KŘIVOKLÁTSKO
chráněná krajinná oblast
a biosférická rezervace UNESCO

Výukové programy 2021–2022
(možnost využít šablony pro ZŠ)

www.is-krivoklat.cz
www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-krivoklatsko/

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NA
ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
Vážení přátelé,
právě otvíráte publikaci s nabídkou
programů pro školní rok 2021-2022.

výukových

Kdo ji pro Vás připravil?
Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko, Informační středisko
CHKO Křivoklátsko – Křivoklát ve spolupráci s AOPK ČR, RP
Střední Čechy – Správou Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Kdo jsme?
Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát založil Ing.
Tomáš Kažmierský a Městys Křivoklát jako IVS Budy. Bylo
vybudováno v roce 1995 ve spolupráci s Obecně prospěšnou
společností Křivoklátsko a Správou Chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko.
Kde nás najdete?
Informační středisko (IS) leží v obci Křivoklát, která se nachází
přibližně 50 km západně od Prahy. Středisko je umístěno v
podhradí gotického hradu Křivoklátu, přímo v centru Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko, která je uznávaným územím se
zachovalými a rozlehlými lesními komplexy na středním toku
řeky Berounky.
Vzdálenost od vlakového nádraží do IS je cca 100 m. Stačí sejít
z vršíčku, přejít můstek přes Rakovnický potok, zahnout
doprava a již můžete spatřit domek s dřevěnými dveřmi a
informační středisko.
Komu jsou vzdělávací výukové programy určeny?
Výukové programy jsou zaměřeny nejen pro mládež předškolní
a školní, ale i studenty středních, vyšších odborných škol a
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vysokých škol. Výhodné pro „GO“ kurzy tzn. seznamovací v 1.
ročnících SŠ nebo 6. třídě např. gymnázií. Nabídka programů je
také určena pro různé zájmové spolky zaměřené na přírodu či její
ochranu a samosprávní celky (OÚ).

Jak využít šablony pro ZŠ?
Pro výukové programy můžete využít povinné šablony
k environmentální a polytechnické výchově.
Nabídka je navržena dle (jednotlivých) konkrétních šablon, ale je
možné vybrat i různé kombinace. S ideálním řešením „na míru“
vám rádi pomůžeme.
Šablony můžete násobit, to znamená, že pro jednu aktivitu
můžete využít např. 2 šablony – pokud si nejste jisti nebo máte
další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Možnost využití šablon:
3.I/9 Projektový den ve výuce (do 10 km)
3.I/10 Projektový den mimo školu ( do 10 km)
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita).
Povinnou součástí výuky jsou projektové dny. Nabízíme vám
aktivity, se kterými za vámi můžeme přijet. Projektové dny
proběhnou v exteriéru školy jako tematický den i v interiéru
školy se zaměřením na nejrůznější témata environmentální
problematiky. (Musí být ale dopravní dostupnost – vlak,
autobus).
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3.II/13 Projektový den mimo školu
Tato šablona je vhodná pro programy v IS na Křivoklátě. Lze
vytvořit čtyřhodinový program seskládaný z nabízených
výukových programů dle vašich představ. Pro násobení šablon
školám nabízíme několikadenní pobytové výukové programy.
Programy probíhají v interiéru i exteriéru a jsou plné zážitků a
her v překrásné přírodě CHKO Křivoklátsko.
Na 1. stupni základních škol jsou zaměřeny především na
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, na 2. stupni základních škol
na vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Všechny umožňují naplnění průřezových témat, zejména
Environmentální výchovy.

