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Ekologické výukové programy

Nabídka pro školní rok 2021/2022.

pro

MŠ, ZŠ, SŠ

http://hostetin.veronica.cz/skoly

Zveme vás do Hostětína,
vesnice uprostřed Bílých Karpat,
zasvěcené ekologickému vzdělávání
Zažijete kouzlo přírodní zahrady, vyprávění
starých ovocných stromů, chuť moštu a tajemství
domu žijícího ze slunce.
Zjistíte, jak fungují obce, nebo také jestli Země
dokáže unést naše kroky. Vydáte se za poznáním
a prožitkem do bělokarpatských lesů a luk.
Prohlédněte si naši nabídku ekologických
výukových programů. Využijete je při naplňování
školních vzdělávacích programů, zejména
v průřezovém tématu Environmentální výchova.
Programy jsou vedeny našimi zkušenými lektory.
Těší se na vás tým
Centra Veronica Hostětín.

+420 572 630 670
+420 771 123 394
jitka.datinska@veronica.cz

Posláním Centra Veronica Hostětín je
podporovat vztah k přírodě, místním zdrojům
a tradicím. Nabízí unikátní environmentální
vzdělávání dětí i dospělých a podporuje udržitelný cestovní ruch. Svou činností přispívá
k dobrému fungování místní ekonomiky,
šetří životní prostředí i globální klima.

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86 • 687 71

http://hostetin.veronica.cz
facebook.com/veronicahostetin
Vydání nabídky je spolufinancováno
Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Ekologické
výukové programy
pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Kouzelný Hostětín
Žijeme v kouzelné vesnici! Máme dům, ve
kterém se nemusí v zimě topit, umíme vyrobit
elektřinu ze slunce, z jablek získáváme živou
vodu (mošt), kouzelné rostliny čistí odpadní vodu.
Z komínů nevychází černý dým, ale bílá pára,
nebo se z nich v zimě ani nekouří.
Žáci hravě zjistí, co tato kouzla způsobuje.
2

hod.

75 Kč
za žáka

MŠ
a 1.–3. třída ZŠ

Les vůní, barev a zvuků
prožitkový program
Víte, jak voní les? Kolik má barev a zvuků? Jak je
drsný i jemný? Jaký je les z pohledu mravence?
Pojďte s námi poznávat lesní tajemství, potkávat
lesní velikány i zástupce mikrosvěta. Budeme
zkoumat les všemi smysly, poslouchat, vnímat
a malovat. Zaměříme se na rozvoj
environmentální senzitivity (citlivosti a vnímavosti
vůči všemu živému) ne na získávání znalostí.
Program probíhá v lese.
3

hod.

V kompostu to žije!
Co to vůbec kompost je, jak vzniká a co v něm
žije? Co do něj patří, co nepatří, a k čemu je
dobrý? Program s badatelskými aktivitami,
odchytem a pozorováním půdních živočichů, se
zábavnými a naučnými hrami a aktivitami, ve
kterém žáci pochopí význam živočichů při vzniku
půdy. V rámci tříhodinového programu si děti
připraví svačinku a vzniklý bioodpad odnesou
kam jinam než do kompostu.
hod.

2

75Kč
za žáka

3

90 Kč

hod.

za žáka

3.–5. třída ZŠ

90 Kč
za žáka

starší děti z MŠ
a I. stupeň ZŠ

IV–X
měsíc

Živá a mrtvá voda
Jaký je rozdíl mezi živou a mrtvou vodou? Kde
všude můžeme vodu v přírodě nalézt a co v ní
žije? Ponoříme se do objevování tajemství vod
potůčku protékajícího zahradou a odlovíme
zajímavé živočichy. Možná budeme mít štěstí
a prohlédneme si zblízka i raka! Společně
přijdeme na to, zda je voda v potůčku čistá, nebo
špinavá a jak se čistí voda v kořenové čistírně
za našimi humny. Praktický program s prvky
badatelsky orientovaného učení.
2

hod.

3

hod.

