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Školám a vzdělávacím institucím nabízíme ekologické vzdělávací programy, zahraniční přírodovědné, 

geografické a historické terénní exkurze a expedice, výukové pomůcky, poradenství v oblastech 

EVVO, projektů, dotací, budování environmentálních učeben, školních zahrad a stezek, nabízíme 

také zapojení do našich dlouhodobých projektů. Podrobný rozpis na další straně nebo na:      

www.natura-opava.org 
 

 

 
 

             

Jsme občanské sdružení, které se od roku 1992 zabývá environmentální výchovou, vzděláváním, 

osvětou, ekologickými službami, péčí o přírodu, publikační činností a expedicemi.                                     

Naším krédem je - "učit o přírodě v přírodě". 

 

V našem týmu pracuje řada odborníků jako: ekologové, hydrobiologové, botanikové, 

dendrologové, mykologové, zoologové, entomologové, krajinní ekologové, herpetologové, 

geografové, pedagogové, zahradní architekti, geologové, ekotoxikologové, fotografové, grafici a 

odborníci v IT, lesníci, zahradníci, geodeti, překladatelé…   

 

www.natura-opava.org
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Ekologické výukové programy - expedice 
 

-  přírodovědné přednášky a programy, Dny Země, besedy, fotoprezentace, semináře 

- terénní exkurze pro ZŠ, SŠ (botanika, zoologie, geologie, ekologie, ochrana přírody)  

- hydrobiologická cvičení - deteterminační kurzy  

- tvorba školního vzdělávacího programu a plánů EVVO, vzdělávání pedagogů 

- přírodovědné výlety a expedice pro školy (odborný program, turistika, hory, památky, příroda, moře -  

vhodné pro kolektivy ZŠ, SŠ, univerzity, zájmové organizace) 

- biologické, historické, geografické, cyklo a vodácké akce, ferraty  

- všechny země Evropy, národní parky, rezervace, zapůjčení stanů, lodí, táborového vybavení  

Ekologické výukové programy mají environmentální, přírodovědný a všeobecně rozvíjející obsah. Jeho cílem je 

doplnit školní vzdělání o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v podmínkách těžko dostupných většině 

školských zařízení. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny a řešení 

ekologických problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch přírody. Naším krédem v této oblasti je: "učit se o 

přírodě v přírodě". Naše programy jsou především určeny ke sledování důležitých ekologických interakcí s možností 

zkoumání vztahů a zkoumání důležitosti biodiverzity jako klíče k pochopení odpovědného přístupu k životnímu 

prostředí a myšlence trvale udržitelného rozvoje. Všechny nabízené výukové programy můžeme obsahově i časově 

podle dohody přizpůsobit věkové skupině žáků a studentů podle vašich požadavků. Pro střední školy jsou programy v 

terénu vhodné kombinovat s laboratorní výukou, například s determinačními cvičeními. Ceny jsou určovány podle 

dojezdnosti, časové přípravy a počtu účastníků. Vzdělávaní pedagogů a jiných zájemců je uzpůsobeno aktuálním 

tématům a problémům životního prostředí, aktualizaci legislativy, moderním přístupům v ochraně a výzkumu přírody. 

Jsou vhodné pro aktualizaci dovedností a znalostí pedagogů. A mají pomoci při praktickém začleňování 

environmentální výchovy do školního vzdělávacího programu. 

 

Mezi naší dlouholetou akci patří pořádání přírodovědných expedic do oblasti Amvrakijského zálivu (Preveza - 

Řecko). Natura Opava zde spolupracuje s řeckými ochránci přírody na kompletním přírodovědném průzkumu 

prevezské oblasti, výstavbě přírodovědného muzea v Neochori, mezinárodního centra ekologické výchovy a jiných 

aktivitách směřujících k osvětě v oblasti přírodních věd a ochranářství. Některé zajímavé výsledky přírodovědného 

průzkumu z let 1992-2004 ZDE. Od roku 2000 zde Natura Opava organizuje tradiční akci "Za zlatým delfínem 

