen Výrobu šperků  
odléváním do forem 
– program o.s.Boii v zámecké 
zahradě v Nasavrkách

8.00 – 12.00 Cena programu 150 Kč/žák.
Občerstvení: restaurace náměstí Nasavrky.

výstavba nových obydlí, opevněná hradiště

Pravěk
- starší doba 

kamenná
- mladší doba 

kamenná

září Pařížov
kostel v Pařížově, KP přehradní 
hráz

Muzeum  obuvi 
a kamene ve Skutči 

8.00 – 12.00 Na Pařížovské přehradě lze domluvit výklad 
pana hrázného.

Vstupné do muzea ve Skutči 10 - 25,-Kč/žák 
(dle počtu expozic).

Pařížov - u nedaleké hájovny na cestě do Moravan byly nalezeny předměty ze 
starší doby kamenné - kamenné motyky, mlaty a pazourky podobné nožíkům, 
nálezy raně středověkých keramických střepů na poli nedaleko kostela ukazují 
na původní umístění sídliště na okraji vyšší terasy nad
řekou

6
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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- vyučovací hodina se začleněním krátkodobých projektů a kurzů
- vyučovací předmět realizován prostřednictvím dlouhodobých projektů

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky

Baroko

duben Ronov nad Doubravou 
– městské barokní domy 
na náměstí

8.00 – 12.00 Možno zajistit odborný výklad architekta, 
historika. Cena za výklad dohodou.

Gotické 
památky

říjen Kostel sv. Petra a Pavla 
Kostelec u Heřmanova 
Městce – hodnotné malby 

Třebosice Kostel 
Povýšení sv.Kříže
Další památky lze doporučit 
dle místa školy.

8.00 – 12.00 Možnost zajištění návštěvy interiérů.

Možno zajistit odborný výklad architekta, 
historika. Cena za výklad dohodou.

Raný 
středověk
- křesťanství

září Tvrz  Svojšice
+ náhrobky rodu Gerštorfů 
v Turkovicích a Cholticích

Hrad Lichnice 

8.00 – 12.00 Tvrz ve Svojšicích volně přístupná. Možno 
zajistit odborný výklad architekta, historika. 
Cena za výklad dohodou.

Vstup na hrad Lichnice s výkladem 
20,-Kč/osoba.

znaky barokního slohu, druhy staveb, způsob vnitřní i vnější výzdoby

pojem “venkovské” nebo “selské” baroko v l8. století 

znaky gotického slohu, druhy staveb, způsob vnitřní i vnější výzdoby

náves v Třebosicích je z hlediska historického vývoje unikátem, několik historických 
staveb různých slohů, historické dláždění

pojmy – chrámy, portál, církve,  klenba valená, klenba křížová,  náboženství

7
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: přírodopis

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin

Vyšší 
živočichové

- ptáci

duben Bažantnice 
Heřmanův Městec

8.00 – 12.00 hospodářský význam ptáků, chov domácích ptáků, lovné ptactvo, čím je ohroženo, 
myslivost

   Doplňkové služby Poznámky

Lze domluvit odbornou přednášku na dané 
téma s místními spolky (myslici). 
Cena dohodou.

Vyšší rostliny
 a jejich 

rozmnožování

duben Přírodní park Doubrava
- naučný okruh

8.00 – 12.00 nahosemenné rostliny – dřeviny, naše jehličnany, kde vzniká pyl a kde jsou u jehličnanů 
umístěna vajíčka, z čeho se vyvíjí  u jehličnanů semeno a z čeho je zárodek, praktické 
ukázky, význam lesů, přírodní zdroje obnovitelné a neobnovitelné, kam patří les, zásady 
správného chování v lese

Lze domluvit odbornou přednášku na téma 
les. Cena dohodou.

Obojživelníci
říjen Meandry Struhy 

ve Veselí,
Mělické Labiště

8.00 – 12.00 které obojživelníky můžeme u nás najít, jak se připravují
na zimu,  potravní řetězec, jehož součástí jsou obojživelníci 

Volně přístupný areál meandrů ve Veselí.
Občerstvení Penzion Na Hrázi.

