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oBJeDNÁVacÍ  
poDmÍNky

CENA PROGRAMŮ

Uvedené ceny v této nabídce se týkají pro-
gramů prováděných v prostorách Ekocentra 
PALETA v Pardubicích nebo v pobočce Chru-
dim. Na programy prováděné mimo naše 
prostory je příplatek 5 Kč na dítě + cestovné 
lektora (auto 6,50 Kč/km do 31. 12. 2011 
a dále dle vyhlášených podmínek). 
Minimální platba je za 10 účastníků 
programu.

ZAČÁTKY PROGRAMŮ 
A POČTY ÚČASTNÍKŮ

MÍSTO KONÁNÍ

Výukové programy začínají v časech uvede-
ných u jednotlivých programů. V případě 
konání programu mimo naše prostory se 
začátky programů stanoví dle dohody s lekto-
rem. Doporučený počet účastníků na progra-
mu je 15–25, max. 30 na jednu skupinu.
Při výukovém programu za kázeň ručí a od-
povědnost nese doprovázející pedagog.

Programy probíhají ve specializovaných 
učebnách Ekocentra PALETA v Pardubicích 
a v Chrudimi. Pouze u programů označe-
ných symbolem (V) je možné objednat 
výjezd lektora do třídy – do objednávající 
školy. Některé programy probíhají částečně 
venku – nutné je vhodné oblečení! Programy 
probíhají za každého počasí. V případě ne-
příznivých povětrnostních podmínek může 
dojít ke změnám v obsahu ekovýchovných 
programů.

NAbÍZENé PROGRAMY

Poznáváme zvířata a jejich život 4  – 5

Domácí zvířátka 20 Kč/dítě (P) 4
Motýli 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 4
Mraveniště 15 Kč/dítě 4
Netopýři  15 Kč/dítě 5
Pavouci 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 5
Včely 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 5
Život ve vodě 15 Kč/dítě 5

Práce s přírodním materiálem 6 – 7 

Bylinky 20 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 6
Chléb 20 Kč/dítě 6
Len 20 Kč/dítě 6
Papír 25 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 6
Vánoce 20 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 7
Velikonoční dílna 25 Kč/dítě 7
Výroba máčených svíček 20 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 7

O přírodě 8 – 9

Jaro 15 Kč/dítě 8
Krmítka 20 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 8
Lesní kouzla 15 Kč/dítě (P) 8
Pečení brambor 20 Kč/dítě 8
Případ kompost 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 9
Smyslové vnímání 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 9
Živá zahrada 15 Kč/dítě 9

Životní prostředí 10 – 11

Elektroodpad 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 10
Energie není zadarmo 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 10
Odpady 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 10
Rezervace 15 Kč/dítě 11
Voda 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 11

Mezilidské vztahy  12

Hračky 15 Kč/dítě 12
Kamarádství 15 Kč/dítě (V + 5 Kč, cest.) 12

Vysvětlení zkratek:
V – program se eventuálně může konat i ve škole 

jako výjezdový
P – program se koná pouze v prostorách ekocentra 

v Pardubicích
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Programy je možno objednat telefonicky, e-mailem nebo písemně na adrese:
EKocENTruM pALETA

Štolbova 2665, 530 02 Pardubice, tel., fax, zázn.: +420 466 614 352, e-mail: ekocentrum@paleta.cz
pobočKA chrudiM

Strojařů 846, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 775 885, +420 739 578 014, e-mail: chrudim@paleta.cz
www.pALETA.cz

V písemných objednávkách k fakturaci uvádějte IČO. Konkrétní datum konání výukového programu bude 
stanoveno po dohodě s objednavatelem.

Rozpis objednaných programů je uveden na www.paleta.cz v sekci 
Programy.
Objednávající škola je povinna si před konáním programu ověřit, 
zda je v seznamu uvedena a zda souhlasí datum, čas a téma progra-
mu. V tomto seznamu neuvedené programy nelze provést!

