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PROGRAMY A PROJEKTOVÉ DNY

Jeseníky všemi smysly 

Hmat, sluch, zrak, chuť a čich – pomocí všech svých smyslů 

poznáte a objevíte jesenickou přírodu a její krásu.

Naše hory v různých ročních obdobích

Přiblížení k horám... vznik, geografie, přírodní podmínky.

Co v nich žije a roste. Jejich jedinečnost. Proč je chráníme.

Za čistým podnebím aneb co vlastně dýcháme 

Jaké je tajemství čistého ovzduší? Přírodní faktory 

a jak lidé ovlivňují kvalitu ovzduší? 

Voda je vzácný dar 

Koloběh vody v přírodě. Voda jako hospodář, nezkrotný 

živel a domov pro organismy. Vliv lidské činnosti na vodu. 

Zdravý les

Různé typy lesů. Stromy a keře. Život v lese. Vývoj, 

ohrožení a ochrana lesa. Lidské vlivy na les.

Z košíku babičky bylinkářky
Léčivá síla bylin, jejich využití, příprava čajů.

Zkušení lektoři s láskou k přírodě, odborným vzděláním 
a dlouholetou praxí v práci s dětmi.

Přizpůsobení potřebám učitele a věkové skupině dětí.

Vícedenní programy pro školy v přírodě.

Možno realizovat ze šablon.

EXKURZE S PRŮVODCEM

Karlovice – Mořské oko a karlovické vyhlídky

Historie regionu prostřednictvím vycházky, zatopený 

břidlicový lom na kopci.

Cesta kolem vody z Vrbna pod Pradědem do Karlovic

Příroda kolem řeky Opavy, zábavné poznávání, lanové 

překážky, chodník bosých nohou...

Karlova Studánka 

Historie hor a Karlovy Studánky, vyhlídky, lesy a skály 

cestou do Vrbna pod Pradědem.

Jeseníky – horská příroda

Praděd, Vysoká hole, Petrovy kameny, Velká kotlina, Rejvíz, 

... Trasa podle domluvy.

NEBOJTE SE SNĚHU – zimní  exkurze a programy v horách 

(přírodní podmínky, sníh, jeho vlastnosti a význam)

Ceny programů na 
www.vicevemlyne.cz

Dohoda dle možností školy, množství 
a délky exkurzí a programů možná.

Naše programy a exkurze navazují 
na rámcové vzdělávací programy 

a průřezová témata.

V rámci programů nabízíme 
možnost návštěvy farmy 

a projížďky na koních. 

Lze objednat samostatně nebo 
spolu s naším programem.