Amvrakijského zálivu". Akce je určena pro mladé přírodovědce, historiky a výtvarníky. Děti a studenti se zde pod 

vedením zkušených odborníků (botanik, zoolog, geolog, výtvarník, historik, astronom...) podrobně seznamují                  

s faunou, flórou, historického subtropické oblasti. Jsou seznamování se základy vědecké práce a zapojeni do 

systematického výzkumu. Sbírají přírodní materiál (byliny, dřeviny, horniny...), odchytávají živočichy (hmyz, 

herpetofaunu) a společně určují, fotografují, zaznamenávají... Během celého programu jsou účastníci také 

seznamování s historií Řecka jak antického, tak novodobého. Společně se navštěvují významné archeologické 

naleziště a památky. Samozřejmností je gegrafie a poznávání řecké mentality, kuchyně a moře. Podrobný popis tohoto 

projektu si můžete přečíst zde: "Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu" aneb Škola v přírodě škola života". Reportáž 

a fotogalerie z minulých let je k nahlédnutá zde: Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2011 (11.setkání) ,                  

Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2010 (10.setkání) , Za zlatým delfínem Amvrakijkého zálivu 2009 (9.setkání) 

s podrobným popisem programu: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 

http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zpravy-z-prirodovedneho-pruzkumu-preveza-recko-1992-2004.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/marcela-detem/zamysleni-nad-ekologickymi-projekty-natury-opava-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zajimava-entomologicka-zjisteni-na-11.-setkani-mladych-prirodovedcu-v-agii-apostoli-v-recku-3.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/natura-opava-poradala-letos-jubilejni-10.-mezinarodni-setkani-v-recku-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zpravodajstvi-z-9.-setkani-opavskych-a-ratiborskych-zaku-a-studentu-v-recku.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/nikopolis-parga-zalongo-kassopi-nekromanteion.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/lefkada-acheron-prirodni-skvosty-recka.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/korintsky-kanal-atheny-delfy.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zpravodajstvi-z-9.-setkani-opavskych-a-ratiborskych-zaku-a-studentu-v-recku-3.-cast.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/nove-akropolske-muzeum-v-athenach-byli-jsme-pri-tom.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zpravodajstvi-z-9.-setkani-opavskych-a-ratiborskych-zaku-a-studentu-v-recku-2.-cast.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/zivot-na-zakladne-natury-v-recku-preveza.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/natura-v-zahranici/jednali-jsme-o-mezinarodnim-ekocentru-na-radnici-v-recke-preveze.html
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. Výukové pomůcky – naučné stezky – učebny EVVO 

- kompletní zpracování naučných stezek a informačních tabulí a venkovních expozic ve škole o okolí 

(výběr lokalit, texty, fotky, mapy, grafické zpracování, tisk, stojany, odpočívadla, altány) 

- návrhy a realizace environmetálních učeben - venkovní učebny - geologická expozice, botanika, zoologie  

- výsadby školních zahrad, budování jezírek, tůní, pergol, skalek  

- ukázkové krabice, dioramata, živé exponáty, nástěnné vitríny  (entomologie, zoologie, botanika, geologie, 

potravní vztahy, ekosystémy)  

- pracovní listy ZŠ, SŠ, ppt prezentace, postery, naučné tabule, brožury 

- kompletní zpracování publikací, letáků, brožur v oblasti prezentace školy, přírodních a vlastivědných 

zajímavostí v okolí školy (sepsání textů, grafické zpracování, fotografie, mapy a zajištění tisku) 

- v projektech služby odborného garanta, metodika, poradce, managera, specialisty 

- návrhy a zpracování projektů a dotací v oblastech vzdělávání a environmentální výchovy 

 

Nabídka našich výukových pomůcek je vhodná především pro základní a střední školy. Jsme schopni vyrobit 

jakákoliv dioramata, entomologické krabice a jiné výstavní krabice a nástěnné vitríny s přírodninami. Vše podle našeho 

návrhu nebo podle individuálních požadavků. Mezi naši nabídku například patří: Denní a noční motýli, Motýli lesa, 

Motýli luk, Motýli polí, Brouci v zemědělské krajině, Brouci v lese, Brouci ve vodě, Vodní hmyz, Hmyz v lese, Hmyzí 

škůdci, Draví brouci, Tropičtí motýli, Ekosytém lesa, Ekosystém polí, Ekosystém vod, Potravní řetězec, Stopy života              

v ekosystémech, Otisky stop, Ptačí peří, Okousané šišky a požerky, Semena květních bylin, Větvičky dřevin, Kostry 

lebek zvířat, Vývržky, Minerály, Horniny, Geologická minulost země... Nástěnné krabice a expozice jsou vhodné pro 

vybavení vnitřní učebny biologie a environmentální výchovy a pro doplnění výuky prvouky, přírodopisu, biologie.  

