
Ekocentrum Budař o.s. pů-
sobí v rámci areálu Zážitko-
vého parku ZEMĚRÁJ. Tato
poloha umožňuje rozšíření
nabízených ekologických
výukových programů o mož-
nos$ experimentálního po-

znávání archaického hospodaření a všedního života našich předků ode-
hrávajícím se v těsném sepě( s přírodou.

Přímé propojení ak$vit s okolní rozmanitou přírodou a zázemím
ZEMĚRÁJE poskytuje ideální podmínky pro realizaci programů zamě-
řených na rozšíření znalos( a dovednos( ve vzdělávání pro udržitelný
rozvoj. Ak$vity jsou uzpůsobeny tak, aby se účastníci programů učili
především prožitkem, aby sami hledali odpovědi na otázky z různých
okruhů environmentální problema$ky a vnímali významné souvislos$.
Jsou vedeni k rozvíjení tvořivos$, smyslového vnímání, empa$e i este-
$ckého cítění. Programy tak mohou přispět k posílení jejich vztahu k živé
přírodě, zdravému životnímu stylu, k vnímání vývoje a proměn české
krajiny i k vytváření hlubší vazby k místu, kde žijeme. Programy jsou
zaměřeny na doplnění teore$ckých znalos( ze školy o prak$ckou výuku,
jsou vytvořeny týmem zkušených pedagogů, psychologů a odborníků
z mnoha vědních oborů, jsou přizpůsobeny věku a potřebám účastníků,
využívají her, soutěží a prvků drama$cké výchovy.

Zveme vás do jedinečného přírodního zážitkového parku ZEMĚRÁJ.
Na ploše 9 hektarů najdete více než stovku různých her, hlavolamů
a dobrodružných úkolů podporujících vaši krea$vitu, pozornost, zruč-
nost, obratnost, rovnováhu, schopnost měnit zažité stereotypy. Můžete
se zde zúčastnit interak$vních programů v reálně ztvárněném prostředí
vesnice z období raného středověku, projdete si přírodní stezku s mno-
ha zábavnými i naučnými prvky, vyzkoušíte svou tvořivost v herních
výstavních prostorách. Krásu české přírody a historie zde můžete vnímat
nejen zrakem a sluchem, ale také prostřednictvím bosých nohou, všeho
se můžete dotknout, vše si vyzkoušet, ochutnat, procí$t. ZEMĚRÁJ je
výjimečný nejen bohatstvím smyslových zážitků, ale zejména jejich pro-
pojením se získáváním nových vědomos( a poznáváním širších souvis-
los( kon$nuity lidského života a jeho provázanos$s přírodou. V ZEMĚ-
RÁJI je pro vás připraveno stylové občerstvení, odpočinkové zóny i kryté
prostory při nepříznivém počasí. A každý víkend zajímavý program.

OTVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ
l V roce 2015 je otevřeno od 1. května do 28. září. V květnu, červnu

a září o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin, v červenci a srpnu
denně od 9 do 19 hodin. Skupiny (nejméně 15 osob) se mohou
objednat kdykoliv v období od 27. dubna do 2. října.

l Výše základního vstupného je 90 Kč za 1 osobu (jednotně pro dě-
$, studenty, dospělé, seniory).

l Pro mateřské školy je vstupné 70 Kč za dítě.
l Pro základní školy je vstupné 80 Kč za dítě.
l Dě$do 2 let a zdravotně pos$žené osoby zdarma.

KONTAKT
Telefon: +420 702 542 054
Adresa: Zážitkový park ZEMĚRÁJ, 398 55 Kovářov 201
E-mail: info@zemeraj.cz
Web: www.zemeraj.cz

OBJEDNÁVÁNÍ PROGRAMŮ
l Termín a vhodnost zvoleného ekologického výukového progra-

mu nejdříve zkonzultujte telefonicky, následně nám objednávku
potvrdíte e-mailem.

l Výukový program probíhá pod vedením zkušeného lektora, délka
programu je nejvýše 2 hodiny, minimální počet pla(cích účast-
níků je 15.

l Cena lektorného za výukový program je 50 Kč za dítě.
l Mateřské a základní školy, které absolvují ekologický výukový

program, mohou využít možnos$navš(vit Zážitkový park Země-
ráj za snížené vstupné 50 Kč za dítě.

