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První varianta – poznávací (ke svému jménu uveďte číslo 1) 

 

Zaměření – poznávání přírodnin a krasové oblasti 

Co vás čeká:  

1 den – objevování okolí Kaprálova mlýna s tablety 

2 den – Exkurze do Moravského krasu autobusem + příprava projektů 

3 den – tvorba projektů v oblasti ekologie + prezentace projektů 

Podrobně rozepsaný program: 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

První 
den 

 příjezd, ubytování, krvavé 
příběhy z Kaprálova mlýna; 
úvod – stručná osnova 
programu 

příprav 
odpolední 
hry 

oběd 
volno 

objevování okolí – navigační hra 
s tablety 

vyhodnocení 
hry 

večeře, příprava na 
večerní program 

lovení netopýrů,  
případně oheň, souhvězdí 

Druhý 
den 

příprava na 
program 

zadání 
projektů 
(z oblasti 
ekologie) 

exkurze  Moravským krasem večeře 
relax – sport, deskové hry 

školení – 
tvorba posteru 
načrtnutí 
osnovy posteru 
v týmech 

noční hra (při vyzrálé 
skupině) + oheň 
 

Třetí 
den 

příprava na 
program, 
balení 

tvorba posterů 
k jednotlivým 
tématům 

prezentace 
projektů 

opakování, zpětná 
vazba, 
 

 

 

program se dvěma (+) lektory SEV  program s jedním lektorem SEV  
program realizovaný za aktivního 

přispění doprovázejících učitelů 
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Druhá varianta – výzkumná (ke svému jménu uveďte číslo 2) 

 

Zaměření – poznávání přírodnin a krasové oblasti, metodika vědecké práce 

Co vás čeká:  

1 den – objevování okolí Kaprálova mlýna s tablety, metodika vědecké práce, tvorba výzkumných týmů 

2 den – výzkum v okolí Kaprálova mlýna, zpracování dat, prezentace výsledků výzkumů 

3 den – dobrodružné aktivity – slaňování, jeskyňaření  

Podrobně rozepsaný program: 

 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

První 
den 

 Objevování okolí – navigační 
hra s tablety 

vyhodnocení 
hry 

oběd 
volno 

metodika vědecké práce, tvorba výzkumných týmů večeře, příprava na 
večerní program 

lovení netopýrů, případně 
oheň, souhvězdí 

Druhý 
den 

příprava na 
program 

sběr dat oběd zpracování dat příprava 
prezentace 
výsledků výzkumů 

večeře prezentace 
výsledků 
výzkumu 

noční hra (při vyzrálé 
skupině) + oheň 

Třetí den 

příprava na 
program 

1. dobrodružné aktivity – slaňování, 
jeskyňaření 
2. opakovací hra + balení  
(rozdělení na 2 skupiny) 

zpětná 
vazba 

 

 

program se dvěma (+) lektory SEV  program s jedním lektorem SEV  
program realizovaný za aktivního 

přispění doprovázejících učitelů 
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Třetí varianta – Technologie pro XXI. Století (ke svému jménu uveďte číslo 3) 

 

Zaměření – technicky zaměřený program na energetickou náročnost domácností 

Co vás čeká:  

1 a 2 den – zjišťování energetické náročnosti domácností a možnosti ekologicky šetrných řešení 

3 den – dobrodružné aktivity – slaňování, jeskyňaření  

Podrobně rozepsaný program: 

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

První 
den 

 příjezd, ubytování, krvavé 
příběhy z Kaprálova 
mlýna; 
úvod – stručná osnova 
programu 

příprav 
odpolední 
hry 

oběd 
 

experimentárium – práce v menších 
týmech, každý řeší 2 výzkumné úkoly 

vyhodnocení 
hry 

večeře, příprava na 
večerní program 

lovení netopýrů, případně oheň, 
souhvězdí 

Druhý 
den 

příprava 
na 
program 

simulační hra 
dědictví 

zadání projektu Ekodům oběd zpracování projektů, příprava 
prezentace projektů 

večeře prezentace projektů noční hra (při vyzrálé 
skupině) + oheň, 
alternativně návštěva 
Svobodova mlýna 

Třetí 
den 

příprava 
na 
program 

dobrodružné aktivity – slaňování, 
jeskyňaření 

zpětná 
vazba 

 

 

program se dvěma (+) lektory SEV  program s jedním lektorem SEV  
program realizovaný za aktivního 

přispění doprovázejících učitelů 
 

 

 