Jsme schopni kompletně navrhnout a realizovat venkovní učebny biologie s rozmanitými expozicemi. Ty jsou 

vhodné pro dokonalejší a názornější poznávání přírody a procesů v ní. Například botanické zahrady, tůně pro 

pozorování vodních organizmů, vodopády, políčka s místními plodinami a plevely, květnaté louky, bylinkové zahrádky, 

skalky apod. Můžeme zajistit postavení pergoly, zastřešených altánů nebo zahradního nábytku.  

Pro školní zahrady a veřejné prostranství obcí a měst jsme schopni vybudovat naučné geologické expozice. Ty 

doplňují teoretickou výuku o horninách a geologickém vývoji Země konkrétními příklady vybraných hornin, které jsou 

charakteristické pro okolní region.  
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Reference k výše uvedené nabídce: 
(kliknutím na zelený odkaz otevřete webovou stránku) 

 

 

Reference - vzdělávání: 

Hydrobiologická cvičení , Terénní exkurze pro SŠ , Terénní exkurze pro 2.st. ZŠ , Terénní exkurze pro 1.st. ZŠ , Programy pro MŠ , 

Semináře , Besedy , Programy pro veřejnost , Tématické vycházky , Programy ke Dni Země , Fotoreportáže , Školení pedagogů 

 

 

Reference – výukové pomůcky:  

Vybavení učebny biologie Gymnázium Hlučín , Přírodovědné muzeum v Neochori (Preveza - Řecko) , Vybavení environmentální 

učebny Základní škola Vrchní Opava, Geologická expozice na Masarykově střední škole zemědělské a VOŠ v Opavě  , Expozice 

bludných balvanů ve Velké Kraši  , Pracovní listy ZŠ Žimrovice 

 

Reference – naučné stezky: 

Naučná stezka Hvozdnice , Naučná dendrologická stezka Opavskými parky, Naučná stezka v Melči , Naučná dendrologická stezka 

na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě , Označení expozic na Masarykově střední škole zemědělské , Putování po 

biokoridoru , Raduňský mokřad , Naučná stezka v Žimrovicích, Deset zastavení v přírodě prevezské oblasti , Dendrologická stezka 

pro ZŠ Vrchní Opava, Dendrologická stezka pro Gymnázium Hlučín ... 

 

 

Reference – publikace: 

NAUČNÁ STEZKA HVOZDNICE Průvodce po chráněném území Hvoznice - autor: Milan Kubačka.  

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ OPAVSKA Přírodovědný průvodce po chráněných územích Opavska - autor: Milan Kubačka. 

PAMÁTNÉ STROMY OPAVSKA Průvodce po významných a památných stromech Opavska. Autor: Milan Kubačka. 

OD ARBOREA K ARBORETU. Autor: Milan Kubačka, Jakub Kubačka.  

VÝZNAMNÉ PARKY OPAVSKA Vlastivědný průvodce po významných parcích a zahradách na Opavsku. Autor: Milan Kubačka.  

VODA V KRAJINĚ OPAVSKA Průvodce po zajímavých lokalitách vodních ekosystémů. Autoři: Jakub Kubačka, Milan Kubačka. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA OPAVSKU Kniha o stavu životního prostředí na Opavsku s návrhy řešení. Autor: Jakub Kubačka.  

PŘÍRODA OPAVSKA VE ČTYŘECH ROČNÍCH OBDOBÍCH. Průvodce omyly a pověrami nejen pro děti a učitele. Autor: Milan Kubačka.  