Mapy a bližší dopravní informace najdete na www.paleta.cz.

pArdubicE

chrudiM

ObJEDNÁVKY PROGRAMŮ

KDE NÁS NAJDETE

!
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pozNÁVÁme zVÍřata  
a JeJich žiVot

DOMÁCÍ ZVÍřÁTKA

Cíl: Získat vztah k živým tvorům, chápat domácí-
ho mazlíčka ne jako hračku, ale spíš jako přítele.
Obsah: Oblíbený program odehrávající se v naší 
učebně se zvířátky. Zaměříme se na různé domácí 
mazlíčky, na jejich potřeby, na správnou péči 
o ně a také na to, jak nám kvalitní péči oplácejí. 
Můžeme si mazlíčky zkusit nakrmit, napojit a ty 
klidnější pochovat nebo alespoň pohladit (včetně 
mazlíčků neobvyklých – hada a pakobylky).
Činnosti a metody: Přímý kontakt se zvířetem, 
tzv. hmatové pytlíky na vyzkoušení předsudků, 
pozorování životního prostředí a potřeb zvířat.
Kompetence: Činnostní a občanská (zodpověd-
nost za své rozhodování a chování, za životní 
pohodu svěřeného zvířete).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání:  učebna s živými zvířaty 

(pouze Pardubice)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

MRAVENišTě

Cíl: Seznámení se s životem mravenců, pochope-
ní nutnosti ochrany mravenců.
Obsah: Přestože všichni známe Ferdu mravence, 
málokdo ví, jak to chodí v mraveništi doopravdy. 
Na chvíli se staneme mravenci, vyzkoušíme si 
mravenčí povolání, a pokud to bude nutné, bude-
me o své mraveniště bojovat proti nepříteli.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, jedno-
duché kooperativní hry s rolemi.
Kompetence: Sociální (dítě chápe nutnost 
spolupráce, vnímá se jako součást většího celku), 
činnostní a občanské (plánuje, organizuje, chápe 
povinnost).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání:  učebna
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

MOTÝLi

Cíl: Seznámit se s krásnou a zvláštní skupinou ži-
vočichů, dozvědět se o důvodech jejich ohrožení 
v ČR a o možnostech jejich ochrany. 
Obsah: Motýli jsou krásní, křehcí, zvláštní a dnes 
jsou i ohrožení. Přesto o nich normální člověk neví 
skoro nic. V tomto programu si děti zahrají na mo-
týly, dozví se o nich spoustu zajímavého a zjistí, 
jak a před čím motýly chránit.  
Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozoro-
vání a kreslení, kooperativní aktivity.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolu-
pracuje, chápe výhody kooperace).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání:  učebna, za pěkného počasí část 

venku (V) 
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Čtěte Na 
3. straNě !

Z programu Domácí zvířátka.
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pozNÁVÁme zVÍřata  
a JeJich žiVot

NETOPÝři 

PAVOuCi

VČELY

ŽiVOT VE VODě

Cíl: Nakouknout do světa nočních letců, zbavit se 
předsudků spojených s netopýry.
Obsah: Netopýři jsou považováni za nepříjemná, 
nebezpečná a snad i nadpřirozená zvířata. My si 
zkusíme na netopýry zahrát a dozvíme se o nich 
dost na to, abychom je měli rádi a chránili je.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, koope-
rativní aktivity, pozorování a samostatná práce.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolu-
pracuje, chápe pravidla, pomáhá ostatním).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání:  učebna
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Zmírnění strachu z pavouků, pochopení jejich 
místa v přírodě.
Obsah: Jsou oškliví, děsiví, nebezpeční a jsou 
všude kolem nás. Zkusíme si předsudky spojo-
vané s pavouky vysvětlit a vyvrátit, zahrajeme 
si na pavouky a snad se nám podaří vylíčit tyto 
pozoruhodné a potřebné tvory v jiném a lepším 
světle. 
Činnosti a metody: Dramatická výchova, jedno-
duché kooperativní hry, hry s rolemi. 
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolu-
pracuje, chápe pravidla), činnostní a občanská 
(dítě chápe povinnost vůči ostatním).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Seznámení se s životem včel medonosných, 
chápání jejich významu nejen pro člověka ale 
i pro přírodu.
Obsah: Program ukazuje dětem pomocí her, dra-
matické výchovy a názorných pomůcek život včel. 
Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trub-
ci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla a možná 
i ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozoro-
vání, kooperativní aktivity. 
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolu-
pracuje, tzn. chápe pravidla a dodržuje je).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody 
Pozn.:  děti přijdou do styku s medem a plástvemi – 