Naše 
sladkovodní 

ryby

říjen Vlastivědná stezka 
rybniční soustava 
Heřmanoměstecka
(nástupní a konečné místo 
autokempink Konopáč)

8.00 – 12.00 ke kterému vodnímu pásmu patří nejbližší tok v tvém bydlišti, co brání tahům ryb, 
které ryby jsou plevelné a proč, co znečišťuje vodu, jak tomu zabránit

Lze domluvit odbornou přednášku na dané 
téma s místními spolky (rybáři). 
Cena dohodou.

Ekosystém 
les – 

mechy, 
kapraďorosty

září 1) Choltická obora 
Vycházka v libovolné délce 
po oboře.
2) Přírodní rezervace 
Polom: 
Vycházka v délce cca 5 km
Místo výchozí i konečné: 
parkoviště u mostu v Horním 
Bradle.  
Trasa:po zelené značce do 
pralesa a zpět, na kraji pralesa 
naučná tabule

8.00 – 12.00 vyhledávání a určování druhů mechu, proč mohou růst  i na skalách, co je to eroze půdy, 
co jí brání, charakterizuj mechorosty a urči jejich význam, uveď naše kapradiny, v kterých 
ekosystémech se vyskytují

sběr přírodnin mimo PR Polom

rozlišování pojmu les hospodářský a přírodě blízký (u PR Polom)

Vlastivědné muzeum v zámku Choltice, 
vstupné 40,-Kč/žák.
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin    Doplňkové služby

Příroda a její 
ohrožení

červen Přírodní rezervace 
Polom
Vycházka v délce 4 nebo 6 km
Místo výchozí i konečné:
parkoviště u mostu v Horním 
Bradle.
Trasa: po zelené značce 
do pralesa a zpět, na kraji 
pralesa naučná tabule.

8.00 – 12.00 Lze domluvit odbornou přednášku 
pracovníků CHKO Železné hory 
či místních spolků a ochránců přírody.

Vyšší rostliny
- bukovité, 
břízovité

květen Přírodní rezervace 
Polom - Vycházka v délce 
4 nebo 6 km, Místo výchozí i 
konečné: parkoviště u mostu 
v Horním Bradle. Trasa: po 
zelené značce do pralesa a zpět, 
na kraji pralesa naučná tabule.

8.00 – 12.00

Vybraní ptáci 
ekosystémů 
vod a jejich 

okolí

květen Meandry Struhy 
ve Veselí a okolí 
(směr Bezděkov),
Mělické Labiště

8.00 – 12.00

Vybraní ptáci 
lesních 

ekosystémů

duben Přírodní park Palác 
Heřmanův Městec

8.00 – 12.00 Lze domluvit odbornou přednášku na dané 
téma. Cena dohodou.

Poznámky

pralesová přírodní rezervace, člověkem málo narušená, uveď příklady, jak zamezit 
znečišťování prostředí v tvém okolí, která chráněná území se nacházejí v tvém regionu, 
uveď alespoň některé chráněné rostliny a živočichy

co je to duběnka, které houby žijí v symbióze s duby, proč se k rekultivaci používají břízy, 
kterým rostlinám říkáme větrosnubné

labuť,kos, kachna divoká, volavka
co je to tokání, zbarvení ptáků, rozdíly mezi samci a samicemi

jestřáb lesní, sojka, datel, strakapoud
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: dějepis

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin    Doplňkové služby Poznámky

Přelom 
19. a 20. 

století

červen Židovské památky 
v Heřmanově Městci
hřbitov, bývalá synagoga, 
bývalá židovská škola

8.00 – 12.00 Vstupné do synagogy 30,-Kč/osoba. 
Odborný výklad.

snaha o emancipaci žen, zrovnoprávnění Židů s ostatním obyvatelstvem

19. století 
– vznik 

kapitalismu

květen Muzeum vápenictví 
– Berlova vápenka 
Závratec

8.00 – 12.00 Vstupné 10,-Kč/žák. 
Lze zajistit odborný výklad z oblasti 
geologie.

nákladní lanovka z Třemošnice do Prachovic byla ve své době nejdelší lanovka v Čechách

systém práce ve vápence za kapitalismu, podmínky pracujících 

8
. r

o
čn

ík

Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby

Lichoko-
pytníci

a sudoko-
pytníci

září Ekofarma
Slunečný Dvůr Holičky

8.00 – 12.00 Občerstvení na farmě.