75 Kč
za žáka
90 Kč
za žáka

MŠ (předškoláci)
a 1.–2. třída ZŠ
3.–5. třída ZŠ

IV–X
měsíc

Bylinková zahrádka

Voňavé dobrodružství

Zveme vás do naší zahrádky plné voňavých
a léčivých bylinek. Dokážeme vyléčit naše malé
kamarády? K tomu potřebujeme znát, na co
jsou bylinky dobré, jak je můžeme použít a kde
nasbírat. Hravý program plný vůní a chutí, ve
kterém se děti seznámí se základními běžně
dostupnými léčivými bylinkami a vyrobí si vlastní
pytlík bylinkového čaje.

Kde se vzala, tu se vzala, v Hostětíně se objevila
tajemná osoba... Hravý, lehce záhadný program
o běžně dostupných léčivých bylinkách, během
kterého se žáci promění v detektivy pátrající po
původu tetičky kořenářky, která je programem
provází a předává jim své znalosti o bylinkách.
Zvládnou děti bylinkami vyléčit tetičku trpící
ztrátou paměti a rozlousknou celou záhadu?
Program je zakončen výrobou vlastního
bylinkového čaje.

2

hod.

80 Kč
za žáka

MŠ
a 1.–2. třída ZŠ

1,5
hod.

Piju mošty, což Ty?
Unikátní ovocnářský program probíhající
v „jablečné sezóně“. Žáci se dozvědí o významu
ovoce, pěstování ovocných stromů, o životě
v ovocném sadu a ochutnají různé odrůdy jablek.
Ručně si vylisují jablka a vyrobí mošt, kterým si
připijeme na zdraví!

hod.

2

80 Kč
za žáka

MŠ
a 1.–2. třída ZŠ

3

100 Kč

3.–5. třída ZŠ

IX–XI
měsíc

hod.

za žáka

70 Kč
za žáka

3.–5. třída ZŠ

Živá zahrada
Co roste a žije v přírodní zahradě a sadu? Jak
bydlí třeba ježek nebo netopýr? Chceme na
zahradě užovky? Přijďte se podívat, jak můžeme
žít v souladu s přírodou. Žáci prozkoumají naši
přírodní zahradu, porozumí její rozmanitosti
a srovnají ji s jinými druhy zahrad. Budou
objevovat úkryty živočichů a pochopí jejich
význam a provázání s rostlinami i nejrůznějšími
zahradními prvky.
2

75 Kč
za žáka

MŠ (předškoláci)
a 1. třída ZŠ

3

90 Kč
za žáka

2.–4. třída ZŠ

hod.

hod.

MŠ a ZŠ

Kouzlo Vánoc

Vánoční dobrodružství

Proč se slaví Vánoce? A jak se slavily v Bílých
Karpatech v době našich prababiček? Program
s kouzelnou atmosférou o adventních i vánočních
tradicích a zvycích našich předků. Součástí je
bohatá, voňavá tvořivá dílna, během které si žáci
upečou vlastní vánočku a vytvoří vánoční výrobek.
Na závěr si připijeme vánočním punčem
z jablečného moštu.

Jak se slaví vánoce v různých koutech světa?
Odkud pochází koření, které nám svou vůní
připomíná vánoční čas? Pohádkově motivovaný
program, během kterého si žáci upečou vlastní
vánočku nebo postavičku z kynutého těsta
a vytvoří si výrobek z ovčí vlny. Společně
popřemýšlíme, co dělat pro to, aby Vánoce byly
šťastné a veselé u nás i jinde ve světě. Na závěr si
připijeme vánočním punčem z jablečného moštu.

3

hod.

100 Kč
za žáka

starší děti z MŠ

a 1.–2. třída ZŠ

XI–XII
měsíc

3

hod.

100 Kč
za žáka

3.–5. třída ZŠ

XI–XII
měsíc

Velikonoční oslava
Oslava znovuzrození přírody i nejvýznamnější
křesťanské svátky - to jsou Velikonoce. A co jim
předchází? Program o téměř zapomenutých
i současných velikonočních tradicích a zvycích
s bohatou tvořivou dílnou, ve které si žáci upečou
vlastní velikonoční nádivku s planými rostlinami
a vyrobí si jarní výrobek.
3

hod.

