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Programy ekocentra Pasíčka 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se s programem ekocentra a ČSOP Pasíčka 

 vyzkoušení si programu na pozici žáka 

Dlouhodobé cíle: 

 naučit se vytvářet výukový materiál v podobě projektů 

 Průvodce studiem   

Text obsahuje informace o činnostech, které ekocentrum a ČSOP Pasíčka provozuje. 

Shrnuje programy a přináší základní informace, o kterých se během programu žáci 

dozví. Obsah textu ukazuje na příkladech, jakým způsobem jde problematiku 

environmentální výchovy a volně žijících zvířat začlenit do výuky. V následujícím 

textu se rozebírají jednotlivé programy, které si školy mohou objednat.  

 POLNÍ ZVĚŘ A OCHRANA REMÍZKU  

Cíl: získat informace a povědomí, co je to remízek a proč je důležité ho do krajiny 

začleňovat;  

Obsah:   

a) Rozdělení prostředí a rozdělení živočichů podle prostředí 

- Louky - zmije obecná, slepýš křehký, hraboš polní 

- Remízy - pěvci, káně lesní, poštolka obecná 

- Pole - zajíc polní, moták pochop, koroptev polní 

b) Popis jednotlivých zvířat a jejich obrázky a tělní pokryv 

c) Přiřazování obrázků k názvům zvířat 
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 NÁVRAT NA HNÍZDIŠTĚ  

Cíl: seznámit se s periodicky se opakující činností ptáků při odletu do teplých krajin a 

jejich návrat na hnízdiště 

Obsah:  

a) Stanovení základních otázek:  

Kdo odlétá do teplých krajin? 

Kde jsou teplé krajiny? 

Proč odlétají do teplých krajin? 

b) Výčet ptáků a jejich výskyt: Čáp bílý, Čáp černý, Vlaštovka obecná, Rorýs 

obecný, Špaček obecný 

c) Charakterizace jednotlivých ptáků a jejich obrazová ukázka a ukázka peří 

d) Přiřazování obrázků k názvům zvířat 

 PROČ JE DŮLEŽITÉ MRTVÉ DŘEVO 

Cíl: seznámit se s pojmem mrtvé dřevo a vysvětlit si jeho důležitý a nenahraditelný 

význam pro životní prostředí a pro živočichy 

Obsah:  

a) Stanovení základních otázek:  

Co to je? 

Jak si mrtvé dřevo představíš? 

Proč je tak důležité? 

b) Zodpovězení otázek a jejich zdůvodnění 

c) Výčet a charakteristika živočichů a rostlin, které mrtvé dřevo hojně využívají 