A s čím od nás odejdete?
Seznámíte se s celou řadou zajímavostí křivoklátské přírody,
historií tohoto území, praktickou ochranou v CHKO
Křivoklátsko, biosférické rezervaci UNESCO.
Žáci MŠ a ZŠ se formou hry naučí poznávat zákonitosti přírody a
vnímat její hodnoty.
Studenti středních škol si mohou prověřit své nově nabyté
znalosti při terénním ekologickém praktiku. Samostatně vyplňují
testy zaměřené na botaniku, geologii, ekologii, lesnictví, … které
během pobytu řeší s pomocí svých pedagogů a s příp. konzultací
odborného lektora, který je v závěru také ohodnotí a po dohodě s
pedagogem se výsledné známky započítají do klasifikace
příslušného přírodovědného předmětu.
Kde se programy uskuteční?
Programy probíhají především v terénu, při nepříznivém počasí
je využita bohatá knihovna v Informačním středisku, čítající více
než 1 500 svazků odborně zaměřené literatury.
IS je vybaveno dvěma sály. Přednáškovým s kapacitou 40 osob a
konferenčním pro 16 osob.
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Programy jsou určeny pro jednu třídu nebo skupinu do 30 osob.
Kde budete bydlet v případě pobytového programu?
Pro účastníky vzdělávacích programů je možnost ubytování
přímo ve středisku. Celková kapacita IS je 25 lůžek (2x
dvoulůžkový pokoj, 2x třílůžkový pokoj, 2x pětilůžkový pokoj s
palandami a 1x pětilůžkový) a je vybaveno společným sociálním
zařízením, sprchami, vanou, mikrovlnnou troubou, varnou
konvicí a lednicí s možností zapůjčení dvouvařiče (100,-/den)
Další možností ubytování je v Domku č. p. 284, který se nachází
v areálu Informačního střediska. Ve čtyřech pokojích je možno
ubytovat 15 účastníků (1x dvoulůžkový, 1x třílůžkový, 1x
čtyřlůžkový a 1x šestilůžkový pokoj s palandami, 2 společné
koupelny, sporák (100,-/den), kuchyňka s vybavením,
mikrovlnná trouba, varná konvice, lednice).
Cena za ubytování je 200 Kč/dítě, ZTP a 250 Kč/dospělí za lůžko
pro 1 osobu /noc + 50 Kč za lůžkoviny s povlečením (na celý
pobyt) v případě, že nebudete mít s sebou spacák.
Co je lektorné?
V lektorném je zahrnut poplatek za organizaci a průběh
programu – zajištění odborného výkladu, stravování, vstupů do
kulturních památek, dopravy, večerních úkolů, aj.
Storno podmínky a stornovací poplatky
Potvrzená objednávka se považuje za oboustranně závaznou.
Podáním přihlášky vyjadřujete souhlas s níže uvedenými storno
podmínkami a stornopoplatky.
V případě, že ubytování zrušíte, snížíte počet účastníků nebo
vaše skupina nepřijede, jste povinni uhradit níže uvedené
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stornopoplatky. Tyto se nebudou účtovat pouze v případě
zásahu vyšší moci, tj. v případě živelných pohrom apod.
Do 30 dnů před příjezdem

bez stornopoplatků

29–9 dnů před příjezdem

50% ceny objednaných služeb

8–0 dnů před příjezdem

100% ceny objednaných služeb

V případě onemocnění dítěte v době před nástupem na
pobytový program a předložení potvrzení od lékaře, bude
odečten stornopoplatek ve výši 100 Kč za každý den pobytu.
U jednodenních programů 10 Kč.
Program probíhá v IS nebo jeho blízkém okolí.
Pokud si vyberete z naší nové nabídky výchovně vzdělávacích
programů, posílejte prosím objednávky s dostatečným
předstihem na adresu:
Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát
Křivoklátsko o.p.s.
nám. Svatopluka Čecha 82
270 23 Křivoklát
e-mail: proskova16@seznam.cz
web: www.is-krivoklat.cz
telefon: 313 558 101
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PŘIHLÁŠKA
na výukový vzdělávací program v IS CHKO
Křivoklátsko – Křivoklát, Křivoklátsko o.p.s.
Název programu:
Datum uskutečnění:
Hodina uskutečnění:
Škola
Název:
Adresa:
IČO:
Pedagog – jméno:
Telefon:
Třída:
Počet žáků:
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NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
Lesní stopování přímo na míru
Děti v terénu samostatně plní vědomostní úkoly o lese a jeho
obyvatelích. Zahrají si alternativní hry, jejichž pomocí se naučí
vnímat krásu i všechny zákonitosti zdejší přírody.
Program se přizpůsobí potřebám konkrétní skupiny např. dle
věku účastníků (místo, délka programu…)
Určeno pro žáky MŠ a ZŠ
Délka programu: 120–240 minut
Místo konání: les
Cena: 40-60 Kč / žák

