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ZIMNÍ BÁDÁNÍ 

I v zimě lze v přírodě objevovat, pozorovat, bádat. Žáci se během pobytu seznámí s výzkumnými  
metodami, které lze praktikovat i ve zdánlivě spící přírodě. Pobytový program je založen na venkov-
ním učení. Žáci si prožijí chvíle v zimním venkovním prostředí, navrhnou vlastní badatelský výzkum, 
který aplikují, interpretují a prezentují ostatním. Jedná se o zimní verzi pobytového programu Příro-
da naostro.   
 
Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká: 

 terénní exkurze do Moravského krasu, konkrétně do Rudice a okolí, 
 motivační průběžná hra na téma evoluce, 
 ornitologická pozorování, 
 průzkum půdních organismů pomocí binokulárních lup, 
 zkoumání přizpůsobení organismů zimním podmínkám. 



 ZIMNÍ BÁDÁNÍ 
Program nabízíme v pětidenní a třídenní variantě. Další varianty délky pobytu jsou možné po domluvě. Čas ubytování 
a zahájení programu přizpůsobíme vašemu příjezdu.  
V programu jsou volitelné bloky, ze kterých můžete vybírat (viz níže  programy označené šedou barvou).  

PĚTIDENNÍ VARIANTA 

p
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ělí   

dopoledne  
ubytování, motivační blok 

dotekem k poznání (bourání bariér a předsudků při kontaktu s terarijními živočichy) 

odpoledne  
evoluce (motivace týdne) 

půdní entomologie (pozorování, odlovy a určování druhů, využití binokulárních lup) 

ú
te

rý 

celodenní exkurze Rudice (nebo jiná lokalita dle domluvy; přírodovědný průzkum i zážitky; doprava na  exkurzi 
je možná objednaným autobusem nebo hromadnou dopravou) 

střed
a  

dopoledne experti na přežití, rostliny a živočichové (přizpůsobení organismů na přežití zimních podmínek) 

odpoledne   experti na přežití, terénní část (praktické ověřování dopoledních teoretických poznatků) 

čtvrte
k 

celodenní badatelský den (žáci si ve skupinách sestaví výzkumnou otázku a hypotézu, v terénu realizují vlastní 
výzkum, data z terénu vyhodnotí a zpracují do prezentace pro ostatní spolužáky) 

p
áte

k 

dopoledne konference (představení výsledků práce na projektech, zakončení pobytu) 

TŘÍDENNÍ VARIANTA 

1. den  

dopoledne   
ubytování, motivační blok  

dotekem k poznání  

odpoledne   
experti na přežití 

půdní entomologie 

2. den celodenní badatelský den 

3. den  dopoledne  konference 