možná alergická reakce

Cíl: Seznámení se s vodními živočichy, pochopení 
iracionality strachu z těch „ošklivých“.
Obsah: Seznámíme se s vodou jako s domovem 
stovek rozmanitých druhů živočichů i rostlin. 
Staneme se vědci a budeme v jezírku v areálu 
ekocentra lovit, poznávat, kreslit a modelovat 
zástupce vodních tvorů. Všechny živočichy co 
nejdříve samozřejmě pustíme.
Činnosti a metody: Pozorování, lovení, kreslení 
a modelování živočichů, používání speciálních 
pomůcek.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolu-
pracuje ve skupině, volí si pro sebe nejvhodnější 
roli ve skupině).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody 
Pozn.:  pouze v teplých měsících, konec dubna – října

! Čtěte Na 
3. straNě
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prÁce s přÍroDNÍm 
materiÁlem

Čtěte Na 
3. straNě !

bYLiNKY

ChLéb

LEN

PAPÍR

Cíl: Pochopení významu léčivých bylin.
Obsah: Zkusíme si nejběžnější léčivé bylinky oči-
chat a ochutnat, dozvíme se, k čemu se používají, 
a nakonec si připravíme čaj podle vlastního recep-
tu, který si vypijeme v malé čajovně.
Činnosti a metody: Ochutnávka bylin, diskuse 
na téma významu bylinek, praktická činnost.
Kompetence: Kompetence k učení (objevování 
chutí a vůní bylin a uplatňování poznatků v praxi, 
konfrontace s běžně zažitými názory).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Pochopení původu potravin, škodlivosti plýt-
vání a výroba vlastní chlebové placky.
Obsah: Připravíme si vlastní jednoduché těsto, 
vyrobíme z něj placky a ty upečeme v replice 
historické venkovní pece. Placky si můžeme sníst. 
Činnosti a metody: Samostatná práce, učení 
nápodobou. 
Kompetence: Kompetence k učení (dítě se 
seznamuje s výrobou potraviny a hodnotou 
lidské práce v souvislostech, dokončuje a samo se 
hodnotí).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Pochopení významu lnu jako suroviny pro 
výrobu látek. Získání praktické zkušenosti se 
zpracováním lnu.
Obsah: Zkusíme si jako krteček ve známém 
večerníčku zpracovávat len na tzv. trdlici, vochlích 
a na stavu až po výslednou látku. Odneseme si 
vyčesaný len a kousek ozdobené lněné látky.
Činnosti a metody: Práce podle návodu, koope-
rativní činnosti. 
Kompetence: Činnostní a občanské (dítě pracuje 
podle návodu, plánuje a organizuje činnosti).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání: učebna
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10

nebo odpoledne dle dohody 
Pozn.: program vyžaduje asistenci učitelky

Cíl: Pochopení důležitosti a principu recyklace 
papíru.
Obsah: Dozvíme se něco víc o recyklování 
starého papíru a vyzkoušíme si recyklovaný papír 
vyrobit ze starých novin. Papír si samozřejmě 
odneseme domů.
Činnosti a metody: Samostatná práce (formou 
workshopu).
Kompetence: Sociální a personální (děti si sami 
rozdělují úkoly, spolupracují).

Cena: 25 Kč/dítě (min. 250 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.30–10.00 nebo 10.10–11.40 

nebo odpoledne dle dohody 
Pozn.: program trvá 1,5 hodiny
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prÁce s přÍroDNÍm 
materiÁlem! Čtěte Na 