Poznámky

Člověk 
– vývoj 
člověka 

listopad Nasavrky 
– keltské oppidum
Místo výchozí i konečné: 
Nasavrky náměstí 
(lze parkovat bus)
Případně možno přejet 
do Hradiště-keltské oppidum:
Místo výchozí i konečné: 
vesnička Hradiště (autobus 
nejlépe zaparkovat návsi  
u zastávky busu) 

8.00 – 12.00 Občerstvení v restauracích na náměstí 
v Nasavrkách.

Možno spojit s výstavní expozicí Po stopách 
Keltů a s filmem Příběh kamene – zámek 
Nasavrky. Vstupné 30,-Kč/osoba.

vývoj člověka od australopitheka až po homo sapiens

Savci našich 
ekosystémů

+ lesy mírného 
pásma

říjen Přírodní rezervace 
Polom
Vycházka v délce 4 nebo 6 km
Místo výchozí i konečné: 
parkoviště u mostu 
v Horním Bradle.
Trasa: po zelené značce 
do pralesa a zpět, na kraji 
pralesa naučná tabule.

Přírodní park Doubrava
Vycházka v délce cca 4 km.

8.00 – 12.00 co nazýváme životním společenstvem, co je to ekosystém, ekosystém lesa, savci, kteří 
zde žijí, ekosystém okolí vod, ekosystém luk, pastvin a polí

biomy lesů jehličnatých, smíšených až listnatých, jak člověk zasahuje do vyvážených 
přírodních vztahů, proč stále více lidí usiluje o zlepšení ochrany přírody

rozlišení pojmu les  hospodářský a přírodě blízký (u PR Polom)

noha lichokopytníka a sudokopytníky, trávení potravy u přežvýkavců, 
rozmnožování savců
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: zeměpis ( Česká republika ) IX.
Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 

hodin Doplňkové služby Poznámky

Rostlinstvo a 
živočišstvo

Ochrana 
přírody
Přírodní 
památky

říjen Kaštanka, přírodní 
památka - Místo výchozí 
i konečné: Nasavrky náměstí 
(možno parkovat bus)
Délka trasy 1 km, po modré 
turistické značce kolem kostela  
Další libovolná z přírodních 
rezervací
Žižkův dub – památný strom 
(Podhrádí, stáží 700 let)
Klokočovská tisíciletá 
lípa a další významné stromy 
dle místa školy

8.00 – 13.00 Doporučujeme zajistit přednášku s odbor-
níkem z místních spolků ochránců přírody. 
Cena dohodou.

jaký je účel státní ochrany krajiny v ČR, proč se nesmí trhat chráněné rostliny, navštívili 
jste nějakou chráněnou krajinnou oblast, jak poznáte, že ve vašem okolí je státem 
zvláště chráněné území

čím člověk ohrožuje rostlinstvo a živočišstvo na naší planetě, čím je ohrožen půdní fond, 
jaké škody způsobují vichřice u nás, co je to půdní eroze, jaké znáte vazby v krajině

Vodstvo
- řeky, jezera, 

rybníky, 
přehradní nádrže, 
znečišťování vod

září Vlastivědná stezka 
rybniční soustava 
Heřmanoměstecka,
 přehrada Pařížov, pře-
hrada Seč s prohlídkou 
hráze, dřevěný přivaděč

Funkce čistírny odpad-
ních vod dle místa školy.

8.00 – 13.00 Prohlídka tělesa hráze na Seči s výkladem 
pouze v doprovodu hrázného.
Prohlídku Pařížovské přehrady možno 
domluvit s hrázným.

zásobárny podzemní vody ve vašem regionu, uveďte největší znečišťovatele našich vod, 
jaký význam mají přehradní nádrže, jak jsou využívány

Povrch České 
republiky

a jeho členění

září Naučná stezka 
Heřmanův Městec 
- Město u dvou moří

8.00 – 13.00 Doporučujeme zajistit přednášku a práci s 
odborníkem na dané téma. Cena dohodou.

podle geologické mapy zjistěte, v jaké geologické epoše vznikl reliéf v okolí vašeho 
bydliště, z jakých hornin se skládá, pokuste se o geologický profil Železných hor

