
 

 

Centrum Veronica Hostětín  
 

Výukové týdny pro školy 
podzim 2008 / zima 2009 

 
 
Týden pro jablko | 13.–17. října 2008  
Týden věnovaný ovocnářskému výukovému programu. Žáci se dozvědí o významu ovoce, extenzivním a 
intenzivním pěstování ovoce, starých odrůdách, životě v ovocném sadu, způsobech zpracování ovoce. 
Program je doplněn o atraktivní praktickou část – ruční lisování jablek a výrobu moštu.  
Trvání: 1,5 hod. l  Cena: 45 Kč/žáka  l  pro I. a II. stupeň ZŠ 
Program lze doplnit exkurzí po hostětínských ekologických projektech v trvání cca 1,5 hod., za 
příplatek 10 Kč za žáka. 
 

Týden pro udržitelný rozvoj | 20.-24. října 2008  
Při výukovém programu se žáci v rámci jednotlivých aktivit snaží porozumět pojmu „trvale udržitelný rozvoj 
(TUR)“. Pro mladší žáky jsou připraveny obecnější aktivity (např. aktivita Před sedmi generacemi aneb 
Hostětín před 200 lety a dnes), starší žáci mají výuku cílenou přímo na Hostětín a teorii přímo prakticky 
aplikují na modelové projekty TUR, které jsou v Hostětíně realizovány (hodnotí ekologické, ekonomické a 
sociální přínosy, vzájemné vazby, malují souvislosti aj.). Program je doplněn exkurzí po ekologických 
projektech realizovaných v Hostětíně – kořenová čistírna odpadních vod, biomasová výtopna, moštárna 
s bio-produkcí, pasivní dům, solární kolektory, šetrné veřejné osvětlení. 
Jedná se o pilotní program, jehož realizace je zadarmo. 
Trvání: 3 hod. l bezplatně  l  pro II. stupeň ZŠ a SŠ 
 

Týden obnovitelných zdrojů energie | 12.-16. ledna 2009 
Žáci poznají problémy související s nadměrnou spotřebou energie, dozvědí se o možnostech využívání 
obnovitelných zdrojů (OZE) a energetických úspor. 
Program je tvořen interaktivní ppt prezentací (seznámí žáky se zdroji energie, jejich vlivem na ŽP, 
přehledem OZE), řadou praktických ukázek (využívání obnovitelných zdrojů, ukázky fosilních a alternativních 
paliv), diskuzí o možnostech úspor energie v domácnosti, žáci vypočítají konkrétní úspory CO2.  
Trvání: 1,5 hod. l  Cena: 45 Kč/žáka  l  pro II. stupeň ZŠ 
Program lze doplnit exkurzí po hostětínských ekologických projektech využívajících obnovitelné 
zdroje energie v trvání cca 1,5 hod., za příplatek 10 Kč za žáka. 
 

Týden starých řemesel | 9.-13. února 2009 
Představení typických i méně známých řemesel a řemeslných výrobků, zamýšlení se nad jejich postavením 
a životaschopností v současnosti. Regionální značka Tradice Bílých Karpat. 
Trvání: 1,5 hod. l  Cena: 40 Kč/žáka  l  pro I. a II. stupeň ZŠ 
 
 
Programy jsou připraveny pro 1 třídu (max. 30 žáků).  
Při větším počtu mohou být žáci po individuální domluvě rozděleni na dvě poloviny, z nichž jedna 
absolvuje zkrácenou formu exkurze (doplatek 10 Kč/žáka) a poté vystřídá druhou skupinu při 
výukovém programu.  
 
Upozornění: Exkurze probíhají venku za každého počasí, proto je nutné, aby žáci přišli ve 
vhodném oblečení a obuvi. Při velmi nepříznivém počasí lze po dohodě program zrušit. 
Pro žáky můžeme zajistit i občerstvení, nápoje či teplý oběd. 
 
Informace a přihlášky: 
tel. 572 630 670 l hostetin@veronica.cz l www.hostetin.veronica.cz 
(Hana Němcová, Hana Machů) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


