
15. 1. 2020 

 
CELODENNÍ VÝLET DO EKOCENTRA PRALES KBELY 

KDY: 5. 2. 2020 ve středu                                                         

Odjezd: 7:45 hod. od školky 

Návrat: v cca 15:15 hod. 

CO: vzdělávací programy s názvem HEBOUČKÉ OVEČKY, O JEČMÍNKOVI a prohlídka Ekocentra 

1. hlavní budova ekocentra Prales 

2. naučná stezka Cesta dřeva 

3. ukázková včelnice 

4. výběh pro nutrie 

5. výběh pro ovce 

6. komunitní zahrada 

7. výrobna štípaného dříví 

8. zelené bludiště ve tvaru listu 

9. budova Dřevák 

10. ovocný sad 

11. piknikové místo 

ŘEMESLA 

Heboučké ovečky 

Ekovýchovný program: Jak se chovají ovečky? Proč jsou užitečné a co všechno člověku dávají? To všechno se 

dozvíte na návštěvě u našeho ovčího stáda. Můžete se s ovečkami zkusit spřátelit – nejlépe to půjde s pomocí 

nějakého vhodného pamlsku. Společně pak otestujeme kvality měkoučké ovčí vlny a něco pěkného z ní 

vyrobíme. 

O Ječmínkovi 

Ekovýchovný program: Do našeho jídelníčku patří odnepaměti. Jak se ale chleba dostává na náš stůl? Z čeho 

se vyrábí a proč se různé druhy liší barvou i chutí? Zkusíme to spolu zjistit. Přeneseme se za obilnými zrnky, 

která dozrávají ve zlátnoucích klasech na poli, do mlýna plného oblaků mouky i do pekárny, v níž to omamně 

voní hotovými bochníky. 

 

KDO: 1. třída VEVERKY + 2. třída JEŽEČCI – 9.00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. 

          1. třída MRAVENEČCI + 2. třída MOTÝLCI  - 9.00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. 

Cena programu za jednoho účastníka: 35,-Kč 

Cena za dopravu (2 autobusy s pásy) při 60 platících dětech: 150,-Kč 

CELKEM: 185,-KČ 

S sebou: batůžek – 1x pití v termosce, 1x pití v lahvičce, 2x svačinky, 1x oběd (nejlépe řízek s chlebem) 

Nedávejte dětem s sebou žádné sladkosti, bonbony ani žvýkačky. Nezapomeňte na teplé oblečení a obutí. 

Prosím, vyplňujte v šatnách dětí dobrovolný souhlas s výletem a s odhlášením stravy ve školce v tento den, 

nejlépe do konce ledna, abychom mohli případně doplnit náhradníky. Děkuji.   

Více na https://www.lhmp.cz/eko/ekocentrum-prales/ 
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