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Pobytové kurzy 
jsou zam��eny na st�ední �koly a druhé stupn� základních �kol. V maximální variant� 
program kurzu probíhá od 8:30 do 18:00 s p�estávkami na jídlo. Dvakrát týdn� je ve�erní 
program. Jsme �exibilní v délce programu i náplni, rádi vyjdeme vst�íc po�adavk�m 
u�itel�, uvítáme participaci u�itele a jsme p�ipraveni u�ít kurz i cenu na míru.
  
 Terénní ekologie
 ZeM� pro Nás � adapta�ní kurz
 P�írodo-v�da
 Technologie pro XXI. století
 Ekologicky �etrná �kola
 K�ídla a ko�eny � �lov�k a krajina v prom�nách v�k�

Exkurze
Moravský kras je otev�enou u�ebnicí celé �ady p�írodních v�d a stejn� tak i nejstar�ích 
d�jin �lov�ka. Zú�astn�te se nejr�zn�j�ích exkurzí v tomto p�írodn� cenném a zárove� 
dob�e dostupném území. Exkurze mají charakter terénních praktik, vedou je odborní 
lekto�i a �áci b�hem nich vyu�ívají pracovní listy a dal�í specializované pom�cky. �áci 
jsou vedeni k samostatnému pozorování p�írody, �tení krajiny a objevování ekologic-
kých zákonitostí. Na p�ání �koly je mo�né se zam��it na ur�ité téma (botanika, krasové 
jevy, ochrana p�írody apod.). Exkurze za�ínají i kon�í v místech dob�e dostupných 
hromadnou dopravou.
 
 Malá Pálava a jeskyn� údolí �í�ky
  Údolí �í�ky z Ochozi do Lí�n�
  Josefovské údolí 
 Moravský kras b�hem jednoho dneJunák, Kaprál�v mlýn

Ochoz u Brna 235, 664 02
544 212 993

info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz
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Pro� u�it o p�írod� pouze ve �kolních lavicích? Je celá �ada míst, která jsou otev�enou 
u�ebnicí p�írodních v�d pod �irým nebem. Kaprál�v mlýn v Moravském krasu je jed-
ním z nich. P�ije�te se p�esv�d�it se o výhodách terénní výuky.

Okolí Kaprálova mlýna je jedine�né p�írodním prost�edím krasového údolí a 
nevídanou pestrostí biotop�. Je to ideální místo pro poznávání jednotlivých 
ekosystém� a ekologických vazeb.  �áci tak b�hem programu pronikají do obec-
ných zákonitostí ekologických vztah� a postupn� se je u�í rozpoznávat prost�ed-
nictvím konkrétních p�íklad� za pomoci . Sledují v�deckých postup� a metod
roli �lov�ka p�i vzniku, údr�b� i zániku biotop�. Nabyté znalosti a dovednosti 
uplatní p�i samostatné práci na . Úkoly plní �áci v týmech, vlastních projektech
výsledky si pak navzájem p�edstavují a obhajují. Rozvíjí tak schopnost spolupráce, 
komunikace, prezentace a re�exe.

Zájem o p�írodu není jenom otázkou akademických metod. Proto program vede 
�áky i k zá�itku údivu nad krásou p�írody. 

Sou�ástí pobytu je rovn�� prezentace ekologicky �etrných technologií vyu�íva-
ných v provozu st�ediska a aktivity na stmelení kolektivu �ák�.

Typická délka programu je p�t dní, program je mo�né zkrátit na �ty� nebo t�íden-
ní. �ást aktivit si m��e pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovní-
k� Kaprálova mlýna a p�ipravených materiál�.

5 dní
duben - říjen

Terénní ekologie

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Vzd�lávací Cílové zam��ení vzd�lávací oblasti

�lov�k a p�íroda Metodika programu napl�uje v�echna cílová zam��ení 

vzd�lávací oblasti �lov�k a p�íroda, zejména díky p�íprav� a 

realizaci vlastního p�írodov�dného výzkumného projektu a 

akcentu na hledání souvislostí mezi p�írodními jevy. 

Informatika a informa�ní a 

komunika�ní technologie

 získávání údaj� z v�t�ího po�tu alternativních zdroj� a 

odli�ování informa�ních zdroj� v�rohodných a kvalitních 

od nespolehlivých a nekvalitních;

 vyu�ívání prost�edk� ICT k modelování a simulaci 

p�írodních proces�

Pr��ezová témata P�ínos k rozvoji osobnosti

Environmentální výchova Program akcentuje v�echny p�ínosy k rozvoji osobnosti 

uvedené v pr��ezového tématu s výjimkou p�ínosu vázaného 

na místo bydli�t�.