Kdo do lesa nepatří
Děti v terénu samostatně plní vědomostní úkoly o lese a jeho
obyvatelích (rozdělí zvířátka na domácí, lesní a ze zoo). Zahrají si
alternativní hry, jejichž pomocí se naučí vnímat krásu okolní
přírody.
Určeno pro MŠ a 1. třídu ZŠ
Délka programu: 120 minut
Místo konání: les
Cena: 40 Kč/ žák
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Cesta za pohádkou I.
Děti pomocí indicií ukrytých podél Královské pěšiny odhalí
název známé pohádky. Na stanovištích plní zadané úkoly a
na závěr hledají pohádkové dvojice.
Určeno pro MŠ a 1.-3. třídu ZŠ
Délka programu: 120 minut
Místo konání: NS Paraplíčko
Cena: 40 Kč/ žák

Cesta za pohádkou II.
Děti po cestě hledají zašifrovaná písmena, ze kterých seskládají
název pohádky, jejíž výjev budou na konci cesty ztvárňovat. Na
stanovištích plní zadané úkoly z přírodnin a na závěr hledají
pohádkové dvojice.
Určeno pro 1.-3. třídu ZŠ
Délka programu: 120 minut
Místo konání: NS Paraplíčko
Cena: 40 Kč/ žák

Staň se mravencem
Děti se seznámí se životem mravenců (povídání, projekce) a
následně se v ně promění. Rozdělením do skupin utvoří
mravenčí týmy a na Královské stezce zodpoví mravenčí otázky.
Na závěr postaví mravenčí stezku.
Určeno pro 1.stupeň ZŠ
Délka programu: 180 minut
Místo konání: NS Paraplíčko
Cena: 50 Kč/ žák
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PROGRAMY ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
(možnost i ve Vaší škole v dosahu vlakového spojení)

Lesní zvířátka a jejich svět
Děti se formou soutěží seznámí se způsobem života známých
lesních zvířátek (obydlí, potrava, stopy…).
Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Délka programu: 90 minut
Místo konání: IS
Cena: 40 Kč/ žák
Cena: 60 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole v dosahu
dopravní obslužnosti
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Domácí zvířátka a jejich svět
Děti se formou soutěží dozví vše o domácích zvířátkách a jejich
způsobu života.
Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Délka programu: 90 minut
Místo konání: IS
Cena: 40 Kč/ žák
Cena: 60 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole v dosahu
dopravní obslužnosti

Tajemství ptačí říše
Děti se formou soutěží dozví, jak to vlastně v ptačí říši funguje –
a to od prvopočátečního vajíčka až po dospělého ptáka.
Určeno pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka programu: 90 minut
Místo konání: IS
Cena: 40 Kč/ žák
Cena: 60 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole v dosahu
dopravní obslužnosti
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…Riskuj
Kvíz je zaměřený na různá témata týkající se přírody
(Stopkoriskuj, Zahrádkoriskuj, Bioriskuj, Luštěninoriskuj,
Včelkoriskuj…)
Žáci si mohou díky otázkám ujasnit své znalosti ze všech
přírodních oborů.
Určeno pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka programu: 60 minut
Místo konání: IS
Cena: 20 Kč/ žák
Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole v dosahu
dopravní obslužnosti

EXKURZE
Naučná stezka Brdatka
Cílem tohoto výukového programu je poznat hlouběji život lesa.
Účastníci se seznámí s vývojem lesa, jeho fungováním i s jeho
obyvateli přímo na naučné stezce. Tento terénní program je
spojen s ukázkami rostlin a živočichů vyskytujících se v blízkosti
PR Brdatka. Program je zakončen ve starobylé obci Zbečno, kde
je možno navštívit Hamousův statek – původní středověkou
rychtu z přelomu 16. a 17. století s černou kuchyní a dále Galerii
Zbečno v budově Správy CHKO Křivoklátsko.
Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ
Délka programu: 4–5 hodin
Místo konání: NS Brdatka
Cena: 70 Kč/ žák, Hamousův statek: 60 Kč / žák
Možnost objednání oběda v restauraci
Návrat vlakem (směr Beroun-Rakovník)
Doprovod: odborný lektor pro SŠ
12

Přírodní rezervace „U Eremita“
Rezervace je jedinečnou ukázkou pestrosti druhů rostlin a
živočichů. Zachovalost lesního společenstva dokazuje i bohatý
výskyt chráněného tisu červeného, kterého je na území rezervace
více než 800 jedinců. Lesnicky zaměřená naučná stezka
s netradičně pojatými mostky nám umožní seznámení s 35 druhy
lesních dřevin. Z chráněných rostlin se zde vyskytuje např.
měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlávek, aj., z chráněných živočichů
mlok skvrnitý, ropucha zelená, užovka podplamatá a další.
Určeno pro: 9.třídu a SŠ
Délka programu: 180 minut
Místo konání: PR „U Eremita“
Cena: 60 Kč / žák
Doprovod: odborný lektor