100 Kč
za žáka

starší děti z MŠ

a 1.–2. třída ZŠ

III–IV
měsíc

Řemesla našich předků
Je řemeslná práce přežitkem, nebo se bez ní
neobejdeme ani dnes? O řemeslech zaniklých
i současných, o významu a hodnotě rukodělné
práce v současnosti a také o regionální značce
Tradice Bílých Karpat se žáci dozvědí v teoretické
části programu. V praktické části si žáci vyzkouší
práci s ovčí vlnou a odnesou si vlastní výrobek.
3

hod.

100 Kč
za žáka

I. stupeň ZŠ

MŠ a ZŠ

Co to bzučí za humny aneb ze
života včel
Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel
medonosných. Program je plný zábavných
a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží
fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci
se naučí rozeznávat vývojová stádia včely, seznámí
se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví
voňavý výrobek.
2

hod.

80 Kč
za žáka

MŠ (předškoláci)
a 1.-2. třída ZŠ

Jak zatočit s odpadem?

program je možné realizovat i formou
online webináře
Produkujeme, spotřebováváme, vyhazujeme.
Kolem nás jsou přeplněné kontejnery
s vytříděným odpadem. Je ho však tolik, že ho
nestíháme recyklovat, a tak často končí
ve spalovnách či na skládkách. Co s tím? Žáci
v rámci programu zjistí, že přírodní zdroje
nejsou nevyčerpatelné a je třeba s nimi nakládat
zodpovědně. Seznámí se s možnostmi, jak
množství odpadu snižovat a jak odpad nevytvářet.
1,5
hod.

U´ NIKOVKA

Lesní tajemství

e

ím

bíz

vě
no

na

Lesy na celém světě skrývají stále mnohá
tajemství, čekající na objevení. V lesích okolo
Hostětína se pokusíme pomocí bádání, pokusů
a bystré mysli jedno takové rozluštit v rámci
terénní únikové hry. Program ale nebude jen
o hádankách. Žáci se dozví mnohé ze života lesa
a stromůn, a to vše neotřelou a aktraktivní
formou.
3

hod.

90 Kč
za žáka

3.–5. třída ZŠ

IV–X
měsíc

70 Kč
za žáka

1.–5. třída ZŠ

Projektové dny v Hostětíně

Výukové programy s časovou dotací 180 minut je
možné realizovat jako projektové dny (Šablony II
a III OP VVV). Vzhledem k administrativní zátěži
připočítáváme k ceně za výukový program
20 Kč na žáka. Při menším počtu než 16 žáků se
na ceně dohodneme individuálně.

Projektové dny ve škole

nabízíme pro školy ve Zlínském kraji

Realizace ve třídě nebo v zahradě školy. Pro
minimální počet 20 dětí. Nabízíme program Co to
bzučí za humny aneb ze života včel.
4x45 160 Kč pro děti 5-9 let
minut

za žáka

MŠ a ZŠ

Ekologické
výukové programy
pro II. stupeň ZŠ

a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Kdyby tisíc Hostětínů

Řemesla našich předků

Interaktivní exkurze, při které žáci proberou
témata související s udržitelným rozvojem.
A to rovnou prakticky na konkrétních příkladech
realizovaných v Hostětíně. U každého z projektů
(kořenová čistírna, výtopna na biomasu, solární
panely, šetrné veřejné osvětlení, moštárna
s ekologickou produkcí, pasivní dům) žáci
zkoumají principy, zjišťují konkrétní přínosy
a porovnávají s „nešetrnými“ variantami.

Je řemeslná práce přežitkem, nebo se bez ní
neobejdeme ani dnes? O řemeslech zaniklých
i současných, o významu a hodnotě rukodělné
práce v současnosti a také o regionální značce
Tradice Bílých Karpat se žáci dozvědí v teoretické
části programu. V praktické části si žáci vyzkouší
práci s ovčí vlnou a odnesou si vlastní výrobek.
3

hod.

3

hod.

90 Kč

za žáka

Piju mošty, což Ty?
Unikátní ovocnářský program probíhající
v „jablečné sezóně“. Žáci se dozvědí o významu
ovoce, pěstování ovocných stromů, o životě
v ovocném sadu a ochutnají různé odrůdy jablek.
Ručně si vylisují jablka a vyrobí mošt, kterým si
připijeme na zdraví!
3

hod.

