
    

PROGRAMY PRO ŠKOLY  

NA SMYSLOVĚ NAUČNÉ STEZCE 

Naučná stezka smyslového vnímání prochází údolím Skuhrovského potoka. Začíná v obci 

Rybník u České Třebové. Je dostupná po celý rok, jak od nádraží ČD v České Třebové (1,5km), 

tak autobusem a MHD. Vzdálenost od Ekocentra Podorlicko je 3 km. 

Na stezce jsou herní prvky, ohniště, altán, studánky, totemy a 18 informačních tabulí. Trasa 

stezky je ideální pro celodenní školní akce.  

PROGRAM „ŠKOLA NA STEZCE“  

Pro třídu dodáváme sadu vybavení pro program.  Sada obsahuje průzkumné listy, průvodce, 

manuál, barevné samolepky. Tištěný průvodce a manuál je pro učitele. Průzkumné listy jsou 

zadáním pro žáky a barevné samolepky jsou jako odměna pro žáky.  

Listy jsou koncipovány tak, aby žákům prvního stupně ZŠ stačilo prohlédnout si obrázky na 

informačních cedulích a okolí. Odpověď pro zápis je jednoslovná. Starší žáci musí pozorně 

přečíst i texty na cedulích a zapisují svá pozorování. Trasa stezky pro první stupeň ZŠ je dlouhá 

tři km. Trasa pro druhý stupeň ZŠ a středoškoláky je dlouhá osm km a končí v obci Skuhrov. 

Třída, která je vybavena sadou „Škola na stezce“, se na výlet může vydat kdykoliv.   

Cena sady pro 30 žáků je 600 Kč (20 Kč na žáka) + poštovné a balné v případě zásilky na dobírku. 

Počet průzkumných listů a samolepek lze upravit podle počtu žáků.  

PROGRAM „HLEDÁNÍ JARA NA STEZCE“  

Pro jarní období dodáváme pracovní listy zaměřené na pozorování jarní přírody na naučné 

stezce. Listy nabízíme pro samostatné použití nebo je možné si domluvit jarní exkurzi 

s průvodcem. Cena pro třídu 600 Kč. 

Objednávky programů:  

ZO ČSOP Podorlicko, Podbranská 959,  

Česká Třebová 560 02 

Kontakt: PaedDr. Hana Grundová  

Email: freoni@atlas.cz  

https://www.csop-podorlicko.org/   

https://www.facebook.com/podorlicko   
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PROGRAMY   

V EKOCENTRU PODORLICKO 

 

V prostorách ekocentra pořádáme pro veřejnost výstavy a přednášky. Jako výstavní plocha 
slouží i předzahrádka ekocentra. Pro školy pořádáme k výstavám výukové programy.  
 

   
 
 
Pro mládež pořádáme soutěže s přírodní tématikou. Děti se schází v oddílu Mladých ochránců 
přírody „Orlíci“.  Veřejnost zapojujeme do kampaní „Ukliďme svět“, „Den Země“ „Setkání 
s přírodou“. 
V době provozu ekocentra jsou k dispozici informační materiály ČSOP a podniku Lesy ČR. 
Návštěvníkům je k dispozici ekologická knihovna, půjčovna DVD a mineralogicko-petrologicko-
paleontologická sbírka.  
 

   


