pobytový výukový program

ČLOVĚK vs. DIVOČINA

V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc.
V průběhu programu budou pracovat s různými biologickými a geografickými pomůckami a metodami. Přímo v terénu porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny, v simulační hře pak rozhodnou o jejím dalším využití. Žáci v malých skupinkách rozvíjí své týmové role a schopnost spolupráce.
Práci na výzkumech si sami plánují, rozdělují a řídí. Součástí třídenního programu je cykloexkurze,
v pětidenní verzi je cyklovarianta exkurze volitelná.
Během týdne vás kromě přespání v terénu čeká:
 odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na souši pomocí různých metod,
 práce s mapovými podklady a orientace v terénu,
 zpracování výstupů z vlastních průzkumů a jejich aplikace,
 závěrečná diskuzní simulační hra,
 témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé vesnice, návrat velkých savců do naší přírody,
principy ochrany přírody a další.
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04 Drnovice
kontakty: 517 385 429, 736 473 684, rychta@lipka.cz, www.lipka.cz/rychta

ČLOVĚK vs. DIVOČINA
Program nabízíme v pětidenní a třídenní variantě. Další varianty délky pobytu jsou možné po domluvě. Čas ubytování
a zahájení programu přizpůsobíme vašemu příjezdu. Program je sestaven z jednotlivých úzce provázaných bloků.
Přespání v terénu je hlubokým zážitkem pro velkou část žáků a je jedním z vrcholů pětidenního programu.

pondělí

PĚTIDENNÍ VARIANTA
ubytování, seznámení
dopoledne
dotekem k poznání (bourání bariér a předsudků při kontaktu s terarijními živočichy)
šelmy ČR (uvedení do tématu divočiny a velkých savců)
odpoledne
vlci na hranici (problematika návratu vlků do krajiny v ČR)
vlci a ovce (diskuzní hra o návratu vlků do ČR)
dopoledne

úterý
odpoledne

školení expertů I – mapování land use (mapování typů využití ploch v kulturní krajině obce Krásensko a okolí), botanický průzkum, chemismus povrchových vod (průzkum kulturní krajiny v lokalitě na okraji Krásenska, aplikace metod přírodovědného výzkumu, práce ve skupinách)
školení expertů II – entomologický a hydrobiologický průzkum (průzkum kulturní krajiny v lokalitě na okraji Krásenska, aplikace metod přírodovědného výzkumu, práce ve skupinách)
ekosystémy (pohybová hra v terénu zaměřená na potravní řetězce)

středa

dopoledne

cesta do „divoké“ lokality (pěší nebo cyklo přesun do lokality v Rakoveckém údolí, disponujeme
koly k zapůjčení pro celou skupinu)

odpoledne

výzkum lokality a mapování, usazení na místě a příprava na přespání (mapování využití ploch
v přírodě bližší krajině, samostatný průzkum biodiverzity, práce žáků ve skupinách)

čtvrtek
pátek

večer

společný večer v divoké přírodě (přespání pod širákem v „divoké“ přírodě, rozdělání ohně, pozorování noční oblohy a okolního nočního života, podpora společného zážitku celého kolektivu)

dopoledne

návrat zpět a odpočinek

odpoledne

zpracování výzkumu (shrnutí a prezentace poznatků z terénních výzkumů do přehledných posterů
sloužících jako podklad pro následující simulační hru)

dopoledne

simulační hra CHKO ano či ne (diskuzní simulační rolová hra; v návaznosti na předchozí průzkumy
lokalit v okolí žáci diskutují o vhodnosti a úskalích zřízení CHKO v tomto regionu a o návratu vlků
do oblasti)

TŘÍDENNÍ VARIANTA
ubytování, seznámení
dopoledne
dotekem k poznání

1. den
odpoledne
dopoledne
2. den

3. den

školení expertů – průzkum biodiverzity lokality u Krásenska (botanika, chemismus povrchových vod, entomologie, hydrobiologie)
cyklocesta do „divoké“ lokality
mapování a výzkum biodiverzity přírodě bližší lokality

odpoledne

návrat zpět a odpočinek

večer

zpracování výzkumu

dopoledne

prezentace výsledků výzkumu a simulační hra CHKO ano či ne