KONTAKT
Telefon: +420 (úterý až pátek od 9 do 15 hodin)702 542 054
Adresa: Ekocentrum Budař, 398 55 Kovářov 200
E-mail: info@ekocentrum-budar.cz
Web: www.ekocentrum-budar.cz
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EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Ovečka černá a bílá
Povídání dvou oveček o tom, kde bydlí a čím jsou pro člověka užitečné. Dě$ si
prohlédnou ovčí domeček, připraví ovečkám svačinu a seznámí se s jejich živo-
tem. Podívají se na postup ručního zpracování ovčí vlny a vyrobí si malou ovečku
jako dárek.

O ptáčkovi, který se ztra"l
Dě$pomohou najít správné hnízdo opuštěnému ptáčkovi. Seznámí se s různými
druhy ptáků a jejich způsobem hnízdění, s rozdílnými typy hnízd a vajíček. Po-
zorování ptáků a hnízd přímo v areálu je doplněno prohlídkou reálně ztvár-
něných modelů, včetně třímetrového hnízda. Dě$ si zkusí vyrobit vlastní hníz-
dečko s použi(m různých materiálů.

U mrňousků
Výprava do pestrého světa bezobratlých živočichů, dě$ zjis(, kde všude se dají
najít a jak je můžeme přilákat. Povídání o jejich významu např. v potravních
řetězcích a rozkladu organické hmoty a o jejich přizpůsobení prostředí a způ-
sobům života. Pozorování živočichů a následné určování podle obrázků a klíče.
Vytvoření vhodného stanoviště pomocí přírodních materiálů.

Zvířata kolem nás
Program zaměřený převážně na obratlovce – kdo žije v rybníčku a kdo v lese?
Která zvířátka potkáme v noci a která ve dne? Jak jsou svému prostředí při-
způsobená? Jak se odlišuje chování masožravců a býložravců, rozdíly ve stavbě

jejich těla, proč jsou hospodářská zvířata převážně býložravá. Co dělat, když na-
jdeme zraněné zvíře. Kontakt s chovanými zvířaty.

Zvířecí detek"v
Kdo to tady byl? Dě$ pomohou zvířecímu detek$vovi určit, kdo zanechal v pří-
rodě své stopy. Seznámí se s různými stopami vytvořenými v terénu i s dalšími
pozůstatky po zvířátkách, jako jsou hnízda, parůžky, okousané větvičky, bobky aj.
Povídání o tom, kdo podobné stopy mohl zanechat. S pomocí modelů – dřevě-
ných razítek dě$vytvoří reálné o$sky stop zvířátek i své vlastní.

Mravenčí hrad
Mraveneček se probudil a má celý den napilno. Pozorování opravdového mra-
venčího hradu a povídání o kolek$vním životě v něm, o rozdělení rolí a o výho-
dách a nevýhodách s (m spojených. Hra s mravenčím bludištěm – modelem mra-
veniště.

Živá voda (1)
Pomocí dřevěného modelu si dě$ vyzkouší, jak se chová řeka, prohlédnou si
potok i rybníčky. Zjis(, kteří živočichové v nich bydlí a pomocí obrázků je zkusí
určit. Povídání o tom, jak žijí a co mají rádi, o rozdílech mezi tekoucí a stojatou
vodou. Na model rybníku a potůčku nalepí obrázky vodních obyvatel.

Živá voda (2)
Seznámení s biotopem Hrejkovického potoka a jeho obyvateli. Odchyt drobných
vodních živočichů, jejich pozorování a určení, potravní řetězce. Připomenu(

koloběhu vody v přírodě, rozdíly mezi stojatou a tekoucí vodou, význam vodních
tůní, rybníčků a mokřadů pro život obojživelníků. Vliv činnos$ člověka na vodní
toky a jejich ochrana.