100 Kč
za žáka

IX–XI
měsíc

100 Kč
za žáka

Poklady bělokarpatské krajiny
terénní program
Vydejte se s námi na procházku prostorem
i časem. Půjdeme bělokarpatským lesem, dojdeme
na místo, kde stával pověstmi opředený Kočičí
hrádek, projdeme se po loukách i malebnou
vesnicí. Žáci se ponoří do hluboké geologické
minulosti, dozvědí se o historii osidlování krajiny
Bílých Karpat, o těžkém životě obyvatel při
častých vpádech nájezdníků, o hospodaření
v minulých stoletích i v současnosti.
Trasa je dlouhá 3 km.
3

hod.

90 Kč
za žáka

Botanická vycházka
na květnaté louky Bílých Karpat

(probíhá v přírodních rezervacích v okolí obcí
Valašské Klobouky nebo Brumov-Bylnice)

V době největšího rozkvětu luk nabízíme
botanickou exkurzi na květnaté orchidejové louky.
Uvidíme některé ze vzácných a chráněných druhů
rostlin, tajemné orchideje i rostliny běžné. Dozvíme
se, proč nejsou všechny louky stejné, objevíme
jejich druhovou bohatost, zjistíme, co dělat pro
jejich zachování … a potěšíme se nádhernými
rozhledy.
V–VI
3–4

EcoGame
Simulační hra, ve které se žáci stanou pracovníky
Výzkumného ústavu vesnice budoucnosti, kteří
se snaží vyvinout udržitelný způsob bydlení,
hospodaření s vodou a energiemi. Zvládnou to?
Díky dobré spolupráci v týmu pravděpodobně ano.
A po ukončení vývoje budou moci představit
své projekty v rámci reálné exkurze po
ekologických projektech v Hostětíně. Na závěr
každý obdrží sešit ekovýzev, které mohou plnit
doma i ve škole, protože začít je nejlepší právě
teď!
3

hod.

90 Kč
za žáka

hod.

měsíc

90 Kč

za žáka

Sucho v krajině

e

ím

bíz

vě
no

na

Terénní program, při kterém se žáci interaktivními
metodami s prvky badatelsky orientovaného vyučování seznámí s důsledky hospodaření člověka
na krajinu a její schopnost zadržovat vodu a zároveň objeví řešení, která pomohou retenční schopnost krajiny zlepšit.
3

hod.

90 Kč
za žáka

II. stupeň ZŠ
víceletá gymnázia
(odpovídající ročníky)

Ekologické
výukové programy
pro SŠ

Kdyby tisíc Hostětínů
Interaktivní exkurze, při které žáci proberou
témata související s udržitelným rozvojem.
A to rovnou prakticky na konkrétních příkladech
realizovaných v Hostětíně. U každého z projektů
(kořenová čistírna, výtopna na biomasu, solární
panely, šetrné veřejné osvětlení, moštárna s ekologickou produkcí, pasivní dům) žáci zkoumají
principy, zjišťují konkrétní přínosy a porovnávají
s „nešetrnými“ variantami.
3

hod.

90 Kč
za žáka

Botanická vycházka na
květnaté louky Bílých Karpat
(probíhá v přírodních rezervacích v okolí obcí
Valašské Klobouky nebo Brumov-Bylnice)
V době největšího rozkvětu luk nabízíme
botanickou exkurzi na květnaté orchidejové louky.
Uvidíme některé ze vzácných a chráněných druhů
rostlin, tajemné orchideje i rostliny běžné. Dozvíme
se, proč nejsou všechny louky stejné, objevíme jejich druhovou bohatost, zjistíme, co dělat pro jejich
zachování … a potěšíme se nádhernými rozhledy.
3–4
hod.

90 Kč
za žáka

V–VI
měsíc

Poklady bělokarpatské krajiny
terénní program
Vydejte se s námi na procházku prostorem
i časem. Půjdeme bělokarpatským lesem, dojdeme na místo, kde stával pověstmi opředený
Kočičí hrádek, projdeme se po loukách i malebnou vesnicí. Žáci se ponoří do hluboké geologické minulosti, dozvědí se o historii osidlování
krajiny Bílých Karpat, o těžkém životě obyvatel
při častých vpádech nájezdníků, o hospodaření
v minulých stoletích i v současnosti.
Trasa je dlouhá 3 km.
3

hod.

