Nosí ježek
jablíčka?

Soví den

Věští žáby počasí?

Lesní stezkou

NABÍDKA
PROGRAMŮ
PRO ZŠ –
PRVNÍ STUPEŇ

Co se děje ve
vodě?

Co se děje v trávě?

Šelmy našich lesů

Pro rok 2017

Zážitkové programy pro žáky ZŠ
v záchranné Stanici Pavlov.

Zimní ptačí
radování, krmítka

ZŠ první stupeň
doba trvání
45 - 90 min.

název programu
Nosí ježek jablíčka?

období realizace
podzim

Soví den

celoročně - tvořivý
program

90 - 120 min.

Věští žáby počasí?

celoročně - tvořivý
program

90 - 120 min.

Lesní stezkou

celoročně, terénní
program

120 - 180 min.

Co se děje ve vodě?

jaro - léto, terénní
program

120 - 180 min.

Co se děje v trávě?

jaro - léto, terénní
program

120 - 180 min.

Šelmy našich lesů

celoročně

45 - 90 min.

Zimní ptačí radování,
krmítka
Dravci, opeření rytíři

podzim - zima

45 - 90 min.

celoročně

45 - 90 min.

Mláďata - potřebují
zachránit?
Vydří den

jaro - léto

45 - 90 min.

jaro - podzim, terénní
program

celoročně

Sovy, královny noci

Dravci, opeření
rytíři

Mláďata–
potřebují
zachránit?

Vydří den

90 - 120 min.
45 - 90 min.

Ceník výukových programů a služeb pro kolektivy na rok
2017
na Stanici
Výukový program (45 - 90 min.)
(počet dětí ve skupině 15 - 25)

cena / žák
40,-

Výukový program (60 - 90 min.) +
Prohlídka (60 min.)
(počet dětí ve skupině 15 - 25)

60,-

Prohlídka - 60 min.
(počet dětí ve skupině 15 - 25)

40,-

Terénní programy nebo kombinace
prohlídky a programu v délce 3 a více
hod.

90,-

Sovy - královny
noci

Stanice Pavlov, o.p.s.
Pavlov 54
Ledeč nad Sázavou
IČ: 28771028

do škol
Výukový program (40,- Kč/žák/45 min.), k ceně programů se
připočítává doprava (6 Kč/km, počítá se cesta tam i zpět)
Při účasti 100 žáků a více, doprava do školy zdarma.
doprovod ke každé skupině zdarma
délku programů a počet skupin lze domluvit dle individuálních
potřeb

www.stanicepavlov.eu