3. straNě

VÁNOCE

VELiKONOČNÍ DÍLNA

VÝRObA MÁČENÝCh SVÍČEK

Cíl: Prohloubení úcty k tradicím, aktivní prožívání 
Vánoc.
Obsah: Popovídáme si o vánočních a adventních 
zvycích, ty nejběžnější si vyzkoušíme a vyrobíme 
si vánoční svíčku ze včelího vosku.
Činnosti a metody: Učení nápodobou, navození 
příjemné atmosféry (koledy, vánoční stromeček 
atd.). 
Kompetence: Činnostní a občanská (dítě má 
vztah k tradicím a kulturnímu dědictví).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Prohloubení úcty k tradicím, aktivní prožívání 
Velikonoc jako náboženských svátků i svátků jara.
Obsah: Dílna zaměřená na velikonoční zvyky, tra-
dice a práci s přírodním materiálem. Ozdobíme, 
obarvíme a odneseme si vařené vajíčko (v ceně), 
zkusíme si uplést pomlázku a vyrobit ozdobičku 
z velikonočního těsta.
Činnosti a metody: Dílna formou workshopu 
(práce u jednotlivých stanovišť), učení nápodo-
bou.
Kompetence: Činnostní a občanská (dítě má 
vztah k tradicím a kulturnímu dědictví).

Cena: 25 Kč/dítě (min. 250 Kč)
Místo konání: učebna
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody
Pozn.: pouze v termínu od 26. 3. do 4. 4. 2012

Cíl: Vyzkoušení si jednoho z dnes již téměř zapo-
menutých řemesel.
Obsah: Svíčky používáme na Vánoce, na slavnost-
ních hostinách nebo třeba na pohřbech, ale dřív 
to byl jeden z hlavních zdrojů světla. Vyzkoušíme 
si svíčku vyrobit původní technikou máčením 
knotu v parafínu. Vyrobenou svíčku si také pěkně 
ozdobíme.
Činnosti a metody: Práce ve skupinách, zásady 
bezpečnosti práce s parafínem, učení nápodo-
bou.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě objevuje 
nové materiály, dokončuje načatou práci).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání: učebna nebo venku (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Velikonoční dílny a barvení přírodními barvivy.
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o přÍroDě Čtěte Na 
3. straNě !

JARO

KRMÍTKA

LESNÍ KOuZLA

PEČENÍ bRAMbOR

Cíl: Chápání jara jako důležitého období obnovy 
přírody.
Obsah: Seznámíme se s děním v jarní přírodě, 
zaměříme se na první jarní bylinky, zpěv ptáků, 
zrození nového života, barvy a vůně (paletky, 
ochutnávka kopřivového čaje) a nezapomeneme 
ani na typicky jarní hru – kuličky.
Činnosti a metody: Smyslové vnímání přírody, 
hry a dramatická výchova.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoru-
je, zkoumá a hledá souvislosti).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Výroba krmítka pro zpěvné ptáky, přiblížení 
podzimu jako období příprav na zimu.
Obsah: O ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim 
a v zimě, o hladu a o tom, jak můžeme pomoci. 
Děti si vyrobí několik různých typů krmítek a ty si 
odnesou do školky. 
Činnosti a metody: Práce ve skupinkách, drama-
tická výchova, kooperativní hry. 
Kompetence: Činnostní a občanské (dítě plánuje 
postup, organizuje práci ve skupince).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Získání kladného vztahu k lesu, pochopení 
jeho místa v legendách a mýtech, ale i v pohád-
kách.
Obsah: Budeme si hrát s materiály získanými 
v lese, zamyslíme se nad lesem jako domovem 
různých pohádkových a mytických bytostí, 
zkusíme se alespoň v představách vrátit do dob 
skřítků, elfů, čarodějnic a víl. Zažijeme i jedno 
velmi zvláštní setkání.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, koope-
rativní aktivity. 
Kompetence: Činnostní a občanská (dítě chápe 
roli tradic, mýtů a pohádek jako součástí kultury), 
sociální a personální (dítě spolupracuje).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku (pouze  
          Pardubice)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10

nebo odpoledne dle dohody 

Cíl: Objevování krás podzimu, v přírodě i v lid-
ských činnostech.
Obsah: Zaměříme se na podzim, změny v přírodě, 
barvy a vůně. Upečeme si brambory v popelu 
a pochutnáme si na nich.
Činnosti a metody: Vnímání přírody všemi smys-
ly, ochutnávka.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě poznává 
nové věci, vnímá, chápe souvislosti).