90 Kč
za žáka

Sucho v krajině

e

ím

bíz

vě
no

na

Terénní program, při kterém se žáci interaktivními
metodami s prvky badatelsky orientovaného vyučování seznámí s důsledky hospodaření člověka
na krajinu a její schopnost zadržovat vodu a zároveň objeví řešení, která pomohou retenční schopnost krajiny zlepšit.
3

hod.

90 Kč
za žáka

SŠ

Obecné informace pro jednodenní ekologické výukové programy
Programy je možné zrealizovat i v rámci šablon jako projektový den ve výuce (u výjezdových pro‑
gramů) i mimo školu. Na konkrétní podobě projektového dne se domluvíme individuálně.

Programy, časová dotace, počet žáků

Co s sebou?

• Programy jsou naceněny pro skupinu minimálně
16 žáků – tuto cenu škola platí i v případě
menšího počtu žáků. Při větším počtu mohou
být děti rozděleny na dvě poloviny.

Pro většinu programů je potřeba oblečení
do přírody a vhodná terénní obuv (programy
probíhají v zahradě nebo v terénu). Pokud se
chystáte na některý z interiérových programů,
přibalte si přezůvky (info naleznete v závazné
objednávce).

• S vybranými programy můžeme po předchozí
domluvě přijet k vám do školy.
• Programy probíhají v Centru Veronica, v přilehlé
přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní
pestré krajině Bílých Karpat. Nabízíme je
celoročně (kromě uvedených výjimek).
• V časové dotaci k programům je počítáno
s krátkou přestávkou.
K době strávené v Hostětíně připočítejte zhruba
30 minut k délce programu na čas k nákupu
suvenýrů v našem obchůdku regionálních
výrobků, toaletě, svačinkám, přezouvání apod.
• Pracovníci Centra Veronica zodpovídají
za přípravu a vedení programové části pobytu.
Za bezpečnost a kázeň odpovídá
pedagogický dozor.

Strava
K programu si můžete objednat oběd (děti MŠ
a 1. stupeň ZŠ – 90 Kč, 2. stupeň ZŠ a SŠ –130 Kč)
nebo pouze polévku (25 Kč). Vaříme s využitím
místních, BIO a fairtradových potravin.
Vezměte si s sebou svačiny, v obci je jen malý
obchod s omezenou prodejní dobou.

Objednání programu a platba
Programy objednávejte e‑mailem nebo telefonicky.
Po domluvě zašleme závaznou objednávku. Platba
probíhá po skončení programu podle skutečného
počtu dětí, v hotovosti nebo převodem na účet.

+420 572630670, +420 771123394
jitka.datinska@veronica.cz

Nabídka dalších aktivit v Hostětíně
Hostětínské ekologické projekty
•
•
•
•
•
•
•
•

pasivní dům
moštárna s bio produkcí
ukázková přírodní zahrada a sad
solární kolektory a fotovoltaické elektrárny
výtopna na biomasu
roubená sušírna ovoce
kořenová čistírna odpadních vod
šetrné veřejné osvětlení

„Samoobslužné“ programy
• Živá zahrada a sad a jejich poznávání
s pracovním listem pro děti i dospělé
• naučná stezka Naokolo Hostětína
• Sochy v krajině
• hledačky s pokladem (neboli questy):
Švihácká hledačka a ekohledačka Živ‑li’s s živly
• Jabloňová procházka
• geocaching
• badatelská stezka Vlez v les
• hostětínské Bludiště v přírodě - terénní kvíz, při
kterém se můžete i ztratit :-)

Zajímavé možnosti?
• uspořádejte seminář, konferenci, školení
nebo firemní akci v našem pasivním domě
• prožijte dovolenou v ekopenzionu
a vyzkoušejte domácí kuchyni z regionálních
potravin a biopotravin
• ochutnejte jedinečné příchuti pravého
hostětínského moštu
• zeptejte se na radu v naší ekoporadně
• nakupte na recepci Centra Veronica
originální místní produkty se značkou
Tradice Bílých Karpat

http://hostetin.veronica.cz/ekologicka‑vesnice
http://hostetin.veronica.cz/nabidka‑programu

Nabídka pro školní rok 2021/2022.

