V Domě ochránců přírody v Praze a ve školách, pořádá
Společnost pro zvířata – zo ČSOP, v roce 2019 - 2020:

EKOLOGICKÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY

I. Ochrana volně žijících živočichů
1. DIVOČINA VE MĚSTĚ
Poznání fauny hlavního města Prahy. Představíme, jací živočichové žijí v našem
městě, kde je můžou lidé nalézt a co je nejvíce ohrožuje. Uvedeme, jak
živočichům připravit vhodné prostředí pro život a rozmnožování. Praktické
ukázky přímo v Živé zahradě Domu ochránců přírody.

2. MLÁĎATA – POTŘEBUJÍ NAŠI POMOC?
Mláďata přitahují naši pozornost, jsou bezbranná a roztomilá. Máme
potřebu jim pomáhat. Pomoc jim však může i ublížit: v situaci, kdy ji
nepotřebují. Mnoho mláďat zbytečně končí v záchranných stanicích–je o ně
postaráno, ale nelze zcela nahradit přirozenou péči zvířecích rodičů. Jak
poznat, kdy mládě potřebuje pomoc a kdy ne? Která mláďata jsou opuštěná
a která pouze čekají na návrat svých rodičů?

3. ŽIVÁ ZAHRADA
Chcete mít přirozenou živou zahradu? Nikolivsterilní trávník pro dva tři
druhy rostlin, jednu travinu a téměř žádného živočicha. V tomto programu
poradíme, jak zahradu uzpůsobit, aby se tam volně žijícím živočichům líbilo a
aby tam nalezli dostatek potravy. Ukážemesi budky, domečky a další prvky,
které volně žijící živočichy do zahrady nalákají. Řekneme si, jak se chovat,
aby zde mohli bez újmy přežít a vy se mohli radovat, pozorovat a být
součástí přírody.

4. NOČNÍ ŽIVOT
Pro mnoho zvířat a živočichů jejich „den“ začíná, když uléháme ke spánku.
Přiblížíme si noční život města skrytý našim zrakům. Jak v noci žijí sovy, ježci, netopýři, kuny a další zvířata? Sovy –
kalouse ušaté můžeme přímo pozorovat na zahradě Domu ochránců přírody.
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II. Vliv lidského konání na zvířata, zdraví a přírodu
5. ETICKÉ SPOTŘEBITELSTVÍ
– HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

ETICKÉ SPOTØEBITELSTVÍ

Seznámíme se souvislostmi naší volby při nákupu potravin a živočišných potravin, která může ovlivnit životy mnoha jedinců a zvířat,
dopady na přírodu, klima a vlastní zdraví.
Ukážeme si způsoby chovu zvířat pro hospodářské účely a zda-li tyto
způsoby naplňují potřebné podmínky pro život zvířat. Důležité pojmy:
etika a ohleduplnost, trvalá udržitelnost a životní prostředí, soucit, vliv
na zdraví zvířat a konzumentů, zacházení se zvířaty, mrzačení zvířat
v zemědělské výrobě, přeprava, vliv živočišné produkce na klima.

- úvod
- potraviny veobecnì
- ivoèiné potraviny
- kosmetika
- potøeby zvíøat
- kde se jim vede lépe
- pøílohy
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Informaèní listy k Ekologickému výukovému programu "Etické spotøebitelství".
Spoleènost pro zvíøata - ZO ÈSOP; 2015.

CERTIFIKOVANÁ
PØÍRODNÍ
KOSMETIKA

Spoleènost pro zvíøata - ZO ÈSOP
Michelská 5, 140 00 Praha 4
s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz
www.spolecnostprozvirata.cz

Dùm ochráncù pøírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4
"Projekt byl podpoøen Ministerstvem ivotního prostøedí,
projekt nemusí vyjadøovat stanoviska MP

Vytitìno na recyklovaném papíøe.
Loga zde uvedená jsou pouze pro ilustraèní a informaèní úèely.

Poskytneme informace o značení potravin, které jsou prakticky využitelné při výběru potravin a produktů.
Aktivity, hry a krátký ﬁlm: „ZEPTEJME SE ZVÍŘAT“ (17 minut)
Ochutnávka alternativních rostlinných produktů, po dohodě s pedagogem.
Informační a pracovní listy – Potřeby zvířat, Kde se jim vede lépe?, Etické
spotřebitelství – úvod, Etické spotřebitelství – zvířata chovaná pro hospodářské
účely, desky. Pro učitele navíc soubor A4 s fotograﬁemi hospodářských zvířat
(původní česká plemena).

6. OCHRANA A PRÁVA ZVÍŘAT (pro starší žáky a studenty)
Zvířata jsou živé cítící bytosti, vnímají radost, smutek, bolest, ztrátu obdobně jako my, lidé. Člověk, jako dobrý
hospodář na Zemi se má starat a dobře pečovat i o zvířata, nejen o svoje zájmy.

Jak lidstvo vnímá zvířata? Rozděluje je na zvířata „společenská”, „hospodářská”,
na zvířata „pro pokusné aj. vědecké účely”, „volně žijící” nebo na volno žijící.
Seznámíme se s pojmem pohoda – welfare zvířat (zajištění dobrých podmínek
zvířatům pro jejich život) a s pojmem „Pět svobod” (svoboda od hladu a žízně,
svoboda od nepohodlí, svoboda od bolesti – zranění a nemoci, svoboda od strachu
a úzkosti, svoboda projevovat přirozené chování): jsou tyto svobody dodržovány
a případně jak? Vychází z nich řada právních předpisů, ale jaká je situace v praxi?
Aktivity, hry a krátký ﬁlm: „ZEPTEJME SE ZVÍŘAT” (17 minut)
Ochutnávka alternativních rostlinných produktů, po dohodě s pedagogem.
Informační a pracovní listy: Potřeby zvířat, Kde se jim vede lépe?,Ochrana a práva zvířat

Programy jsou přizpůsobeny věkovým skupinám (MŠ, ZŠ, SŠ). Probíhají v prostorách ekocentra Domu ochránců
přírody a jeho zahrady nebo ve školách (E cké spotřebitelství, Ochrana zvířat).
Kontakty: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz,
tel.: 603 179 558 nebo 222 511 494 (recepce 8 – 16h), i osobně v Domě ochránců přírody (8 – 16h)
Michelská 48/5, Praha 4, těšíme se na vás.
Poplatek je 50 Kč na žáka/studenta; 60 Kč u programů s ochutnávkou, případně lze domluvit jinak.

www.spolecnostprozvirata.cz/kampane/eko/
www.csop.cz/dumochrancuprirody/

Projekt je realizován s ﬁnanční podporou
Hlavního města Praha.

