
ZA PŘÍRODOU A POZNÁNÍM DO ČESKÉHO RÁJE - VÍCEDENNÍ POZNÁVACÍ PROGRAMY PRO 
ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ KOLEKTIVY

Pobyt s přírodovědným a ekovýchovným programem v srdci Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Programy jsou přizpůso-
beny věku účastníků od předškolních dětí po seniory a probíhají většinou v terénu, aby byl co nejvíce umožněn kontakt 
s přírodou. Jednotlivé bloky programu jsou „ušity“ na míru konkrétních zájemců o tuto nabídku. Ekovýchovné a přírodo-
vědné programy si vybírají zájemci z přiložené nabídky.

Program (příklad dne):
 příjezd a ubytování v kempu
 dopolední blok programu výběru z nabídky programů (cca 2 hodiny)
 oběd
 2 odpolední bloky programů (každý cca 2 hodiny)
 večeře
 večerní blok programů (cca 2 – 3 hodiny)

Toto schéma se v následujících dnech opakuje.

Cena: 350 – 400 Kč/os/den (dle zvoleného typu ubytování). Cena obsahuje: ubytování v kempu Sedmihorky, plnou 
penzi v restauraci v kempu, lektory programů (3 – 5 programových bloků denně), pracovní listy k programům.
Typ ubytování: v kempu Sedmihorky – dvou až sedmilůžkové vytápěné chatky s lůžkovinami.
Termín: září – červen, 2 – 5denní pobyty v pracovních dnech (pondělí – pátek).

Středisko ekologické výchovy Český ráj

Kontakt:

Středisko ekologické výchovy Český ráj 
Sedmihorky 72, Turnov 511 01

tel.: + 420 481 320 693

e-mail: sev.ceskyraj@iol.cz

www.sevceskyraj.cz

Středisko ekologické výchovy dále nabízí výukové programy nejen pro školy:

Máme rádi zvířata – program pro mateřské školy a 1. – 2. ročník ZŠ 
Pejsku náš, co děláš – program pro mateřské školy a 1. – 5. ročník ZŠ

Já mám koně, vraný koně – program pro 1. – 5. ročník ZŠ
Proč ta sova tolik houkala (noční expedice) – program pro všechny generace

Ptačím světem – Výukový program pro 3. – 5. ročník ZŠ
Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky – program pro 1. – 5. ročník ZŠ

Cesta k vodě – program pro 1. – 5. ročník ZŠ
Jazyk koní – I. díl – aneb „Když se zamiluje kůň“ – program pro 6. – 9. ročník ZŠ

Jazyk koní – II. díl – aneb „Pojďme si povídat“– program pro 6. – 9. ročník ZŠ
Chráněná krajinná oblast Český ráj se představuje – program pro 6. – 9. ročník ZŠ, SŠ

Výprava na dno moře – program pro 6. – 9. ročník ZŠ
Po naučné stezce Hruboskalskem – programy pro II. stupeň ZŠ, SŠ a dospělé 

Doba trvání jednotlivých programů je 1 – 4 hodiny, cena pro skupiny od 8 osob je od 20 Kč do 40 Kč.