Přírodní 
podmínky

České 
republiky

září Rozhledna Barborka 8.00 – 13.00 Vstupné do areálu rozhledny 
20,-Kč/osoba.
Občerstvení v areálu, možno 
opečení vlastní uzeniny 
(ohniště a dřevo k dispozici)

které přírodní oblasti České republiky jste již navštívili, čím jsou zajímavé, jaký typ 
reliéfu převládá v geomorfologickém celku, kde leží vaše škola, znáte nejvýše a nejníže 
položená místa vašeho regionu (výhledy na Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky – v případě 
dobrého počasí)
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Vzdělávací oblast: zeměpis ( Česká republika )

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky

Zemědělství
- chov 

hospodářského 
zvířectva

- pěstování 
plodin 

duben, 
květen

Zemědělská a.s. 
(Horní Bradlo)
Místní zemědělci dle místa 
školy.

8.00 – 13.00 Areál Zemědělská a.s. prohlídka s odborným 
výkladem zdarma.

Prohlídku lze domluvit s dalšími místními 
zemědělci.

Lze domluvit přednášku se členy místních  
chovatelských spolků.

která hospodářská zvířata se chovají ve vašem regionu, jaký mají význam, podmínky pro 
chov skotu a prasat, chov koní, drůbežárny

olejniny, obiloviny, okopaniny, technické plodiny ve vašem regionu

Průmysl
České 

republiky

Listopad 1) Elektrárna 
ve Chvaleticích
2) Cementárna 
v Prachovicích

8.00 – 13.00 2) V návaznosti návštěva Berlovy vápenky 
v Závratci. Vstupné 10,-Kč/žák.

jaké jsou důsledky spalování uhlí, která průmyslová odvětví nejvíce narušují životní 
prostředí, význam vodních elektráren, využití obnovitelných zdrojů
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: přírodopis

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky

Vznik půd, 
vliv vody na 

utváření 
zemského 
povrchu

listopad Vápenný Podol -
krasové jevy, krasové prameny, 
jeskynní systém

8.00 – 12.00 Doporučujeme zajistit odborný výklad na 
dané téma. Cena dohodou.

Vnitřní prostory jeskyní nepřístupné 
veřejnosti.

podzemní voda, krápníková výzdoba, ve které hornině se nejčastěji tvoří jeskyně

Utváření 
zemského 

povrchu

listopad Prachovice
- souvrství silur, devon

8.00 – 12.00 Doporučujeme zajistit odborný výklad na 
dané téma. Cena dohodou.

U lomu informační panel.

vrásy, zlomy, kerné pohyby, pohyby litosférických desek, vnější geologické děje, 
zvětrávání

Minerály, 
horniny

září, říjen Železnohorský region 
– významná geologická 
oblast

minerály fosfátové řady, ukázka 
pozůstatků těžební činnosti 
– Prachovice lom, nauč-
ná stezka Raškovické 
lomy, Litošice
Další lokality dle místa školy.

8.00 – 12.00 Doporučujeme zajistit odborný výklad na 
dané téma. Cena dohodou.

co je to minerál, jakvzniká,  co jsou to žíly,
jak minerály využíváme, pojmy – ložisko, rudy,
krystal, co jsou to horniny, kde se na Zemi setkáváme s horninami, kde se 
nejčastěji tvoří usazené horniny, z jakého materiálu jsou tvořeny organogenní 
usazeniny, které usazené horniny se 
vyskytují v okolí vaší školy?
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Činnost moře, 
činnost 
ledovců

listopad Údolí Doubravy 
u Chotěboře, suťové moře, 
skalní stěny, náhorní plošiny, 
vodopád – procházka přírodou

8.00 – 12.00 v čem spočívá rušivá a v čem tvořivá činnost ledovce

Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Vzdělávací oblast: přírodopis

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby

Geologická 
stavba území 

České 
republiky

květen, 
červen

Hrad Lichnice
geomorfologický fenomén 
/kopec Světlík, Lovětínský 
potok a rokle)

8.00 – 12.00 Vstupné na hrad Lichnice 
20,-Kč/osoba.
Doporučujeme zajistit odborný výklad na 
dané téma. Cena dohodou.

Poznámky

Alternativní 
zdroje 

energie, 
obnovitelné 

zdroje,
voda a její 
ochrana

červen Seč, přehrada, 
vodní elektrárna

8.00 – 12.00 Vstup do tělesa hráze s výkladem pouze 
v doprovodu hrázného. V hrázi turbína.