Cesta do minulosti
Tento program je zaměřen na geologii a paleontologii CHKO
Křivoklátsko.
V údolí řeky Berounky kolem Skryj a Týřovic vystupují na
zemský povrch vrstvy starohor a prvohor. Zachovalo se zde
velké množství zkamenělin tehdy žijících živočichů a také
pozůstatky podmořských výlevů lávy.
Program začíná v PR Čertova skála s vyhlídkou na údolí řeky
Berounky, názornou ukázkou styku prvohor a starohor.
Pokračuje návštěvou Skryjského luhu – tedy známého naleziště
zkamenělin (zejména trilobitů), kde si studenti mohou fosilii
sami najít. Své nálezy si následně porovnají v nově vybavené
geologické expozici Památníku Joachima Barranda ve Skryjích.
Program pokračuje do PR Jezírka, která leží v údolí Zbirožského
potoka. Nachází se zde skalní průrva, za kterou vzniklo
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přirozenou cestou malé jezírko, vytvářející společně se skalami
malebné zákoutí.
V rámci programu je možné zavítat exkurzí do NPR Týřov a EVL
Týřov – Oupořský potok s výskytem přírodních biotopů a
chráněných druhů rostlin a živočichů. Zakončen je prohlídkou
zříceniny hradu Týřov.
Určeno pro: 8. - 9. třídu ZŠ a SŠ
Délka programu: 5 hodin
Pomůcky vlastní: geologické, zednické nebo obyčejné kladívko
Místo konání: budova IS, obec Skryje – naleziště zkamenělin a
Památník Joachima Barranda ve Skryjích
Cena: 80 Kč / žák, Památník J. Barranda: 10Kč / žák
Doprava: vlastní, případně lze objednat autobus u našeho dopravce cca.
2300 Kč – 2700 Kč
Doprovod: odborný lektor
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POBYTOVÉ PROGRAMY
Na pobytové programy vezměte s sebou:
přezůvky, sportovní oblečení, pohodlnou obuv, pláštěnku, psací
potřeby (propisku, tužku, pastelky, blok, …)

Mapování křivoklátských biotopů
první den: do 11:00 hod
11:30 hod
12:00 hod

17:00 hod
18:00 hod
19:00 hod
druhý den:

8:00 hod
9:00 hod
11:00 hod
14:30 hod
15:30 hod
18.00 hod
19.00 hod

Příjezd na Křivoklát, ubytování
Oběd
Mapování biotopů v PR Na Babě
(exkurze, rozdělení na skupiny,
každou
skupinu
vede
lektor
s dlouholetou
zkušeností
s mapováním biotopů a druhů;
k dispozici: terénní formulář na
mapování, mapa segmentu, lesnická
mapa obrysová, příručka Hodnocení
biotopů, příručka Typické druhy,
metodika
aktualizace
vrstvy
mapování biotopů, atlas rostlin, lupa,
katalog biotopů ČR atd.)
návrat do IS
Večeře – restaurace, vlastní
Vypracování pracovních listů č. I
Snídaně (možno objednat pečivo)
Poznejte
CHKO
Křivoklátsko,
přednáška
Naučná stezka U Eremita, exkurze
(poznávání dřevin a bylin)
Hrad Křivoklát – prohlídka
Rekreačně-naučný areál Lesů ČR
Večeře
Vypracování pracovních listů č. II.
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třetí den:

8:00 hod
10:26 hod
11:00 hod
12:00 hod
13:00 hod
13:00 hod
15:30 hod
17:00 hod
18:00 hod

čtvrtý den:

8:00 hod
9:00 hod

12:00 hod
12:30 hod
16:00 hod
18:00 hod
pátý den:

8:00 hod
8:30 hod
9:00 hod
11:30 hod
po 13:00 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
Odjezd vlakem do Zbečna
Prohlídka Hamousova statku
Oběd (možnost objednání v místní
restauraci)
Prohlídka výstavy v Galerii Správy
CHKO Křivoklátsko
NS Brdatka
Výstava „Lesy kolem nás“ v IVS LČR
Návrat do IS, vypracování pracovních
listů č. III.
Večeře
Snídaně (možno objednat pečivo)
Cesta do minulosti (autobus, exkurze
PR Jezírka, naleziště kambrické fosilní
fauny, Památník J. Barranda, NPR
Týřov a EVL Oupoř – Týřovský potok)
Oběd (možnost objednání v místní
restauraci)
Pokračování exkurze
Návrat do IS, vypracování pracovních
listů č. IV.
Večeře
Snídaně (možno objednat pečivo)
Předání pokojů
Vyhodnocení pracovních listů
Oběd
Odjezd vlakem
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Určeno pro: SŠ, VOŠ, VŠ
Cena: ubytování: 200 Kč/ student/ 1 noc + 50 Kč lůžkoviny za celý
pobyt
lektorné: 250 Kč za celý pobyt
autobus (cca 2 450 – 2 810 Kč)
vstupné: Hrad – 120 Kč, Hamousův statek – 60 Kč, Památník
Joachima Barranda – 10 Kč
Doprovod: odborný lektor ve vybraných částech programu
Co nezapomenout: paleontologické kladívko (stačí i obyčejné), …
Návrh programu je možno individuálně měnit dle potřeb účastníků

KŘIVOKLÁTSKÝ SKŘÍTEK
Návrhy programů je možno individuálně měnit dle potřeb účastníků

„Křivoklátský skřítek 1.“ - třídenní pobytový program
první den: do 11:00 hod

14:30 hod
18:30 hod
20:00 hod

Příjezd na Křivoklát, ubytování
a losování trpasličích týmů
Oběd vlastní, v restauraci
Přednáška: „Poznejte CHKO
Křivoklátsko“
Velké lesní stopování
Večeře – vlastní, restaurace
Řešení úkolů od Křivoklát. skřítka

8:00 hod
9:00 hod
9:30 hod
13:00 hod
14:00 hod
14:30 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
Expozice „Lesy kolem nás“ v IVS Lesy
NS Brdatka s pracovními listy
Oběd v restauraci ve Zbečně
Prohlídka Hamousova statku
Výstava v Galerii Správy CHKO

12:00 hod
13:00 hod

druhý den:

17

14:50 hod
18:00 hod
20:00 hod
třetí den:

8:00 hod
9:00 hod
10:00 hod
11:30 hod
12:15 hod
po 13:00 hod

Odjezd vlakem na Křivoklát
Večeře v restauraci/vlastní
Řešení úkolů od Křivoklát. skřítka
Snídaně (možno objednat pečivo)
Předání pokojů
Prohlídka hradu Křivoklát
Oběd v Hradní krčmě
Vyhodnocení pobytu
Odjezd vlakem

Určeno pro: 1. a 2.stupeň ZŠ
cena – ubytování: 400 Kč / žák (200 Kč/noc) + 50 Kč/ student/
lůžkoviny na celý pobyt
lektorné: 150 Kč/ žáka (50 Kč/den)
vstupné: Hrad – 120 Kč, Hamousův statek – 60 Kč

„Křivoklátský skřítek 2.“ - čtyřdenní pobyt. program
první den: do 11:00 hod

14:30 hod
18:30 hod
20:00 hod

Příjezd na Křivoklát, ubytování
a losování trpasličích týmů
Oběd vlastní, v restauraci
Přednáška: „Poznejte CHKO
Křivoklátsko“
Velké lesní stopování
Večeře – vlastní, restaurace
Řešení úkolů od Křivoklát. skřítka

8:00 hod
9:00 hod
9:30 hod
13:00 hod
14:00 hod
14:30 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
Expozice „Lesy kolem nás“ v IVS Lesy
NS Brdatka s pracovními listy
Oběd v restauraci ve Zbečně
Prohlídka Hamousova statku
Výstava v Galerii Správy CHKO

12:00 hod
13:00 hod

druhý den:
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třetí den:

14:50 hod
18:00 hod
20:00 hod

Odjezd vlakem na Křivoklát
Večeře v restauraci/vlastní
Řešení úkolů od Křivoklátského
skřítka

8:00 hod
9:00 hod
15:00 hod
16:00 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
Exkurze „Cesta do minulosti“
Odjezd ze Skryj do Křivoklátu
Návštěva „Rekreačně naučného
Areálu LČR“
Řešení úkolů od Křivoklátského
skřítka