 

 

Reference – expedice: 

Přírodovědné, historické a geografické expedice pro: Ostravskou univerzitu , Palackého univerzitu v Olomouci , ZŠ Vrchní Opava , 

ZŠ Englišova Opava , ZŠ Edvarda Beneše Opava , Mendelovo Gymnázium Opava, II Liceum Ogólnoksztalcace im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu (Polsko), ZŠ Oldřišov . Mezi naší dlouhodou akci patří pořídání přírodovědných expedic do oblasti 

Amvrakijského zálivu (Preveza - Řecko). Podrobný popis tohoto vzdělávacího projektu si můžete přečíst zde: "Za zlatým delfínem 

Amvrakijského zálivu" aneb Škola v přírodě škola života". Reportáž a fotogalerie z minulých let je k nahlédnutí zde: Za zlatým 

delfínem Amvrakijského zálivu 2011 (11.setkání) , Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu 2010 (10.setkání) , Za zlatým delfínem 

Amvrakijkého zálivu 2009 (9.setkání) s podrobným popisem programu: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 

 

 

Reference - grafika a fotografie: 

Statutární město Opava - fotografie do propagačních materiálů a webové prezentace , Publikace a brožurky (více v odstavci 

Publikace) , Naučné stezky (více v odstavci Naučné stezky) , Město Kravaře (fotografie do prapagační knihy) , Gymnázium Hlučín , 

Zakladní škola Vrchní Opava , Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ Opava - propagační materiály, označení expozic , 

Základní škola Žimrovice , Domov dětí Melč , Semix Pluso , CK Mundo , ČSOP Opava , Zahradnictví Gebauer , Firma Neat Solutions 

, Muzeum Neochori (Preveza - Řecko)… UKÁZKY 

 

http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/hydrobiologicke-cviceni-na-umelych-mokradech-v-raduni.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/hydrobiologicka-exkurze-na-pramenech-cerne-opavy.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/zaci-ze-zs-vrchni-slavili-den-zeme-na-hvozdnici.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/deti-ze-skolni-druziny-zs-sramkova-poznavali-zabicky-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/deti-z-opavske-charity-na-radunskem-mokradu.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/celokrajska-konference-v-opave-tema-biodiverzita-a-udrzitelny-rozvoj.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/predstaveni-chranenych-uzemi-opavska-v-minoritu.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/dendrologicka-stezka-pro-studenty-slezske-univerzity-3.-veku-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/deti-ze-slavkova-si-prohledli-opavske-parky.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/natura-pripravila-na-den-zeme-vychazku-po-dendrologicke-stezce-v-opavskych-parcich-2.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravy/povidani-o-novem-zelandu-s-b.-pustkou-s-promitanim-jeho-fotografii.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/projekt-leonardo/navsteva-levic-v-projektu-agropuzzle.html?mosmsg=D%C4%9Bkujeme+za+V%C3%A1%C5%A1+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek.
http://environmentalni-vzdelavani.cz/?cat=4
http://www.velkakras.cz/expozice-bludnych-balvanu-velka-kras/ds-1068/p1
http://www.velkakras.cz/expozice-bludnych-balvanu-velka-kras/ds-1068/p1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336359539708788&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.natura-opava.org/opavsko/naucna-stezka-hvozdnice.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/dendrologicka-naucna-stezka-v-opavskych-parcich.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/naucna-stezka-v-melci-pro-deti-detskeho-domova.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336359696375439&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336359696375439&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336408659703876&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.natura-opava.org/opavsko/putovani-po-biokoridoru-z-arboreta-v-novem-dvore-do-arboreta-moravske-brany-v-ratibori.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/putovani-po-biokoridoru-z-arboreta-v-novem-dvore-do-arboreta-moravske-brany-v-ratibori.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336359303042145&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.natura-opava.org/opavsko/content/view/18/44/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3#!/photo.php?fbid=336409486370460&set=a.336358849708857.85841.302481726429903&type=3&theater
http://www.natura-opava.org/opavsko/chranena-uzemi-opavska.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/pamatne-stromy-opavska.html
http://www.natura-opava.org/opavsko/vyznamne-parky-opavska.html
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