
Kam zmizel sysel?
Pobytový přírodovědný kurz 
30. 6. – 4. 7. 2014
�poznávání přírody v okolí Velkých Pavlovic
�pobyt v přírodě
�monitorování sysla obecného
�krajina a její změny
�ochrana životního prostředí
�výtvarná a rukodělná činnost
�hry, soutěže
Celý týden je motivován problémem ohrožených zvířat       
a zejména významným výskytem sysla obecného            
ve Velkých Pavlovicích. Děti se postupně seznámí
s životem sysla, iniciativami na jeho ochranu. Uspořádáme 
výpravy do míst jeho výskytu a budeme provádět 
pozorování. Zároveň se seznámíme i s dalšími živočichy    
a rostlinami v ekosystémech v okolí našeho města. Své
poznatky si děti budou zaznamenávat do svých 
badatelských deníků. Nebudou chybět ani ryze 
prázdninové aktivity, např. hledání pokladu, stezka odvahy 
či večerní táborák s opékáním špekáčků.

Tajemství vodní říše
Pobytový přírodovědný kurz 
14. 7. – 18. 7. 2014
�poznávání přírody, ekosystému rybníka a dalších 
ekosystémů
�pobyt v přírodě
�lovení a zkoumání vodních živočichů
�ochrana životního prostředí
�výtvarná činnost
�hry, soutěže
Celotýdenní hra je motivována příběhem z prostředí vodní
říše. Každý den děti plní úkoly vládce vodní říše a jsou 
odměňovány perličkami. V průběhu týdne si děti vyrobí
např. vodnický kostým, pytlíček na perličky a další výrobky, 
vyzkouší svůj důvtip při soutěžích a kvízech a dokáží svou 
šikovnost při pohybových hrách. Budou zkoumat 
vlastnoručně vylovené živáčky a naučí se ohleduplnému 
chování k přírodě a jejím obyvatelům. Celý pobyt zakončí
zábavná cesta za pokladem a nebude chybět večerní
opékání špekáčků.

Setkání s Matkou P řírodou
Pobytový přírodovědný kurz 
21. 7. – 25. 7. 2014
�poznávání přírody a ekosystémů v okolí
�seznámení se s rostlinami a živočichy jednotlivých 
ekosystémů
�hry a soutěže 
�tvořivé činnosti inspirované přírodou
�pobyt v přírodě
Celotýdenní hra je zaměřena na fenologické střídání roku 
v přírodě. Děti první den přivítá sama Matka Příroda           
a poprosí je o pomoc. Rozbily se jí totiž hodiny, které
v přírodě střídají jaro, léto, podzim a zimu. Vše místo tří
měsíců netrvá ani dva dny. Děti tak během týdne prožijí
celý rok. Každý den se setkají s Matkou Přírodou                 
a pokaždé jim Matka Příroda sdělí, jaký problém ji trápí, 
s čím by potřebovala pomoci. Pomoc se realizuje ve hrách 
a soutěžích. V průběhu týdne se děti seznámí se včelami    
a opylováním, s životem ptáků, s mnoha rostlinami             
a živočichy, zkusí si lovit živáčky v rybníku a zažijí i téměř
zimní koulovačku. Jejich celotýdenní snažení bude 
odměněno táborákem a možná najdou i poklad, který 
Matka Příroda ukryla na tajném místě.

Záchrana planety Zem ě
Pobytový přírodovědný kurz 
28. 7. – 1. 8. 2014
�poznávání přírody a jejích zákonitostí
�seznámení se s problémy poškozování životního 
prostředí a možnostmi nápravy
�hry, soutěže
�pohybové a výtvarné aktivity
�tvoření z recyklovaných materiálů
Celotáborová hra začíná nalezením létajícího talíře, který 
v sobě ukrývá poselství s voláním o pomoc, které napsal 
mimozemšťan Wejdík, obyvatel planety Goloke. Jeho 
planeta čelí ekologické katastrofě. Děti postupně
nacházejí nové vzkazy, ve kterých se seznámí s některými 
problémy, které trápí Wejdíkovu planetu. Těmito problémy 
jsou například nahromaděný odpad, kyselé deště, hynutí
zvířat, plýtvání elektrickou energií a vodou. Děti se 
s problémy nejen seznámí, ale budou se je učit řešit         
a také jim předcházet. Mimo jiné si osvojí pěstování
rostlin, třídění a využití odpadu, nákup šetrných spotřebičů
atd. Budou rozvíjet své fyzické a psychické schopnosti, 
kreativitu a vzájemnou spolupráci. Na závěr se vypraví
hledat poklad mimozemšťanů a při večerním táboráku 
budou opékat pravé mimozemšťanské špekáčky.

Po stopách našich p ředků
Příměstský kurz 
7. 7. – 11. 7. 2014
�poznávání historie Velkých Pavlovic a regionu
�poznávání a pozorování rostlin a živočichů
typických pro náš region
�výpravy k zajímavým stavbám a pozůstatkům 
minulosti
�stará řemesla a dovednosti našich předků
�hry, soutěže, tvoření

Putování za zázraky p řírody
Příměstský kurz pro děti z MŠ
4. 8. - 8. 8. 2014
•pohybové hry
•přírodovědné hry
•zkoumání, poznávání
•tvoření
•zábava, vycházky

Přijďte za námi objevovat tajemství p řírody

Ekocentrum Trkmanka , příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Tel.: +420 519 325 313    E-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com

www.ekocentrum-trkmanka.com