Cena: 20 Kč/dítě (min. 200 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody
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o přÍroDě! Čtěte Na 
3. straNě

PřÍPAD KOMPOST ŽiVÁ ZAhRADA

Cíl: Pochopení přirozeného bezodpadového 
koloběhu látek v přírodě.
Obsah: Zamyslíme se nad významem půdy jako 
nenahraditelného zdroje, pomocí her a drama-
tické výchovy si přiblížíme živočichy a organismy 
žijící v půdě. Dozvíme se proč a jak kompostovat 
a ukážeme si bio rozložitelné plasty.
Činnosti a metody: Kooperativní hry, pozorování 
a zkoumání, diskuse.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje 
a objevuje přírodu).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Ukázat si odlišnosti biozahrad a důvody pro 
jejich zakládání. Výroba hmyzího hotelu.
Obsah: Všichni známe dnešní zahrady: golfový 
trávník, zahradní nábytek a gril. V tomto progra-
mu se podíváme, jak to zařídit, aby se na naší 
zahrádce líbilo hmyzu, ptákům a nakonec i nám.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, použití 
speciálních pomůcek, hry s rolemi. 
Kompetence: Činnostní a občanské (dítě plánuje 
postup, chápe svou roli ve skupině, organizuje 
práci ve skupince).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10

nebo odpoledne dle dohody 
Pozn.: pouze v teplých měsících, konec dubna – října

SMYSLOVé VNÍMÁNÍ

Cíl: Vnímání krásy přírody i ve zdánlivě oby-
čejných věcech, vybudování bližšího vztahu 
k přírodě.
Obsah: Vyzkoušíme si několik jednoduchých 
aktivit a her zaměřených na vnímání přírody 
všemi smysly (hmatová stezka, ochutnávky a jiné 
speciální pomůcky).
Činnosti a metody: Vnímání všemi smysly, koo-
perativní aktivity. 
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoruje 
a zkoumá, objevuje svět smyslových vjemů).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10

nebo odpoledne dle dohody 

Výroba ptačích krmítek.
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žiVotNÍ prostřeDÍ Čtěte Na 
3. straNě !

ELEKTROODPAD

ENERGiE NENÍ ZADARMO

ODPADY

Cíl: Chápání elektroodpadu jako nebezpečného 
druhu odpadu a zároveň jako cenného zdroje 
surovin. Možnosti separace a recyklace.
Obsah: Mezi ostatními druhy odpadu se elek-
troodpad může jevit jako méně nebezpečný, 
těžko recyklovatelný a méně častý odpad. Spolu 
s robotem Albertem pomocí dramatické výchovy, 
her a „čistých“ odpadků zjistíme, že tomu tak 
není. Dozvíme se, jak třídit elektroodpad a hlavně 
kam ho odnést.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, použití 
speciálních pomůcek, hry s rolemi.
Kompetence: Kompetence k řešení problémů 
(dítě samo rozpoznává problém a jeho příčinu 
a samo navrhuje možnosti řešení).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Pochopení významu energie a faktu, že 
za ni platíme nejenom penězi. Možnosti šetření 
energií.
Obsah: Všechny děti umí používat mnoho domá-
cích spotřebičů, ale málokteré ví, odkud pochází 
energie, která je pohání, že za ni někdo platí a že 
se s ní dá šetřit. Pomocí her a názorných pomůcek 
se pokusíme tento nedostatek napravit. 
Činnosti a metody: Dramatická výchova, hraní 
rolí, samostatná práce, kooperativní aktivity. 
Kompetence: Kompetence k řešení problémů 
(dítě řeší problém pomocí zkušenosti), činnostní 
a občanská (dítě se učí formulovat a dodržovat 
pravidla, chápe pojem povinnost).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Pochopení principu recyklace a důležitosti 
omezení vzniku odpadu.
Obsah: Pomocí dramatické výchovy a her se 
dostaneme do situace, kdy budeme muset vyřešit 
problém rostoucího množství odpadů v lese. 
Jediným řešením pak bude třídění. Ukážeme si, 
jak se třídí nejběžnější domovní odpad a také se 
seznámíme s výrobky z recyklovaných odpadků.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, koope-
race, diskuse. 
Kompetence: Kompetence k řešení problémů 
(dítě samo rozpoznává problém a jeho příčinu, 
řeší ho pomocí metody pokus – omyl).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10

nebo odpoledne dle dohody 

Elektroodpad a co s ním.
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žiVotNÍ prostřeDÍ! Čtěte Na 
3. straNě