Osobnostní a sociální 

výchova

 uv�domit si a respektovat p�irozenost a hodnotu 

rozmanitosti projev� �ivota;

 uv�domit si hodnotu lidské spolupráce;

Terénní ekologie
návaznost programu na Rámcový vzd�lávací program pro gymnázia

Návaznost programu na konkrétní obsah vzd�lávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy pr��ezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



�V�e na Zemi je vzájemn� propojeno. Nelze �ít, ani� bychom byli ovlivn�ni lidmi kolem 
nás a na�ím �ivotním prostorem v�bec. Zp�tn� na své okolí sami p�sobíme. Najd�me 
si své místo ve sv�t�, u�me se  �e�it situace tak, abychom pamatovali na sebe i na ty 
druhé.�

ZeM� pro nás je pobytový program jeho� cílem je urychlení vývoje nov� vzni-
kajícího t�ídního kolektivu sm�rem k výkonné fázi, rozvíjení vztahu a podpo�e-
ní spolupráce mezi �áky a t�ídním u�itelem. Program vede t�ídu k adaptivnímu 
zp�sobu �e�ení kon�ikt� a p�iná�í modely a nástroje pro postupný rozvoj vlastní-
ho regulativního procesu skupiny. To v�e se odehrává na pozadí simula�ní hry, ve 
které se �ákovské týmy sna�í pomoci rozvojové zemi vyu�ívající prvky environ-
mentální výchovy. �áci p�i n�m rovn�� poznávají p�írodu Moravského krasu a 
ekologicky �etrné technologie. 

Sou�ástí pobytu je rovn�� prezentace ekologicky �etrných technologií vyu�íva-
ných v provozu st�ediska a aktivity na stmelení kolektivu �ák�. 

Typická délka programu je p�t dní, program je mo�né zkrátit na �ty� nebo t�ídenní 
�ást aktivit si m��e pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovník� 
Kaprálova mlýna a p�ipravených materiál�.

5 dní
celoročně

ZeM� pro Nás � adapta�ní kurz

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Pr��ezová témata P�ínos k rozvoji osobnosti

Environmentální výchova Program akcentuje v�echny p�ínosy k rozvoji osobnosti uvedené v pr��ezového tématu s výjimkou p�ínosu vázaného na místo bydli�t�.

Osobnostní a sociální 

výchova

 uv�domit si a respektovat p�irozenost a hodnotu rozmanitosti projev� �ivota;

 uv�domit si hodnotu lidské spolupráce;

 uv�domit si, �e v r�zných �ivotních situacích �asto nebývá pouze jediné �e�ení;

 sm��ovat k porozum�ní sob� samému, vytvá�et vyvá�ené sebepojetí;

 vytvo�it si rejst�ík r�zných variant chování a zodpov�dn� se rozhodovat o vyu�ití r�zných typ� chování a jednání v r�zných situacích;

 tvo�it kvalitní mezilidské vztahy, brát ohled na druhé; být si v�dom svých práv, závazk� a zodpov�dnosti v rámci skupiny i práv a závazk� 

druhých;

 um�t spolupracovat;

Výchova k my�lení v 

evropských a globálních 

souvislostech

 p�ijímat zodpov�dnost za sebe a za sv�t, ve kterém �ije;

 aktivn� se podílet na �e�ení místních problém�, p�ispívat k �e�ení problém� na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích 

vy�adujících dlouhodobé spole�né úsilí;

 být vnímavý ke kulturním rozdílnostem, chápat je jako obohacení �ivota, u�it se porozum�t odli�nostem;

 uv�domovat si pot�ebu a p�ínos mezilidské soudr�nosti a spolupráce;

 respektovat odli�né názory a pohledy jiných lidí na sv�t;

 být solidární s lidmi �ijícími v obtí�ných podmínkách;

 spolupracovat aktivn� a efektivn� s jinými lidmi, vcítit se p�i poznávání a posuzování jejich názor� do situace a prost�edí, ze kterého vycházejí 

jejich p�ístupy;

 vytvo�it si na základ� osvojených informací vlastní názor, um�t ho vyjád�it a obhajovat ho argumentací v diskusích;

 um�t p�ijmout názor ostatních a korigovat své p�vodní pohledy na danou problematiku;

Zem� pro nás - adapta�ní kurz
návaznost programu na Rámcový vzd�lávací program pro gymnázia

Návaznost programu na konkrétní obsah vzd�lávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy pr��ezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Nepodce�ujme potenciál �ák�. Zvídavost je první krok na cest� k velkým v�deckým 
objev�m postaveným na dobrých metodických základech.

