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Nabídka výukového programu/přednášky pro střední
 a základní školy o vlcích, rysech a medvědech

Všem  středním  a  základním  školám  především  z  Moravskoslezského  a 
Zlínského kraje nabízíme:

1. výukový program v rozsahu dvou vyučovacích hodin, kdy se studenti aktivně zapojují 
a na závěr mají prostor pro diskusi.

    - určeno pro 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ, nebo pro vyšší stupně SŠ, rozsah přizpůsobován věku 
posluchačů

2. jednohodinovou (45 minut) přednášku, v níž jsou obsaženy ty nejpodstatnější 
informace.

    - určeno pro 4. - 9. ročník ZŠ, SŠ, nebo pro vyšší stupně SŠ, rozsah přizpůsobován věku 
posluchačů

Anotace:
Jak se daří rysům, vlkům a medvědům v České republice? Jsou vůbec tyto šelmy pro naši 
přírodu důležité? Co nám prozradí stopy v blátě a ve sněhu? Jak se připravit  na letní 
výpravu do míst,  kde žijí  medvědi? To vše a spousty dalších zajímavostí  se dozvíte v 
našem výukovém programu. Také vám promítneme unikátní fotografie rysů z Beskyd a 
Javorníků, kteří žijí možná jen kousek od vaší školy. 
Z obou alternativ se studenti dovědí informace o skrytém životě velkých šelem, významu pro lesní  
ekosystém, rozšíření v ČR i v Evropě, o faktorech, které je ohrožují a důležitosti jejich ochrany, 
případně i možnostech, jak se do ní mohou sami zapojit. 

Při obou variantách programu je využíváno prvků multimediální prezentace – promítání unikátních 
fotografií z karpatské divočiny, ukázky filmu o volně žijících vlcích v Sasku, zvukové nahrávky hlasů 
velkých šelem a dalších lesních živočichů.  Využíváno je  dataprojektoru a přenosného počítače 
(vlastního nebo součást vybavení učeben). Program je také doplněn o ukázky odlitých stop. Jako 
doplněk  budou  zdarma  k  dispozici  informační  materiály  s  problematikou  velkých  šelem,  které 
můžete případně i vy později využít ve výuce.

Projekt probíhá za finanční podpory MŽP a SFŽP.
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NOVINKA!!!
Program lze rozdělit na tři samostatné části podle vlastního zájmu o velké šelmy a vybrat si pouze 
jednu z nich (Život medvěda, Život rysa, Život vlka)

Program prohlubuje znalosti žáků z ekologie a ukazuje souvislosti biologických poznatků a je ho 
možno začlenit jako součást výuky biologie nebo jako výběrovou přednášku pro zájemce mimo 
vyučovací čas.  Program v rámci RVP rozvíjí vzdělávací oblast „Člověk a příroda“.

Program  vyučují  2  vyškolení  lektoři  (Michal  Bojda,  Tomáš  Krajča)  s  čtyřletou  praxí  s  výukou 
ekologických  výukových  programů.  V posledních  2  letech  realizovali  program Velké  šelmy pro 
stovky  tříd  převážně  v Moravskoslezském  a  Zlínském  kraji.  Samotnými  studenty  byl  program 
průměrně hodnocen známkou 1,78.

Dále nabízíme:
1) Přednášky  o  vlcích,  rysech  a  medvědech  na  lyžařských  a  sportovních  kurzech 
pořádaných v CHKO Beskydy pro ZŠ a SŠ: Tyto přednášky je možno spojit s vycházkou do 
terénu (na běžkách, sněžnicích, pěšky) a praktickou ukázkou stopování nejen velkých šelem, ale  
i ostatní divoké zvířeny v beskydských lesích. Případně si vyrobíme vlastnoruční sádrový odlitek.

2) Celodenní  exkurze  do  prostředí  výskytu  velkých  šelem  s  praktickou  ukázkou 
stopování nejen velkých šelem, ale i ostatní divoké zvěře v beskydských lesích: Exkurze 
pořádáme  do  těchto  míst  –  Národní  přírodní  rezervace  Pulčín-Hradisko,  Národní  přírodní  
rezervace  Kněhyně  –  Čertův  Mlýn,  Přírodní  rezervace  Makyta,  Javornický  hřeben,  Vsetínské  
vrchy. Program a trasu přizpůsobíme vašim potřebám. Exkurze je vhodná i pro školy v přírodě.

Cena:
Výukový program/přednášku Vám poskytneme zdarma nebo za příspěvek 15 Kč za žáka. 
(finanční spoluúčast žáků může zvyšovat jejich pozornost při výuce a nám pomůže pokrýt 
náklady na realizaci přednášek).
Exkurze Vám poskytneme za příspěvek 25 Kč za žáka. 

V případě  zájmu o  výukový  program nebo  přednášku se  na  vhodném termínu 
můžete  domluvit  přímo s vedoucím lektorem Mgr.  Michalem Bojdou na  e-mailu 
michal.bojda@hnutiduha.cz, příp. telefonním čísle 736 286 317.

          Těšíme se na spolupráci s Vámi    

  
                        

Projekt probíhá za finanční podpory MŽP a SFŽP.
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