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NABÍDKA VÝUKOVÝCH 
PROGRAMŮ 

 

Novinky od října 2018: 

V ceně výukového programu je zahrnut vstup do expozice, 
kterou je možné navštívit v den konání výukového programu. 

PROGRAM ÚČASTNÍCI 
(ročník) OBDOBÍ DÉLKA CENA 
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MIMOZEMŠŤAN 
V ČESKÉM RÁJI     

září  
– 

červen  120 
min. 

 
70,- 
za 

žáka 
 

ZAHRÁDKA 
BABKY 
BYLINÁŘKY 

    

ČESKÝ RÁJ HRAVĚ     

CO DĚLAJÍ 
ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ     

listopad 
– 

březen 

PROGRAM ÚČASTNÍCI 
(ročník) OBDOBÍ DÉLKA CENA 
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ČESKÝ RÁJ HRAVĚ      

říjen  
– 

červen 

120 
min. 

 
70,- 
za 

žáka 
 

VODNÍKOVO 
DOBRODRUŽSTVÍ     

CESTOU VODY     

PTAČÍ 
OBYVATELÉ 
ČESKÉHO RÁJE 

    

CHRÁNÍME ČESKÝ 
RÁJ     

VNÍMEJ RÁJ 
NAPLNO     

Dům přírody Českého ráje 
vznikl v roce 2016 
a nabízí: 
 moderní interaktivní 

expozici o historii, 
přírodě a krajině 
Českého ráje 
s možností komento-
vané prohlídky CZ-EN 

 environmentální 
výukové programy 
pro všechny stupně 
základních a středních 
škol 

 kroužek o přírodě 
se zaměřením 
na ornitologii 

 pravidelné odborné 
přednášky 
v konferenčním 
sále 

 jednorázové 
přírodovědné akce 

 tvořivé dílničky pro 
rodiny s dětmi 

 exkurze do Českého 
ráje (CZ-EN) 

 obchod se suvenýry 
a občerstvením 

 
Dům přírody je nově 
zrekonstruovaná budova 
původní obecní školy 
v Dolánkách u Turnova 
(č.p. 9) v bezprostřední 
blízkosti Dlaskova statku 
a žel. zastávky Dolánky 
(žel. trať Liberec-Železný 
Brod). 
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Popis jednotlivých výukových programů: 
 

MIMOZEMŠTAN V ČESKÉM RÁJI 
1. – 3. třída ZŠ, září – červen 

Výukový program děti zábavnou formou seznamuje s nejstarší 
chráněnou krajinnou oblastí u nás. Žáci se na malou chvíli stanou 
průvodci malého mimozemšťana po Českém ráji a společně 
s ním poznají jeho faunu, flóru i památky všemi smysly. 
 
ZAHRÁDKA BABKY BYLINÁŘKY 
1. – 3. třída ZŠ, září – červen 

Program žáky zábavnou formou seznámí s běžnými druhy 
bylinek. Děti se naučí, jak je správně zpracovávat, a kdy a jak je 
využít. Z bylinek si také připraví a ochutnají jednoduchý pokrm 
či nápoj. 
 

ČESKÝ RÁJ HRAVĚ 
4. – 9. třída ZŠ, září – červen 

V tomto výukovém programu děti navštíví interaktivní expozici 
Domu přírody Českého ráje a následně si získané vědomosti 
o nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky upevní díky 
zábavným, soutěživým i pohybovým hrám. 
 
CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ 
1. – 3. třída ZŠ, listopad – březen 

Děti se seznámí s živočichy, které mohou v zimě u nás potkat 
a jak rozeznat jejich stopy. Dále se dozvědí, kteří ptáci odlétají 
na zimu na jih a čím je vhodné zimující ptáčky přikrmovat. Žáci 
si s sebou odnesou i tematicky zaměřené ruční výrobky. 
 
VODNÍKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 
1. – 3. třída ZŠ, říjen – červen 

Tento výukový program žáky seznámí s koloběhem vody  
v přírodě, naučí je rozeznávat základní vodní organismy 
a především dovede žáky k zamyšlení nad globálními problémy 
jako je znečištění vody a jejím nadměrným plýtváním. Celým 
výukovým programem žáky zábavnou formou provede vodník, 
který děti za příznivého počasí zavede i k Jizeře a obnoveným 
tůním pod Hrubým Rohozcem. 
 
CESTOU VODY 
4. –  9. třída ZŠ, SŠ, říjen – červen 

Žáci se zábavnou formou seznámí s malým koloběhem vody 
v přírodě Českého ráje. Zjistí, jak se vytváří křišťálově čisté 
prameny, a proč jsou v krajině tak důležité mokřady.  
Za příznivého počasí se podívají k Jizeře a obnoveným tůním 
pod Hrubým Rohozcem. 
 

OBECNÉ PODMÍNKY 
VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ: 

 

o Min. počet účastníků 
programu je 15, max. 
počet 30. 

o Výukový program je 
možné objednat min. 
10 dní předem. 

o Začátek programu je 
možné sjednat v době 
od 8 do 15 h. 

o Část programů se koná 
uvnitř, proto prosíme 
účastníky, aby si 
donesli vlastní 
přezůvky. 

o Zodpovědnost 
za účastníky programu 
má pedagogický 
doprovod. 

o Specifické vzdělávací 
potřeby žáků a alergie 
hlaste, prosím, 
předem. 
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PTAČÍ OBYVATELÉ ČESKÉHO RÁJE 
1 . – 9. třída ZŠ, SŠ, říjen – červen 

Program je zaměřen na typické druhy ptáků, které mohou děti 
v přírodě Českého ráje potkat. Interaktivní formou s využitím 
přírodnin (hnízda atp.) se seznámí s životy těchto druhů a 
za dobrého počasí budou mít jedinečnou příležitost účastnit se 
také odchytu a kroužkování ptáků. V jarních a časně letních 
měsících se naučí rozeznávat v přírodě základní zpěvy ptáků. 
 
CHRÁNÍME ČESKÝ RÁJ 
7 . – 9. třída ZŠ, SŠ, říjen – červen 

Program žákům představí základní principy, způsoby a důvody 
ochrany přírody a krajiny Českého ráje. Formou her se dozvědí 
o důležitosti ochrany druhů i jednotlivých ekosystémů, 
se kterými se mohou v naší krajině setkat. 
 
VNÍMEJ RÁJ NAPLNO 
1 . – 6. třída ZŠ, říjen – červen 

Program ukáže žákům, že přírodu lze vnímat všemi smysly. 
Uvědomí si, že příroda je plná krás, zajímavých zvuků, vůní, 
tvarů, chutí, a že na některé z nich možná často při toulkách 
přírodou zapomínají. Proto budou přírodu pozorovat, 
poslouchat, očichají si ji, ohmatají a také ochutnají. 

 
       ZPESTŘETE SVÝM ŽÁKŮM VÝUKU  

        NÁVŠTĚVOU NAŠÍ EXPOZICE… 
 

V DOBĚ OD ŘÍJNA DO DUBNA MŮŽETE NAŠÍ 
EXPOZICI VYUŽÍT V RÁMCI HODIN PRVOUKY, 
PŘÍRODOPISU NEBO JINÝCH PŘÍRODOVĚDNĚ 

ZAMĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ 
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 20,- / ŽÁK. 

NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! 
 
   

 

OBJEDNÁNÍ VÝUKOVÉHO PROGRAMU: 
 

 Objednávku lze uskutečnit na tel. 775 899 458 
nebo přes objednávkový formulář 
na www.dumprirody.cz/ceskyraj/vyukove-programy. 
 Zrušit objednaný program lze na tel. 775 899 458 
nebo e-mailem ceskyraj@suchopyr.cz den předem 
do 12 hod. 

Domy přírody vznikají 
v chráněných krajinných 
oblastech po celé 
republice a zprostřed-
kovávají služby pro místní 
obyvatele a návštěvníky 
těchto území. 
 

 