20:00 hod

čtvrtý den:

8:00 hod
9:00 hod
10:00 hod
11:30 hod
12:15 hod
po 13:00 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
Předání pokojů
Prohlídka hradu Křivoklát
Oběd v Hradní krčmě
Vyhodnocení pobytu
Odjezd vlakem

Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ
cena – ubytování: 200 Kč/ student/ 1 noc + 50 Kč lůžkoviny za celý
pobyt
lektorné: 200 Kč/ žáka (50,-/den)
vstupné: Hrad – 120Kč, Hamousův statek – 60 Kč, Památník
Joachima Barranda – 10 Kč
Autobus (cca 2 450 – 2 810 Kč)
Co nezapomenout: paleontologické kladívko (stačí i obyčejné)
Návrh programu je možno individuálně měnit dle potřeb účastníků
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„Křivoklátský skřítek 3.“ - pětidenní pobyt. program
„Ekopobyt v CHKO Křivoklátsko“
první den: do 11:00 hod
12:00 hod
13:00 hod
14:30 hod
18:30 hod
20:00 hod

Příjezd na Křivoklát, ubytování
a losování trpasličích týmů
Oběd vlastní, v restauraci
Přednáška: „Poznejte CHKO
Křivoklátsko“
Velké lesní stopování
Večeře – vlastní, restaurace
Řešení úkolů od Křivoklát. skřítka

druhý den:

8:00 hod
9:00 hod
9:30 hod
13:00 hod
14:00 hod
14:30 hod
14:50 hod
18:00 hod
20:00 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
Expozice „Lesy kolem nás“ v IVS Lesy
NS Brdatka s pracovními listy
Oběd v restauraci ve Zbečně
Prohlídka Hamousova statku
Výstava v Galerii Správy CHKO
Odjezd vlakem na Křivoklát
Večeře v restauraci/vlastní
Řešení úkolů od Křivoklátského
skřítka

třetí den:

8:00 hod
9:00 hod
15:00 hod
16:00 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
Exkurze „Cesta do minulosti“
Odjezd ze Skryj do Křivoklátu
Návštěva „Rekreačně naučného
Areálu LČR“
Řešení úkolů od Křivoklátského
Skřítka

20:00 hod
čtvrtý den:

8:00 hod
9:00 hod

Snídaně (možno objednat pečivo)
PR „U Eremita“ s pracovními listy
(oběd s sebou – možno objednat
bagety)
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18:00 hod
20:00 hod

pátý den:

8:00 hod
9:00 hod
10:00 hod
11:30 hod
12:15 hod
po 13:00 hod

Večeře v restauraci nebo vlastní
Řešení úkolů od Křivoklátského
skřítka
Snídaně (možno objednat pečivo)
Předání pokojů
Prohlídka hradu Křivoklát
Oběd v Hradní krčmě
Vyhodnocení pobytu
Odjezd vlakem

Určeno pro: 1. a 2.stupeň ZŠ
cena – ubytování: 200 Kč/ student/ 1 noc + 50 Kč lůžkoviny za celý
pobyt
lektorné: 250 Kč/ žáka (50,-/den)
vstupné: Hrad – 120Kč, Hamousův statek – 60 Kč, Památník
Joachima Barranda – 10 Kč
autobus (cca 2 450 – 2 810 Kč)
Co nezapomenout: paleontologické kladívko (stačí i obyčejné)
Návrh programu je možno individuálně měnit dle potřeb účastníků
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PŘEDNÁŠKY
Poznejte CHKO Křivoklátsko I.
Přednáška formou diskuse seznámí děti s pojmem a významem
CHKO, jeho historií, faunou a florou. Naučí se, jak se správně
chovat a chránit přírodu v CHKO.
Určeno pro: 1. stupeň ZŠ
Délka programu: 60 minut
Místo konání: budova IS
Cena: 20 Kč/ žák
Doprovod: odborný lektor
Cena: 40 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole v dosahu
dopravní obslužnosti