Pobytové programy
a adaptační kurzy
s ekologickým zaměřením
pro

ZŠ SŠ

http://hostetin.veronica.cz/skoly

a

Přijeďte se svojí třídou strávit pár dní
v Hostětíně, „eko-vesnici“uprostřed Bílých Karpat
Během tří nebo pěti dnů pobytu v Centru Veronica Hostětín poznáte, jak se bydlí v domě, který
žije ze slunce, prozkoumáte každý kout rozmanité přírodní zahrady a vydáte se za poznáním
a prožitkem do bělokarpatských lesů a luk.
Centrum a jeho blízké okolí nabízí celou řadu
„samoobslužných“ aktivit:
• Živá zahrada a její poznávání s pracovním listem
• naučná stezka Naokolo Hostětína
• Sochy v krajině
• hledačky s pokladem (neboli questy):
Švihácká hledačka a ekohledačka Živ‑li’s s živly
• Jabloňová procházka
• geocaching (možnost zapůjčení GPS)
• badatelská stezka Vlez v les
• hostětínské Bludiště v přírodě - terénní kvíz, při
kterém se můžete i ztratit :-)
• v okolí jsou turistické cíle jako
hrad Brumov, koupaliště v Pitíně aj.
Volný čas (pokud vám nějaký zbude :-) můžete
trávit v prostorách ekocentra i přilehlé přírodní
zahrady, kde si můžete udělat táborák. Pro sportovní hry je možné využít místní hřiště – sportovní
potřeby vám rádi zapůjčíme.

+420 572 630 670
+420 771 123 394
jitka.datinska@veronica.cz

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86 • 687 71

http://hostetin.veronica.cz
facebook.com/veronicahostetin

Obecné informace pro pobytové programy a adaptační kurzy
Ubytování a stravování
v Centru Veronica
• Ubytování vám zajistíme ve 2–4lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením v pasivním domě (kapacita 28 lůžek + 7 přistýlek,
větší počty osob konzultujte předem).
• Celodenní stravu (se svačinami a pitným režimem) vám připravíme s využitím místních, BIO
a fairtradových potravin.
• K dispozici: kuchyňka s lednicí, základní
sportovní potřeby, prostor ukázkové přírodní
zahrady s herními prvky pro děti, ohniště.
• V Centru Veronica si můžete zakoupit regionální
či fairtradové výrobky (mošty, biolády, čokolády,
řemeslné výrobky).
• V obci je obchod s omezeným sortimentem
zboží a prodejní dobou.
Cena se odvíjí od typu a délky pobytu –
podívejte se na následující stránky.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Objednání pobytu/programu
Po předchozí domluvě vám pošleme závaznou
objednávku. Na jejím základě vám rezervujeme
termín, který je třeba v domluvené lhůtě potvrdit
zaplacením zálohy ve výši 50 % z celkové částky.
Další informace o objednávání pobytů vám
rádi sdělíme telefonicky nebo emailem.

+420 572630670, +420 771123394
jitka.datinska@veronica.cz

Pobytové programy
s environmentálním zaměřením

Svět zahradních skřítků

Zábavně-tvořivý pobytový program s poutavým
pohádkovým příběhem a environmentálním
přesahem. Spolu s neposednými zahradními
skřítky budou žáci objevovat přírodní děje
a rostlinnou a živočišnou říši v závislosti na
aktuálním ročním období. Prozkoumají každý
kout naší rozmanité přírodní zahrady a možná
zažijí nečekaná dobrodružství i za humny...
3–5
dní