Využití obnovitelných zdrojů energie

profil území

Prvohory - 
paleozoikum
a druhohory 

- mezozoikum

duben Železnohorský region 
– významná geologická 
oblast
Rabštejnská Lhota,
Chrtníky, Brloh

8.00 – 12.00 Doporučujeme zajistit odborný výklad na 
dané téma. Cena dohodou.

změny ve složení rostlinstva a živočišstva, co je typické pro prvohory, co pro druhohory

Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr



Programy pro školy_A5_00: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

IX.

31

Vzdělávací oblast: dějepis (nejnovější dějiny)

Téma  výuky Termín Vhodný výlet, exkurze Počet 
hodin Doplňkové služby Poznámky

Protinacistický 
odpor a odboj

listopad Ležáky – památník
Místo výchozí i konečné: NKP 
Ležáky (v místě parkoviště 
pro bus)
Délka vycházky: 1-2 km 

8.00 – 11.30 Vstupné 20,-Kč/osoba.
Prohlídku nutno předem domluvit.

prohlídka muzea + program pro školy

2. světová 
válka

- léta nesvobody, 
postavení a perzekuce 
židovského obyvatelstva
- zpětné začleňování   

židovského
obyvatelstva do 

života společnosti po 
2. světové válce

říjen Židovský hřbitov
a synagoga Heřmanův 
Městec

8.00 – 11.30 Vstupné do synagogy 30,-Kč/osoba.
 Zajištění prohlídky židovského hřbitova.
Lze zajistit přednášku na dané téma 
odborníkem. Cena dohodou.

pochopení holokaustu, pronásledování Židů za 2. světové války, důvody a příčiny

pojmy: genocida, sionismus

Léta prospe-
rity v ČR po 
roce 1918, 
průmysl a 

zemědělství

září 1) Vodní nádrž Pařížov

2) Vodní nádrž Seč

3) Muzeum vápenictví 
– Berlova vápenka 
v Závratci

4) Třemošnice – strojí-
renství Kovolis Hedvikov a.s., 
Tovární 1 a DAKO-CZ a.s

8.00 – 12.00 1) Možnost výkladu hrázným.
2) Možnost vstupu do tělesa hráze pouze 
s hrázným.
3) Vstupné do vápenky 20,-Kč/osoba
4) Možno domluvit exkurzi.

prosperita v daných oblastech, těžké strojírenství, těžba nerostných surovin, rozvoj 
stavení technické činnosti za účelem využití přírodních zdrojů – vodní elektrárny

Vznik Česko-
slovenska
- vyhlášení 

samostatnosti

září Heřmanův Městec
Gallery Cyrany
Významná expozice 
východočeských umělců 
20. století 

8.00 – 12.00 Vstup do galerie 20,-Kč. Jiří Guth Jarkovský – rodný dům v Heřmanově Městci
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Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr
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Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

Občanské	sdružení	Železnohorský	region	rozvíjí	spolupráci	a	podporuje	projekty	subjektů,	
které	tvoří	programy	pro	různé	zájmové	skupiny.
• E-senior. Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájilo na území Železnohorského regionu svůj provoz první konzultační středisko v Srnojedech v rámci programu 
 E-senior – studium aktivních seniorů formou interaktivních přednášek v rámci Virtuální Univerzity třetího věku. Veškeré informace pro subjekty, které by se do daného programu chtěly zapojit, obdržíte v centrále MAS ŽR.
• Animace - nová výuková metoda pro školy v praxi. Navazující konkrétní aktivity pro r. 2011 Institutu rozvoje evropských regionů,o.p.s. pro pedagogické pracovníky. Veškeré informace vám budou 
 subjektem zaslány či je obdržíte v centrále MAS ŽR.
• Tématické přednášky a procházky po historických zajímavostech regionu. Ve spolupráci s odborníky, historiky, kronikáři a architekty zajistíme pro váš kolektiv konkrétní přednášky dle výběru.

Kolektiv autorů Železnohorského regionu má dlouhodobé zkušenosti s přípravou a tvorbou programů a aktivit pro různorodé subjekty, jejichž funkčnost a přínos 
si ověřil v rámci již 3-leté realizace akcí Putování za poznáním Železnohorského regionu pro obyvatele a návštěvníky. Zde přizval ke spolupráci pedagogické 
odborníky a odborníky na tvorbu zájmových aktivit za vysoké podpory představitelů měst a obcí regionu.