Program P�írodo-v�da vychází z mezinárodního , jeho� cílem programu GLOBE
je p�edev�ím podpora zájmu d�tí o p�írodní v�dy, rozvoj v�deckých metod 
poznání a mezinárodní spolupráce, v sou�asné dob� jsou v programu zapojeny 
�koly ve 112 zemích sv�ta. 

Pobytový kurz P�írodo-v�da není ov�em ur�en pouze pro kolektivy, které jsou ji� 
do projektu GLOBE zapojeny.  Nabízí metodiku a zázemí pro v�echny pedagogy, 
kte�í cht�jí se svými �áky pracovat formou . badatelsky orientované výuky
B�hem pobytu na Kaprálov� mlýn� se �áci postupn� seznamují s r�znými v�dec-
kými metodami m��ení, zpracování, vyhodnocování a interpretace dat o p�írod-
ních procesech. Kurz výhodn� vyu�ívá p�írody ji�ní �ásti Moravského krasus ojedi-
n�lou pestrostí biotop�, krasovými jevy, a doposud neprozkoumanou hydrogra-
�í.

Vedle atraktivní lokality Vám nabízíme rovn�� kvalitní badatelské pom�cky, meto-
dické vedení a zku�enosti na�ich lektor�. Významným aspektem celého progra-
mu je praktická aplikace a propojování  znalostí z matematiky, fyziky, chemie, bio-
logie a zem�pisu. 

Program je ur�en pro �áky st�edních �kol a druhého stupn� základních �kol. Není 
vhodný pro období se sn�hovou pokrývkou (prosinec � únor). Typická délka pro-
gramu je p�t dní, program je mo�né zkrátit na �ty� nebo t�ídenní. �ást aktivit si 
m��e pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovník� Kaprálova 
mlýna a p�ipravených materiál�.

3 dnyí
březen-listopad

P�írodo-v�da

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



P�írodo-v�da
návaznost programu na Rámcový vzd�lávací program pro gymnázia

Vzd�lávací Cílové zam��ení vzd�lávací oblasti

�lov�k a p�íroda Metodika programu napl�uje v�echna cílová zam��ení 

vzd�lávací oblasti �lov�k a p�íroda, zejména díky p�íprav� a 

realizaci vlastního p�írodov�dného výzkumného projektu a 

akcentu na hledání souvislostí mezi p�írodními jevy. 

Informatika a informa�ní a 

komunika�ní technologie

získávání údaj� z v�t�ího po�tu alternativních zdroj� a 

odli�ování informa�ních zdroj� v�rohodných a kvalitních od 

nespolehlivých a nekvalitních;

vyu�ívání prost�edk� ICT k modelování a simulaci p�írodních 

proces�

Pr��ezová témata P�ínos k rozvoji osobnosti

Environmentální výchova Program akcentuje v�echny p�ínosy k rozvoji osobnosti 

uvedené v pr��ezového tématu s výjimkou p�ínosu vázaného 

na místo bydli�t�.

Osobnostní a sociální 

výchova

·uv�domit si a respektovat p�irozenost a hodnotu rozmanitosti 

projev� �ivota;

uv�domit si hodnotu lidské spolupráce;

Návaznost programu na konkrétní obsah vzd�lávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy pr��ezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Ekotechnologie, pro n�které nerozumný luxus, pro jiné záchrana planety Zem�. Poj�-
me aplikovat znalosti z fyziky, m��it a vlastními výpo�ty zji��ovat, co se vyplatí a za 
jakých podmínek.

Technologie pro XXI. století je pobytový program, který vede �áky k pochopení 
základních fyzikálních a environmentálních princip� a jejich aplikaci v praxi. 