1.–2. třída ZŠ
případně MŠ

Za tajemstvím krajiny
Bílých Karpat
Žáci se seznámí s unikátní krajinou Bílých Karpat
a jejími ekosystémy (les, louka, sad). Na příkladu
historického vývoje krajiny Bílých Karpat si
uvědomí, že je možné hospodařit v krajině trvale
udržitelným způsobem po celá staletí a lze tak
pokračovat i v současnosti.
Čeká je exkurze po novodobých ekologických
projektech v Hostětíně, terénní programy, ale
také simulační hra. Program je sestaven tak, aby
žákům nabídl jak nové informace a pochopení
souvislostí, tak bezprostřední prožitky přírody
a zážitky z netradičních aktivit.
3

dny

6.–9. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií

Bádej a hraj – poznej náš kraj

Zábavný a naučný pobytový program, během
kterého žáci bádají a plní řadu úkolů, které si
zapisují do svých badatelských deníků. Žáci na
vlastní kůži poznají, jak se žije v pasivním domě
a v obci, kde teplou vodu ohřívá slunce a vodu
čistí bakterie na kořenech rostlin. Prozkoumají
přírodní zahradu, intenzivní prožitky získají
v lese, v krajině i při zapomenutých řemeslech.
V průběhu procesu žáci poznají řadu souvislostí
mezi svým každodenním chováním a koloběhem
v přírodě i životem v obci. Na konci pobytu si
žáci připraví vlastní reportáž, jejíž videozáznam
mohou po návratu promítnout doma nebo
ve škole.
3–5
dní

3.–5. třída ZŠ

Sucho v krajině

Pobytový program o aktuálním celospolečenském
tématu nedostatku vody v krajině. Žáci se při
terénním výzkumu a badatelských aktivitách
seznámí s problematikou, osvojí si základní
poznatky a souvislosti, budou postupně odkrývat
příčiny problémů a navrhnou praktická řešení, jak
s vodou v krajině hospodařit. Kvalitní dramaturgie
programu, metody kritického myšlení
a neokoukané pokusy budou žáky motivovat
k činnosti. Simulační hrou si v závěru prakticky
vyzkouší roli aktivních a zodpovědných občanů.
3

dny

6.–9. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií

pobyty

S kapkou vody za poznáním

Obecné informace

Velké sucho zasáhlo naši zemi, voda v řekách se
ztrácí, studánky vysychají, tráva a stromy začínají
schnout. Staň se členem expedice, která má za
cíl zjistit, co sucho způsobuje a jak problém řešit.
Během hravého, naučného a dobrodružného
programu se žáci dozvědí o vodním koloběhu, co
ho ovlivňuje a naučí se s vodou hospodařit.
3–5
dní

3.–5. třída ZŠ

e

ím

bíz

vě
no

na

Čtyři živly pro malé badatele

Pobytový program využívající postupy badatelsky
orientované výuky dětem hravou a poutavou
formou představí téma čtyř živlů, elementy
Vzduch, Země, Voda, Oheň. V rámci programu
plní žáci řadu badatelsky orientovaných aktivit
v přírodě, kde přímo ve venkovním prostředí
zkoumají, jak se živly projevují, v jaké vzájemné
interakci vystupují a jak vytvářejí podmínky pro
život.
3–5
dní

1.–2. třída ZŠ,
případně MŠ

Charakteristika programů

• Pobytové výukové programy můžete
využít při naplňování školních vzdělávacích
programů, zejména v průřezovém tématu
Environmentální výchova.
• Pobytové programy nabízíme celoročně
(v zimních měsících se slevou). Můžete si
zvolit třídenní, čtyřdenní či pětidenní variantu.
Plný program zahrnuje dopolední, odpolední
a zčásti večerní aktivity. Program je
přizpůsobený věku účastníků.
• Pobytové programy probíhají v Centru Veronica
a přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a jeho
okolí a v unikátní pestré krajině Bílých Karpat.
• Pokud je to možné, probíhá velká část programu
venku. Program jsme sestavili tak, aby posílil jak
pochopení ekologických souvislostí, tak přímý
prožitek přírody. Zahrnuje i tvořivou činnost
a aktivity pro podporu otevřené komunikace
a spolupráce mezi žáky.
• Konkrétní podobu programu s námi konzultujte
předem, rádi vezmeme v potaz vaše požadavky.
Můžete si zvolit částečný program (např. jen
dopolední) za sníženou cenu.
• Pracovníci Centra Veronica zodpovídají
za přípravu a vedení programové části pobytu.
Za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický
dozor.

pro pobytové programy s environmentálním zaměřením
Časová dotace a počet žáků
Pobyty realizujeme pro 20–30 žáků
(větší či menší počty je potřeba
konzultovat předem).
Pobyt začíná první den obědem, odjezd poslední
den je do 11.30.
Jiný rozsah je možný po domluvě.