Byl jednou jeden strom
Dě$ najdou správný strom pro žaludového panáčka a spolu s ním poznají, co
všechno stromy dovedou a jak moc jsou užitečné. Prohlédnou si, jaké má strom
čás$, kdo v něm, na něm a pod ním bydlí, jaké stromy rostou v lese i na zahradě.
Prozkoumají listy, plody, kůru i dřevo různých stromů. Doplní na smrk a jabloň to,
co k nim patří.

Na návštěvě u Libušky a Přemíka
Dě$ navš(ví venkovskou domácnost, ve které bydlí holčička Libuška a kluk
Přemík ve 12. stole(. Poznají, jak se jejich život liší od současného. Pomohou jim
s jejich každodenními úkoly, vyzkoušejí si, jak se jim spí, co jedí, jak se starají
o zvířátka, prozkoumají plodiny na polích a zahrádkách. Zahrají si s nimi staro-
dávné hry.

Domácí zvířata
Povídání o tom, jaká zvířata se chovají a kdy začala sdílet svůj život s člověkem.
Čím nám jsou užitečná, k čemu je dobré šlechtění zvířat a jaké má nevýhody.
Seznámení s původními českými plemeny, co potřebují ke spokojenému životu,
kontakt s chovanými zvířaty. Otázky e$ky chovu, rozdílné přístupy u velkochovů

a biochovů. Ukázka postupu ručního zpracování ovčí vlny.

Kde bydlí ptáci
Jak vypadá hnízdo a k čemu vlastně slouží. Proč mají někteří ptáci radši du$ny
a kteří si je umí i vyhloubit? Jsou všechna vajíčka bílá? Seznámení s různými druhy
ptáků a jejich způsobem hnízdění. Co dělat, když najdeme zraněného ptáka? Jak
změny krajiny ovlivňují četnost druhů? Pozorování ptáků a hnízd přímo v areálu.

Kdo uteče
Povídání o potravních vztazích v přírodě. Vysvětlení pojmů jako masožravec
nebo saprofág, vzájemná provázanost četnos$ zástupců predátorů a kořis$,
důmyslné lovecké strategie predátorů a obranného chování kořis$. Význam
všech článků potravního řetězce a možné důsledky neuváženého lidského
zasahování.

Táboření v přírodě

Zábavná průprava před výpravou do přírody. Co všechno je dobré znát a přibalit
do batohu, jak se vybavit na nocleh „pod širákem“. Co na svých pou(ch
potřebovali lidé v minulos$ a co dnes. Rozdělávání ohně, příprava jídla, úprava
přístřešku. Základy první pomoci, orientace v terénu.

Jak si povídají?
Pozorování projevů chování zvířat a jejich vzájemného dorozumívání. Pokus
o vhled do řeči zvířat, předávání informací mezi jedinci téhož druhu a porovnání
druhových odlišnos(, vrozené a získané chování. Srovnání komunikačních do-
vednos( zvířat a člověka, význam řeči těla, rozdíly ve verbální a neverbální
komunikaci.

Společenský hmyz
Povídání o kolek$vně žijícím (eusociálním) hmyzu, rozdělení rolí mezi jednotlivé
členy společenstva, výhody a nevýhody tohoto uspořádání u včel, vos, čmeláků

a mravenců. Vývoj mravence, dorozumívání a války mravenců. Pozorování mra-
veniště, demonstrace funkčních čás( mraveniště pomocí modelu.

Tajemství lesa
Výprava za tajemstvím lesního ekosystému, uspořádání lesních pater a jejich
obyvatelé. Poznávání stromů podle listů, plodů i kůry. Vývoj stromu, přizpů-
sobení biotopům a stanoviš(m. Určení výšky a stáří stromu, druhy dřeva.
Význam stromů, rozdíl lesa hospodářského a přirozeného, podoba lesních po-
rostů v minulos$a dnes, ochrana lesa.

Krajina
Vývoj a proměny krajiny v minulos$ a dnes. Zastoupení typických českých bio-
topů, jejich význam pro trvale udržitelný rozvoj, možnos$ochrany. Jak se na naše
území dostávají cizí živočichové a rostliny, problema$ka invazních druhů, celkové
změny ekosystémů působením člověka. Srovnání zemědělsky využívané krajiny
a krajiny archaické – názorné pozorování rozdílů v uzpůsobené lokalitě zážit-
kového parku.

