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Přírodovědný kroužek ve škole  
a přesto za školou

Prožít a poznat

Malý průzkuMník přírody

V Podbabě 29b/2602, 160 00 Praha 6 
www.ekodomov.cz/ekovychova

přínos pro školu
 Žáci si prohloubí znalosti z přírodovědných nauk.
 Nabídka mimoškolních aktivit se rozšíří 

o atraktivní venkovní kroužek.
 Lektoři podporují děti v realizaci ekologických 

projektů ve škole. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽEK

Přihlašování probíhá na webových stránkách 
malypruzkumnikprirody.cz prostřednictvím on-line 
formuláře. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte 
koordinátora kroužku. Kapacita kroužku je omeze-
ná. Včasnou přihláškou rezervujete místo Vašeho 
dítěte na kroužku.

přínos krouŽku dĚTEM 
 Pohybujeme se na čerstvém vzduchu v přírodě 

v blízkosti školy.
 Rozvíjíme badatelské schopnosti a zvídavost.
 Pomáháme uvědomovat si souvislost příčin 

a jejich následků.
 Upevňujeme vztah ke svému okolí poznáváním 

živé i neživé přírody.
 Tvoříme prostor pro seberealizaci. 

malypruzkumnikprirody.cz přihláška (on-line formulář)

Koordinátor kroužku:
+420 739 301 708

mpp@ekodomov.cz  

CENA

Cena kroužku na pololetí (15 lekcí) je 1 480 Kč. Úhrada 
je závazná po absolvování druhé lekce.

POdRObNějŠÍ INfORmACE

Více informací ke kroužku, fotky a zprávičky z hodin 
naleznete na webu malypruzkumnikprirody.cz.



ORgANIzACE 

Lektoři si přebírají a následně vrací žáky do školní 
družiny. Dle potřeby kroužku je berou do terénu nebo 
do učebny.

fORmA

Děti pracují v malých skupinách. Maximální počet žáků 
v kroužku na jednoho lektora je 8. Veškerý materiál 
a pomůcky děti obdrží na kroužku.

CÍLOVÁ sKUPINA 

Zvídaví žáci prvního stupně, 1.− 5. třída ZŠ. 

déLKA jEdNé LEKCE

Trvá 90 minut, 1 x týdně.

ČAs A dEN

Kroužek probíhá v době školní družiny, konkrétní den 
a čas pro Vaši školu naleznete na našich webových 
stránkách malypruzkumnikprirody.cz. 
Pokud na Vaší škole kroužek ještě neprobíhá, kontaktujte 
nás, rádi u Vás kroužek otevřeme.
Začátky kroužků:
- v 1. pololetí školního roku začínáme v říjnu,
- v 2. pololetí školního roku začínáme v únoru.
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LEKtOŘI

Jsou proškoleni a certifikováni v badatelském učení, 
zážitkové pedagogice, partnerském přístupu při vedení 
dětí, speciální pedagogice, první pomoci a odborném 
vedení kroužku Malý průzkumník přírody.

Zkoumat 
a zkoušet
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důLEŽIté INfORmACE

Dbejte prosím na vhodné oblečení Vaší dcery/Vašeho 
syna pro pobyt venku dle aktuálního počasí. Za velmi 
nepříznivého počasí nebo nepřipravenosti dětí na 
aktuální počasí využijeme učebnu školy. Sdělte nám 
prosím veškeré potřebné informace ohledně Vašeho 
syna/Vaší dcery.

Prožít
a poznat