+420 572 630 670
+420 771 123 394
jitka.datinska@veronica.cz
Ceník pobytových programů
zimní ceny (XI–III)
3 dny
cena pro žáka

cena pro pedagoga

4 dny

letní ceny (IV–X)
5 dní

3 dny

4 dny

5 dní

1.–4. třída

1 320 Kč 1 980 Kč 2 640 Kč

1 380 Kč 2 070 Kč 2 760 Kč

5.–9. třída

1 580 Kč 2 370 Kč 2 890 Kč

1 720 Kč 2 580 Kč 3 120 Kč*

ubytování**

700 Kč 1 050 Kč 1 050 Kč

800 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč*

strava

700 Kč 1 050 Kč 1 400 Kč

700 Kč 1 050 Kč 1 400 Kč

* snížená cena za ubytování na 5 dní
** nad 20 účastníků a 3 noci má 1 pedagog nocleh za zvýhodněnou cenu 100 Kč za noc,
nad 26 účastníků a 3 noci mají 2 pedagogové nocleh za zvýhodněnou cenu 100 Kč za noc.

Adaptační kurzy
s environmentálním zaměřením

„Hvězdnou branou“
Třídenní adaptační kurz s environmentálním zaměřením
„Najdete způsob, jak cestovat mezi světy.
Jste dost odvážní projít hvězdnou branou
a vydat se na neznámou planetu, i když nevíte,
co vás tam čeká? Jste připraveni a ochotni
vydat ze sebe maximum nejen pro svou
záchranu? Dokážete s ostatními táhnout
za jeden provaz a dosáhnout společného cíle?
Planeta Carpatica potřebuje pomoc!
Domorodci ji za dlouhá staletí nezájmu
o přírodu přivedli na pokraj katastrofy…“
Zážitkový adaptační kurz s prvky environmentální
výchovy (prostřednictvím simulační hry
a zážitkové pedagogiky.

Strukturovaný program umožňuje vytvoření
bezpečného prostoru pro aktivní seznámení
skupiny (i s učitelem), vzájemné poznání
a stmelení třídního kolektivu. Pomáhá nalézt
jedinci své místo ve skupině; rozvíjí vzájemnou
spolupráci, umožňuje intenzivní společné zážitky
a pochopení vybraných environmentálních
problémů.
3

dny

1890Kč 4.–6. třída ZŠ
za žáka

pobyty

Třídenní adaptační kurz bez
programové nabídky
Adaptační pobyt bez programové nabídky
Centra Veronica Hostětín není omezen věkem dětí
a je určen pro jakoukoliv věkovou kategorii
od 1. třídy ZŠ po 4. ročník SŠ.
Program si zařizují a organizují pedagogové
sami, ale můžete si objednat i jednotlivé výukové
programy z naší nabídky.
V ceně je zahrnuto ubytování na dvě noci
a strava (dvě plné penze). Pobyt obvykle začíná
první den obědem, končí třetí den dopoledne.
Jiná délka je možná po domluvě.

3

1080 Kč ZŠ 1.-4. třída

3

1420 Kč ZŠ 5.-9. třída

3

1580 Kč SŠ

dny

dny

dny

za žáka

Obecné informace pro adaptační kurzy
• Program zahrnuje dopolední, odpolední
a večerní aktivity a je přizpůsobený věku
účastníků. V případě dobrého počasí většina
programu probíhá venku. Konkrétní podobu
programu s námi můžete konzultovat
předem. Rádi vezmeme v potaz vaše
požadavky.
• Pobyty nabízíme pro 20–30 žáků
(větší či menší počty konzultujte předem).
• Pracovníci Centra Veronica zodpovídají
za přípravu a vedení programové části
pobytu (neplatí pro pobyt bez programu);
za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický
dozor.
• Po předchozí domluvě vám pošleme
závaznou objednávku.

za žáka

za žáka

+420 572 630 670
+420 771 123 394
jitka.datinska@veronica.cz