REZERVACE

Cíl: Pochopit důvody zřizování chráněných oblastí 
a vědět, jak se v nich chovat.
Obsah: V tomto programu se na chvíli staneme 
zvířátky vyhnanými z domova turisty. Budeme 
se jistě chtít vrátit domů, ale bez pomoci lidí to 
nepůjde. V roli lidí se dozvíme, co je to chráněná 
oblast a zahrajeme si na její ochránce.
Činnosti a metody: Dramatická výchova, koo-
perativní hry a diskusní aktivity. Navození krizové 
situace.
Kompetence: Činnostní a občanské (dítě chápe 
zodpovědnost jedince za stav životního prostředí 
a ví, jak se zachovat).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna, za pěkného počasí část  
          venku
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody 

VODA

Cíl: Pochopení jedinečnosti a důležitosti vody 
nejen pro lidstvo. Ochrana a šetření vodou.
Obsah: Voda je všude, voda je obyčejná, voda je 
zadarmo. Ani jedna z těchto vět není pravda a my 
si ukážeme, že voda je vzácná, zajímavá a často 
i drahá. Zahrajeme si na řeku, na déšť, staneme 
se rybou a jako lidé se zamyslíme, jestli s vodou 
zacházíme tak, jak si zaslouží.
Činnosti a metody: Pozorování a pokusy, hraní 
rolí a kooperativní aktivity, smyslové vnímání.
Kompetence: Kompetence k učení (dítě pozoru-
je, zkoumá a objevuje přírodu a její zákonitosti), 
činnostní a občanská (dítě si uvědomuje svou 
zodpovědnost k ostatním).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody 

Nabídku našich vícedenních letních 
i zimních pobytových programů na-
jdete na www.paleta.cz/oucmanice. 
Zajišťujeme kompletní program včetně 
kvalitního ubytování a stravování. Vyu-
žijte slev v období prosinec – únor.

PObYTOVé PROGRAMY 
V PObYTOVéM STřEDiSKu EKOLOGiCKé VÝChOVY 

PARDubiCKéhO KRAJE
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meziliDské 
Vztahy

Čtěte Na 
3. straNě !

hRAČKY KAMARÁDSTVÍ

Cíl: Chápání starodávných her a hraček jako alter-
nativy k trávení času u počítače nebo u televize.
Obsah: Většina dětí v dnešní době ví, jak se ob-
sluhuje počítač, a mnohé tráví hraním her na něm 
většinu volného času. My se seznámíme s hrami 
našich předků, jako byly např.: špaček, gorodky, 
káča a další. S hrami, které se odehrávaly převáž-
ně v přírodě, a hráli je živí lidé.
Činnosti a metody: Kooperativní a kompetitivní 
hry.
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolu-
pracuje, posiluje si sebedůvěru).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: část učebna, část venku
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10 

nebo odpoledne dle dohody

Cíl: Posílení dobrých vztahů ve třídě, odstranění 
předsudků.
Obsah: Přátelství a kamarádství bylo vždy mezi 
moudrými lidmi považováno za jeden z největ-
ších pokladů. My si zkusíme několik her a aktivit 
zaměřených na spolupráci, zlepšení dobrých 
vztahů, potlačení sobeckosti a zamyslíme se 
nad různými formami kamarádství i mezi lidmi 
odlišných povah.
Činnosti a metody: Kooperativní hry. 
Kompetence: Sociální a personální (dítě spolu-
pracuje, posiluje si sebedůvěru, pomáhá), čin-
nostní a občanské (dítě projevuje zájem o druhé, 
chápe rovnost všech lidí).

Cena: 15 Kč/dítě (min. 150 Kč)
Místo konání: učebna (V)
Čas:  8.45–9.45 nebo 10.10–11.10

nebo odpoledne dle dohody 

V programu Hračky vyzkoušíme i starou hru gorodky.

Výukové programy finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí v rámci společného programu 
SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy, Pardubický kraj a jsou spolufinancovány 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Environmentální 
výchova a vzdělání pro Pardubický kraj – GP OPVK č. CZ.1.07/1.1.03/02.0030.

Vydalo Ekocentrum PALETA, Pardubice 2011.

Foto J. Bureš, M. Míkovec, A. Vařejková. Tištěno na recyklovaném papíru.