Svět rostlin
Povídání o rostlinách, jejich vývoji, výživě, přizpůsobení životním podmínkám.
Způsoby rozmnožování rostlin, rozšiřování semen a obrana pro$ býložravcům.
Využívání rostlin v minulos$i dnes – příprava pokrmů, látek, olejů, provazů, léčiv,
magických prvků. Určování rostlin, rozlišení původních a introdukovaných dru-
hů. Louky dávných časů.

Kameny
Poznávání hornin a nerostů, objevování krásy granodioritových balvanů a jejich
zvláštních uskupení. Vliv geologického podloží na utváření krajiny. Dávné způso-
by získávání nerostných surovin, prohlídka starého lomu sloužícímu k ruční těžbě

granodioritu, opracovávání kamene pro stavební účely. Magická krása výrazných
kamenných útvarů.

Archeologie a archaická krajina
Seznámení s významem archeologie pro společnost a jejími výzkumnými meto-
dami (archeologie terénní, nedestruk$vní, experimentální, letecká), rozpozná-
vání umělých nerovnos( v krajině (valy, příkopy, mohyly), vliv činnos$ člověka
na krajinný ráz v proudu času, sběr a určování zlomků keramiky, simulace archeo-
logických vykopávek, určování nálezů.

O zvířatech a lidech
Komunikace mezi zvířaty a komunikace člověka se zvířaty ve formě „tréninku“

(jak zvíře naučit, aby dovolilo nechat si ošetřit tlapku veterinářem apod.), so-
ciální chování, ekologie zvířat, péče o domácí zvířata a zraněná divoká zvířata,
nejčastější příčiny zranění, možnos$pomoci živočichům v přírodě (budky, ochra-
na před nárazy aj.), jak postupovat při nálezu opuštěného mláděte či zraněného
živočicha.

Co jedli naši předkové
Návštěva české venkovské domácnos$ z 12. stole(. Seznámení s každodenními
činnostmi člověka souvisejícími zejména se získáváním a úpravou potravy.
Prohlídka dobových zahrad a polí, ukázky starých odrůd hospodářských plodin
a ovocných stromů, povídání o původu dnes běžných, ale nepůvodních plodin,
vývoji zemědělství, šlechtění a GMO. Mle( obilí na ručním mlýnku, příprava
těsta, výroba chlebových placek.

Krajem balvanůVycházka:
Co se v dávné minulos$odehrávalo u tajemného seskupení mohutných balvanů

zvaných Skalní brána? Jak se u cesty objevila kamenná socha anděla? Kde se
našel poklad téměř 500 stříbrných grošů a kde stával bývalý renesanční záme-
ček? Navš(víme kraj mys$ckých mohutných balvanů a cestou poznáme skrytá
tajemství historie i přírody. Objevíme místa, kde se rozkládaly již dávno zaniklé
pravěké a středověké osady, seznámíme se s tradiční lidovou architekturou. Bu-
deme zkoumat, jak se na pole dostala sekera z doby bronzové nebo střepy kera-
mických nádob z doby kamenné.
Trasa: Kovářov – Vesec – Slavoňov – Kotýřina, délka trasy 7 km.

Síla přírody a života v kraji kamenůVycházka:
Kde rostou borovice z kamene? Jak se žilo na středověké tvrzi na ostrůvku
uprostřed rybníku? Co zbylo z bývalého vodního mlýna? Názorně se seznámíme
s mocnými přírodními silami, objevíme kouzlo malebných rybníků a jejich mo-
hutných hrází, oceníme krásu soliterních granodioritových balvanů v krajině. Po-
odhalíme tajemství starých zanikajících cest, kamenných mezí a křížků na roz-
ces(ch. Vzpomeneme na těžkou a nebezpečnou práci kameníků, poznáme dílo
dávných mlynářů.
Trasa: Kovářov - Budař – Vepice – Klisinec, délka trasy 5 km.
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