Ekologické volnočasové centrum ŠVÝCÁRNA
NABÍDKA ENVIRONMENTÁLNÍCH VÝUKOVÝCH
PROGRAMŮ PRO ZŠ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ
OBLASTI MORAVSKÝ KRAS
Ekologické volnočasové centrum Švýcárna nabízí jednodenní a pobytové
(3 a 5-ti denní) výukové programy pro žáky I. a II. stupně. Programy se uskuteční
v unikátním prostředí Josefovského údolí v Moravském krasu.

ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PRO ŽÁKY I. a II. STUPNĚ

VÝUKOVÉ PROGRAMY

NABÍZENÉ PROGRAMY:

DVEŘE DO TAJUPLNÉHO ÚDOLÍ
Seznámení s historií a přírodou Josefovského údolí
Během jediného dne poodhalíme tajemství pravěkého osídlení
Josefovského údolí a cesty železa v proměnách času. Dozvíme
se, jak činnost člověka ovlivnila lesní ekosystémy a nahlédneme
do temného podzemního světa jeskyní.

ZA SKŘÍTKY LESA

Člověk a strom, les a společnost
S lesními skřítky prozkoumáme rozmanitost lesa všemi smysly.
Objevíme překvapivá podobenství – člověk a stromu les
a společnost. Zjistíme, čím lesu prospíváme a čím mu škodíme.
Potřebuje člověk les? A potřebuje les člověka? Jako lesní badatelé
budeme objevovat tajuplná přírodní zákoutí Josefovského údolí.

5 hodinový
výukový
program
pro žáky
II. stupně ZŠ

3 denní
výukový
program
pro žáky
1. a 2. tříd
ZŠ

LESNÍ BYTOSTI A MY
Ekologie a funkce lesa
Navštívíme prostředí, kde žije pestrá mozaika „lesních bytostí“
(zvířata, rostliny, stromy…). Jaká pravidla dodržují mezi sebou,
aby zachovala přírodní rovnováhu, si ukážeme u nás v Moravském
krasu. Pravěké chýše, středověké vaření, výroba dřevěného uhlí,
těžba rudy, období parních strojů – to vše nám dokáže, že se zde
líbilo i našim dávným předkům.

3 denní
výukový
program,
pro žáky
3. až 5. tříd
ZŠ

KONTAKTNÍ INFORMACE:
EVC Švýcárna, Josefov 459
67904 Adamov, okres Blansko
Objednávka: 721 457 976
email: evvo.svycarna@centrum.cz
Další dotazy: 511 141 297, 603 375 481

KRAJINA NA OBZORU!
Ekologie lesa a využívání krajiny
Přeneseme se zpět v čase do různých období naší historie a zdokumentujeme, jak lidé v minulosti využívali přírodu a krajinu. Odkud
pocházely suroviny pro jejich obživu kdysi a kde je získáváme dnes.
Odpovědi na otázky, jak je to s tajemnými nálezy v jeskyni Býčí skála
a jak ovlivnily zdejší krajinu šlechtické rody, se pokusíme zjistit pomocí
pestrých aktivit během pěti dní plných zážitků.

5 denní
výukový
program
pro žáky
3. až 5. tříd
ZŠ

CESTA Z MĚSTA
Komplexní pohled na krajinu a společnost
Prostřednictvím terénního zkoumání a pracovních listů se seznámíme se zdejší faunou a flórou. Dokážeme si, že i neživá příroda
Moravského krasu může být velmi proměnlivá a zajímavá. Na
naší cestě z města poznáme zdejší bohaté doklady lidské činnosti
v různých historických obdobích (Býčí skála, huť Františka, Máchův
pomník, Santiniho poutní kostel ve Křtinách apod.). Zjistíme, jak je
naše moderní civilizace závislá na zdravém životním prostředí.

5 denní
výukový
program
pro II. st. ZŠ
a pro 1. roč.
SŠ

EVC ŠVÝCÁRNA
je ekologické volnočasové centrum se sídlem v památkově chráněném
areálu bývalého hutního hostince a železitých lázní postavených v alpském
(švýcarském) stylu. Nachází se v Josefovském údolí u Křtinského potoka
přibližně 3 km východně od Adamova.

CÍLOVÁ SKUPINA

CENTRUM

VOLNOČASOVÉ

EKOLOGICKÉ

EVC ŠVÝCÁRNA

nabízených programů jsou děti ZŠ popř. prvních ročníků SŠ tak, jak je uvedeno
u jednotlivých programů. Po domluvě s pedagogy lze programy i částečně
přizpůsobit individuálním požadavkům. Počet účastníku na jednom programu
je min. 10, max. 30 dětí.

ORGANIZACE PROGRAMŮ:
Náplň je vždy přizpůsobena věku a možnostem zájemců. Začátek je vždy
v 9.00 hod. a konec ve 14.00 hod. Po dohodě je možné přizpůsobit začátek
vaší dopravě. Konec programu se příslušně posune. Programy budou probíhat
částečně venku a částečně uvnitř, proto prosíme, aby děti měly s sebou
přezůvky a oblečení vhodné i na činnosti v přírodě.
Programy vč. všech výukových pomůcek jsou zdarma. Ceny
dalších služeb (ubytování, stravování) jsou k dispozici na www.svycarna.eu

UBYTOVÁNÍ
je zajištěno přímo v areálu EVC Švýcárna, v historické budově bývalého hostince.
V 1. patře se nachází společenská místnost, apartmán pro pedagogy (3 lůžka)
se sociálním zařízením a 1 pokoj (5 lůžek, 2 x sociální zařízení).
Ve 2. patře je 6 pokojů (celkem 21 lůžek – 4 x čtyřlůžkový, 1x třílůžkový,
1 x dvoulůžkový), 2 x koupelna se sprchami, 2 x WC. Ubytovací kapacitu je
možné navýšit o pokoj v zadní budově s kapacitou 7 lůžek. Ceník je k dispozici
na www.svycarna.eu Pedagogický doprovod má ubytování zdarma (na 20 dětí
1 pedagog, nad 25 dětí 2 pedagogové).

STRAVOVÁNÍ:

KONTAKTNÍ INFORMACE:
EVC Švýcárna, Josefov 459
67904 Adamov, okres Blansko
Objednávka: 721 457 976
email: evvo.svycarna@centrum.cz
Další dotazy: 511 141 297, 603 375 481

Stravování je zajištěno stravovacím zařízením v areálu EVC Švýcárna. Více na
www.svycarna.eu a u vedoucí stravovacího provozu Mgr. Zuzany Kudičkové
(tel.: 776 259 594).

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ PROGRAMŮ:
Programy se objednávají a všechny další informace jsou poskytovány na e-mailu:
evvo.svycarna@centrum.cz a na tel.: 511 141 297 nebo 721 457 976

