
  
 

 
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky z rozhodnutí ministra 
životního prostředí.  
 
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

 

NABÍDKA EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ  
pro II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

JAKÉ PROGRAMY NABÍZÍME? 
Ekodomov je certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy a nabízí ekologické výukové 
programy (EVP) určené pro žáky z  II. stupně základních škol, I. stupně základních škol a děti z mateřských 
škol. Zpravidla je realizujeme v Praze a okolí, po domluvě se ale rádi vydáváme i do vzdálenějších míst, kde 
většinou pomáháme s vytvářením náplně projektových dnů.  

Naše programy jsou založené na principech zážitkové a přírodní pedagogiky a jsou interaktivní. Vycházejí  
z praxe a reagují na současné problémy. Řešíme například následující témata: třídění a předcházení vzniku 
odpadu, bioodpad, kompostování, kvalita půdy a nedostatek vody. „Výuku“ do třídy přesouváme pouze  
v případě (velmi) nepříznivého počasí, jinak jsou všechny aktivity vymyšlené tak, aby mohly být realizovány 
přednostně venku. Díky dlouholetým zkušenostem z lesní školky a z kroužků Malého průzkumníka přírody 
víme, jak tam s dětmi různého věku smysluplně trávit čas a zároveň tak naplňovat RVP. Doufáme, že vás 
právě v tomto směru budeme inspirovat a během všech programů je možné aktivní zapojení pedagogů.  

POKLÁDAJÍ VÁM DĚTI SLOŽITÉ OTÁZKY? ZNÁME ODPOVĚDI! 

Naše ekologické výukové programy pro starší děti přinášejí zajímavá fakta a důležité souvislosti. Víte, co je 
průmyslové zemědělství? Kdy a proč vzniklo a jak ohrožuje půdu, která přestává plnit svoji funkci 
v krajině? Slyšeli jste, jaké procento v černé popelnici zabírá bioodpad, a co se s ním děje na skládce nebo 
ve spalovně? Tušíte, jak by se dal vytřídit a zrecyklovat? Napadá vás, jak by mohlo kompostování zpomalit 
klimatickou změnu? Víte, nevíte? Vybírejte z naší nabídky! 



NABÍDKA PROGRAMŮ PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOLY 
 

 

PŮDA JE ŽIVÁ! 
Kteří živočichové tvoří živou 
složku půdy a čím se živí? Proč 
mají tito nenápadní tvorové 
zásadní význam pro zachování 
života na Zemi? Společně si 
představíme ten nejčernější 
scénář, který by nastal v případě, 
že by tyto organismy v půdě 
chyběly. Potom se do kompostu 
podíváme pěkně zblízka, 
abychom se osobně seznámili s 
některými půdními bezobratlými. 

  

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 3 VH  

Cena: 90 Kč/osoba  
(min. cena za program: 975 
Kč)* 

Věková skupina: 8. – 9. třída  

 

 

KOMPOST, ZÁKLAD ŽIVOTA 
Kompostování je geniální způsob 
recyklace, díky němuž dokážete 
ve své domácnosti 40 % 
směsného odpadu, který by jinak 
skončil na skládce nebo ve 
spalovně, proměnit ve vynikající 
hnojivo. Seznámíte se s různými 
možnostmi kompostování, 
poznáte půdní organismy  
a dozvíte se, jak může ukládání 
uhlíku do půdy zpomalit 
klimatickou změnu. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 3 VH  

Cena: 90 Kč/osoba  
(min. cena za program: 975 
Kč)* 

Věková skupina: 6. – 7. třída  

 

KLIMATICKÁ ZMĚNA  
– CO MŮŽEME ZMĚNIT MY? 
Probíhá klimatická změna 
doopravdy nebo je to jen 
katastrofický scénář? A je 
klimatické krize způsobená 
člověkem? Kolik lidí, tolik názorů! 
Pojďme si společně utřídit, co  
o současném a budoucím klimatu 
víme, a jaké důsledky z toho 
můžeme vyvodit. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 3 VH  

Realizace od dubna 2023 

Cena: 100 Kč/osoba  
(min. cena za program: 1400 
Kč)* 

Věková skupina: 6. – 9. třída 

 



 

O ODPADECH BEZ OBALU 
Kdy člověka poprvé napadlo něco 
zabalit? A kam až to s obaly 
dospělo? Vysvětlíme si filozofii 
zero waste, která je postavená na 
šetrném zacházení se zdroji a na 
předcházení vzniku odpadů. 
Společně se zkusíme zamyslet 
nad tím, jaké praktické kroky 
může udělat každý z nás,  
třeba hned teď. Program je 
možné rozšířit o upcyklační dílnu. 

 

Obsah vzhledem k RVP a PT: 
ČPř, EV, ČJS  

Délka programu: 2 - 3 VH  

Cena: 80 - 120 Kč/osoba  
(min. cena za program: 1400 
Kč)* 

Věková skupina: 6. – 9. třída 

 
VH – vyučovací hodina tj. 45 minut 
*  Minimální cena programu za třídu je počítána na 15 dětí.  V ceně není zahrnuta položka doprava. V 
případě, že se ekologický výukový program koná mimo území hl. m. Prahy, účtujeme k ceně programu 
poplatek za dopravu. 
 

 

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY 

CO VÁM PŘINESOU? 

● doplnění průřezového tématu „environmentální výchova“ 
● inspiraci a nové metody 
● zajímavé výukové pomůcky 
● podklady pro další práci na tématu 

JAK JSOU ORGANIZOVANÉ? 

● jsou zpravidla připravené pro jednu školní třídu 
● v průběhu jednoho dne lze zajistit program pro 2 až 4 třídy 
● jsou uzpůsobené věku dětí 
● lze je „ušít na míru“ přesně podle potřeb školy 

KDE PROBÍHAJÍ? 

S programy většinou přijedeme za vámi a zrealizujeme je venku na vaší školní zahradě nebo v blízkém 
parku. Nebo si můžete udělat výlet k nám do Ekodomova a poznat krásy zahrady naší lesní školky Šárynka 
(V Podbabě 29b, Praha 6). Pouze v případě (extrémně) nepříznivého počasí probíhá program vevnitř. Proto 
doporučujeme upozornit před programem děti (nebo jejich rodiče), aby měly vhodné vybavení: 
v podzimních a zimních měsících teplé nepromokavé oblečení, v teplém jarním a letním období vhodnou 
ochranu před sluncem. 

CENA PROGRAMU 

• Minimální cena za program je počítána na 15 dětí. 
• Při objednání kratšího programu pouze pro jednu třídu účtujeme příplatek 300 Kč. 



STORNO PROGRAMU 

Realizaci programu je v případě potřeby (např. nemocné děti, nečekaná jiná akce) nutné zrušit minimálně 
48 hodin předem, a to prostřednictvím e-mailu koordinátorce programu: ekovychova@ekodomov.cz. Jinak 
vám budeme účtovat storno poplatek v hodnotě minimální ceny za objednaný program. 

JAK PROGRAM OBJEDNAT? 

Kontaktujte koordinátorku environmentální výchovy Julii Včelákovou, ráda s vámi dohodne 
podrobnosti!  

🖂🖂  julie.vcelakova@ekodomov.cz      

🕾🕾 +420 739 301 708  

 
ekoprogramy.cz 

ekodomov.cz 
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