Poznejte CHKO Křivoklátsko II.
Přednáška odborného lektora formou prezentace seznámí
účastníky s historickým vývojem území a přírodními hodnotami
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jakožto biosférické
rezervace UNESCO. Zdůrazněn bude i vliv prostředí na výskyt
jednotlivých druhů rostlin a živočichů a člověkem způsobené
změny, které ovlivňují původní ekosystémy.
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ + SŠ
Délka programu: 60 minut
Místo konání: budova IS
Cena: 30 Kč/ žák
Doprovod: odborný lektor
Cena: 50 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole
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Poznejte CHKO Křivoklátsko III.
Přednáška s následnou exkurzí
Přednáška odborného lektora formou prezentace seznámí
účastníky s historickým vývojem území a přírodními hodnotami
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jakožto biosférické
rezervace UNESCO. Zdůrazněn bude i vliv prostředí na výskyt
jednotlivých druhů rostlin a živočichů a člověkem způsobené
změny, které ovlivňují původní ekosystémy. Následná exkurze
v CHKO Křivoklátsko.
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ + SŠ
Délka programu: 3–4 hodiny
Místo konání: budova IS a CHKO Křivoklátsko
Cena: 50-60 Kč/ žák
Doprovod: odborný lektor

Fauna Křivoklátska
Studenti se formou diskuse dozví zajímavosti ze světa
křivoklátské fauny. Pomocí powerpointové prezentace se naučí
poznávat chráněná zvířata s důrazem na jejich ohrožení.
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ + SŠ
Délka programu: 60 min.
Místo konání: IS
Cena: 30 Kč/ žák
Doprovod: odborný lektor
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Flora Křivoklátska
Seznámení s rostlinstvem v CHKO Křivoklátsko – ukázky
běžných, vzácných a ohrožených druhů formou powerpointové
prezentace s odborným výkladem.
Vše určeno pro: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Délka programu: 60 min.
Místo konání: IS
Cena: 30 Kč / žák
Doprovod: odborný lektor
Pro rozšíření vědomostí je možné uskutečnit specializované
přednášky:

Vzácné rostliny
Geograficky nepůvodní rostliny
Plevele
Bylinky a my
Les a mimo lesní zeleň
Ekologické zemědělství v chráněných územích
Hodinový program, který seznamuje posluchače formou
přednášky s principy ekologického zemědělství v návaznosti na
údržbu krajiny, zdraví člověka či chutnost a prospěšnost
biopotravin.
Určeno pro: 2.stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ
Délka programu: 60 min.
Místo konání: IS
Cena: 30 Kč/ žák
Cena: 50 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole
Doprovod: odborný lektor
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Strážní služba v CHKO Křivoklátsko
Program zaměřený na terénní ochranu zvláště chráněných území
za účasti profesionální i dobrovolné stráže ochrany přírody.
V rámci programu budou představeny negativní zásahy člověka
v přírodě, vlastní činnost stráže a systém informačních panelů
instalovaných v území.
Určeno: pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ
Délka programu: 180 min.
Místo konání: CHKO Křivoklátsko
Cena: 50 Kč / žák, student
Doprovod: odborný lektor

NATURA 2000 v CHKO Křivoklátsko
Program, který seznamuje posluchače formou přednášky se
soustavou chráněných území NATURA 2000 na území CHKO
Křivoklátsko, představuje vyhlášené evropsky významné
lokality (EVL), Ptačí oblast Křivoklátsko a upozorňuje na
zvláštnosti hospodaření v těchto územích. Přednášku lze spojit
také s venkovní exkurzí do některé EVL.
Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ
Délka programu: 60 min.
Místo konání: IS
Cena: 20 Kč/ žák
Cena: 30 Kč/ žák – v případě uskutečnění programu ve škole
Doprovod: odborný lektor
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Workshop pro Místní samosprávu
„Praktická ukázka opatření financovaných
z krajinotvorných programů v CHKO Křivoklátsko“
Seminář zaměřený na veřejnou správu – zastupitele obcí. Ukázka
realizace opatření v terénu na území CHKO Křivoklátsko
Určeno: pro pracovníky veřejné správy
Délka programu: 360 min.
Místo konání: CHKO Křivoklátsko
Cena: 50 Kč
Doprovod: odborný lektor
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Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát
nám. Svatopluka Čecha 82
270 23 Křivoklát
telefon: 313 558 101
e-mail: proskova16@seznam.cz
web: www.is-krivoklat.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
RP Střední Čechy – Správa CHKO Křivoklátsko
Zbečno 5, 270 24
telefon: 951 424 504
e-mail: stredni.cechy@nature.cz
www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz
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Pokoje

Kuchyňská linka
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Přednáškový sál

„Domeček“
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Jak se k nám dostanete?

31