PROJEKT JE NEZISKOVÝ

FORMA	SPOLUPRÁCE	ŠKOL,	ZÁJMOVÝCH	CELKŮ	
A	OBČANSKÉHO	SDRUŽENÍ	ŽELEZNOHORSKÝ	REGION
• Vyberte určitý program
• Zvolte konkrétní datum
• Kontaktujte centrálu Železnohorského regionu a dojednejte podrobnosti akce min. 20 dní před zvoleným
  termínem (v opačném případě nemůžeme garantovat zajištění termínu a funkčnost všech aktivit)

Centrála Železnohorského regionu vám pomůže doladit detaily akce:
- zajištění vstupů do objektů mimo otevírací hodiny
- zajištění odborných průvodců v lokalitě
- zajištění kontaktů na místní spolky a organizace, odborníky k daným tématům
- vybavení pracovními listy, kvízy a manuály (v případě, že jsou uvedeny v programech)
- vybavení propagačními a doplňkovými materiály k akci
- dopracování nabídky dalších neuvedených aktivit a služeb ke zvolenému programu
- předání informací o právě probíhajících či připravovaných akcích souvisejících s vybraným 
   programem
- předání kontaktů na místní dopravce
- předání kontaktů na provozovatele služeb
- předání kontaktů  na místní informační centrum
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Navazující programy: Ing. Eva Mašínová, odborná lektorka, tel: 608067127, cena: 30 Kč/žák, včetně použité keramické hlíny, možnost výpalu keramických výrobků – cena podle množství.
Doprava: Autodoprava Konopáč, Bohumil Starý, tel: 469695117, 24,-Kč bez DPH/kilometr

centrála
Železnohorského 
regionu
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TIC Heřmanoměstecko
Náměstí Míru 288,  
538 03 Heřmanův Městec 
Tel: 469 625 147
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznehory-hm.cz, 
www.hermanomestecko.oblast.cz

TIC Nasavrky
Náměstí – Zámek 1, 
538 25 Nasavrky
Tel: 469 677 566
E-mail: ic-nasavrky@ckmacek.cz  
Web:  www.inasavrky.cz

TIC Přelouč
Hotel Bujnoch, 
28. Října 1525, 
535 01 Přelouč
Tel: 466 798 711
E-mail: icprelouc@email.cz
Web: www.hotelbujnoch.cz

TIC Seč
Chrudimská 94,  538 07 Seč
Tel: 469 676 900
E-mail: info@mestosec.cz
Web: www.mestosec.cz

TIC Třemošnice
1. Máje 56, 
538 43 Třemošníce
Tel: 469 611 135
E-mail: ic@tremosnice.cz
Web: www.tremosnice.cz/ic

Kontakty na turistická informační centra regionu:
Centrála 
Železnohorského regionu 
(v prostorách IC HM)
Nám Míru 288           
Tel: 725156016 
infocentrum@mesto-hm.cz
www.masrz.oblast.cz
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Narodil se Železnohoráček !!!
Kde, že se vzal ten náš čiperný ptáček?
Ptají se děti, ptají se dospělí: 
Kde to bylo a kdy, zda zde, či onde, nebo v neděli.

Je to prosté:
Nejprve byla snůška                                          ,

A z ní se                            .
Byl z rodinky početné                                         ,

Leč byl                           (na skále viditelné).

Jednoho dne kdosi přišel a nás
(vylekal),

No a (jedno z mláďat), si i vzal.
Byl to náš malý ptáček – Železnohoráček.

Dospěl tedy v lidské péči,
Touží však poznati svět.
Ten svět, kde rostou květy,
Kde se smějí malé děti.

Ten svět jež mu domovem, 
Chce do Železných hor, chce ven.
Pojďme tedy spolu s ním, 
A prahněme poznáním.

Jaký kraj a jaké místo, 
kde že je Železnohoráčku jisto.
Kde, že je příroda svěží, 
kde že lidé jsou svěží, 
kde je množství památek, 
a k tomu krásných pohádek. 
Kde jsou lesy, louky stráně?
Tak do Železných hor a hurá na ně.

“VÍTEJTE I VY” 

Železnohorský region


