„Lidé a krajina“

environmentální program pro školy na Horním Hradě

Pozvánka k účasti

www.hornihrad.cz

Tajuplný hrad s překrásnou okolní přírodou pro vás připravil
rozšíření nabídky a zlepšení kvality vzdělávání v environmentální oblasti.

Celkem je pro Vás navrženo osm zajímavých a nevšedních témat, kdy žáci dostanou možnost pod odborným vedením poodkrýt roušku mnohých tajemství naší přírody.

Základní informace o programu:

1) Voda v krajině a organismy na ní vázané - vliv člověka na
koloběh vody v krajině, umělé a přirozené vodní plochy, zajímavosti ze života obojživelníků, korýšů. Život v kapce vody.

Žáci z vaší školy se mohou aktivně zúčastnit environmentálního
programu na Horním hradě podle vašeho výběru z námi nabízených témat.
Environmetální program je plánován pro žáky ve věku 9 až 16
let (avšak můžeme jej přizpůsobit i žákům 1. a 2. tříd), ve skupinách po 20 - 25 žácích. Na každé téma je připraven 3 hodinový
interaktivní programu sestávajícího se z teoretické části, která
probíhá v učebně s interaktivní tabulí a praktické části v terénu
(exkurze, hry, samostatné úkoly, terénní práce, práce s mikroskopy, prezentace vlastního pozorování).
Základní informace o hrazení služby:
Výběr tématu je na Vás.
Každé tříhodinové téma je kalkulováno 45,- Kč na žáka. Pedagogický doprovod má program zdarma.
Program je možné využít při jednodenním i vícedenním pobytu
na Horním hradě.
V případě vícedenního pobytu můžete využít ubytování ve
vlastním spacáku i celodenní stravování.
Cena za žáka a noc je 130,-Kč. Pedagogický doprovod má ubytování zdarma.
Celodenní strava (snídaně, oběd, večeře) je kalkulována 245,- Kč
na osobu. Samozřejmostí je zajištěný pitný režim během celého
dne.
Samotný environmentální program je možné rozšířit o jakoukoliv z našich klasických nabídek programů pro školní výlety.
Například prohlídku hradu s průvodcem a pracovními listy,
prohlídku botanické zahrady, zkoušku odvahy či některý z
workshopů. Více na www.hornihrad.cz

2) Had hospodáříček - o vzácné užovce stromové a místních lidech v Poohří, poznávání a praktická ochrana našich plazů, hospodaření člověka v krajině a jeho význam pro ohrožené druhy.
3) Význam starých ovocných stromů - význam starých a solitérních stromů v krajině, dutinoví živočichové (plši, ptáci), důležitost mrtvého dřeva pro hmyz. Význam sadů pro člověka. Krajové odrůdy ovoce a význam genetické pestrosti.
4) Hospodaříme v souladu s přírodou - principy a pravidla
ekologického zemědělství, srovnání druhové pestrosti ekologicky a konvečně obhospodařovaných luk, exkurze na ekologické farmě.
5) Jak se žilo dřív - po stopách našich předků do zaniklé vesnice Hüttmesgrün.
6) Létající savci - zajímavosti ze života netopýrů, princip echolokace, prohlídka hradních katakomb - významného zimoviště
netopýrů, večerní pozorování.
7) Co je biodiverzita aneb o rozmanitosti přírody - ukázka
pestrosti druhů na příkladu botanické zahrady a arboreta v areálu hradu, význam biodiverzity pro člověka, krajinu i pro celý
ekosystém.
8) Tajemství z říše hub - objevování a poznávání rozmanitosti
mikroskopických organismů z říše hub, význam hub a lišejníků
pro člověka a ekosystém, mykologická exkurze.
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