MĚSTO ČESKÝ BROD

nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
Městské lesy Český Brod
IČ: 00235334

Ceník lesní pedagogiky a souvisejících aktivit pro školní
rok 2016/2017
(ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH)

Programy pro ZŠ
(skupiny 20-30 dětí; minimální cena programu 800 Kč)
Sázíme les (březen nebo listopad)
Řekneme si, proč a jak se správně sází stromy a dáme se do díla.

0 Kč/žáka

Péče o les (celoročně)
40 Kč/žáka
Dozvíme se, jak roste les a jak do toho my lidé zasahujeme. Uvidíme kácení stromu a
zasoutěžíme si v řezání dřeva.
Za zvěří (celoročně)
40 Kč/žáka
Nakrmíme daňky, potěžkáme si jelení paroží, prohlédneme zuby lišky a budeme společně
stopovat obyvatele lesa. Dozvíme se jak myslivci
Den s houbami (dle počasí)
40 Kč/žáka
Vyrazíme, nasbíráme a určíme různé houby. Pohrajeme si a popovídáme si o houbách
s mykology.
Lesní dřeviny a byliny (duben - září)
40 Kč/žáka
Objevíme a určíme různé druhy stromů a rostlin, pobavíme se o jejich použití, některé třeba i
ochutnáme.
Rybám z očí do očí (listopad)
40 Kč/žáka
Uděláme výlov rybníčku u hájenky, prohlédneme si úlovek a popovídáme si o rybách,
rybolovu a rybníkářství.
Noc v lese (jaro-podzim)
70 Kč/žáka
Rozděláme oheň křesadlem a něco dobrého si na něm opečeme, budeme naslouchat
hlasům nočních obyvatel lesa, přespíme ve spacácích ve vzdušném přístřešku.

Programy pro MŠ
(skupiny 15-20 dětí, minimální cena programu 525 Kč)
O zvířátkách (celoročně)
35 Kč/dítě
Nakrmíme daňky, potěžkáme si jelení paroží, prohlédneme zuby lišky a budeme společně
stopovat obyvatele lesa.
Jak si žije strom (celoročně)
35 Kč/dítě
Základní seznámení s lesem, s tím jak vypadá, co v něm můžeme pozorovat zblízka a co
zdaleka.
Noc v lese
Obdoba stejnojmenného programu pro ZŠ modifikovaná dle přání MŠ.

70 Kč/dítě

Další aktivity:
Lesnický víkend
250 Kč/osobu
Víkend s lesníky. Bude o práci v lese, zkusíme si, jak se žije lesníkům i lesním dělníkům.
Zálesácká odpoledne
Budeme si společně zkoušet různé dovednosti potřebné pro přežití v přírodě.
- děti a mládež 10-26 let ve skupině
60 Kč/osobu
- dospělí nad 26 let ve skupině
150 Kč/osobu
- pro jednotlivce samostatně
300 Kč/hodinu

Akce byly podpořeny grantem Ministerstva zemědělství v rámci projektu SVOL
„POZNÁVEJ LES VŠEMI SMYSLY IV.“