Kaprál�v mlýn byl rekonstruován do podoby modelové budovy pro vzd�lávací 
programy zam��ené na ekologicky �etrné technologie. V rámci programu �áci 
získávají skute�ná data z provozu ekotechnologií a pou�ívají dal�í unikátní 
u�ební pom�cky. Program tak názorn� p�edstavuje, jak je mo�né fyzikální zákoni-
tosti aplikovat do praktického �ivota na úrovni domácnosti i komunity. Podporuje 
zájem o techniku a rozvíjí tvo�ivost, nápaditost a �nan�ní gramotnost �ák�. Výstu-
pem programu je projekt vlastní nízkoenergetické  budovy vyu�ívající b��n� 
dostupné technologie. Program je dopln�n i o relaxa�ní aktivity a seznámení se s 
unikátním p�írodním prost�edím údolí �í�ky, které se nachází v ji�ní �ásti Morav-
ského krasu. 

Program je ur�en pro st�edo�koláky jak technického tak i v�eobecného zam��ení. 
Z d�vodu m��ení tepelných ztrát, sledování �innosti a ú�innosti ekologicky �etr-
ných technologií je nejvhodn�j�í v topné sezón� (listopad � b�ezen). Typická 
délka programu je p�t dní, program je mo�né zkrátit na �ty� nebo t�ídenní. �ást 
aktivit si m��e pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovník� Kap-
rálova mlýna a p�ipravených materiál�.

5 dní
listopad - březen

Technologie pro XXI. století

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Technologie XXI. století
návaznost programu na Rámcový vzd�lávací program pro gymnázia

Vzd�lávací Cílové zam��ení vzd�lávací oblasti

�lov�k a p�íroda Metodika programu napl�uje v�echna cílová zam��ení vzd�lávací 

oblasti �lov�k a p�íroda, zejména díky p�íprav� a realizaci 

vlastního p�írodov�dného výzkumného projektu a akcentu na 

hledání souvislostí mezi p�írodními jevy. 

�lov�k a spole�nost  utvá�ení realistického pohledu na skute�nost a k orientaci ve 

spole�enských jevech a procesech tvo�ících rámec 

ka�dodenního �ivota

 v�domé re�exi vlastního jednání i jednání druhých lidí; 

respektování r�zných systém� hodnot a motivací druhých lidí; 

odhalování p�edsudk� v posuzování r�zných lidí, událostí �i 

sociálních jev� a proces�;

 upev�ování pocitu odpov�dnosti za sebe jako jednotlivce i 

jako �lena ur�itého spole�enství, k rozvíjení zralých forem 

sou�ití s druhými lidmi; 

 uplat�ování partnerských p�ístup� p�i spolupráci

Informatika a informa�ní a 

komunika�ní technologie

 získávání údaj� z v�t�ího po�tu alternativních zdroj� a 

odli�ování informa�ních zdroj� v�rohodných a kvalitních od 

nespolehlivých a nekvalitních;

 vyu�ívání prost�edk� ICT k modelování a simulaci p�írodních 

proces�

Pr��ezová témata P�ínos k rozvoji osobnosti

Environmentální výchova Program akcentuje v�echny p�ínosy k rozvoji osobnosti 

uvedené v pr��ezového tématu s výjimkou p�ínosu vázaného 

na místo bydli�t�.

Osobnostní a sociální 

výchova

 uv�domit si, �e v r�zných �ivotních situacích �asto nebývá 

pouze jediné �e�ení;

 uv�domit si hodnotu lidské spolupráce;

 v�novat pozornost morálnímu jednání a interpretaci 

etických fenomén� ve vlastním jednání;

 zkoumat reálie a témata ka�dodenního �ivota �lov�ka;

Výchova k my�lení v 

evropských a globálních 

souvislostech

 p�ijímat zodpov�dnost za sebe a za sv�t, ve kterém �ije;

 aktivn� se podílet na �e�ení místních problém�, p�ispívat k 

�e�ení problém� na regionální, národní i mezinárodní 

úrovni, a to i v situacích vy�adujících dlouhodobé spole�né 

úsilí;

 myslet systémov� a hledat souvislosti mezi jevy a procesy;

 respektovat odli�né názory a pohledy jiných lidí na sv�t;

 spolupracovat aktivn� a efektivn� s jinými lidmi, vcítit se p�i 

poznávání a posuzování jejich názor� do situace a prost�edí, 

ze kterého vycházejí jejich p�ístupy;

 vytvo�it si na základ� osvojených informací vlastní názor, 

um�t ho vyjád�it a obhajovat ho argumentací v diskusích;

 um�t p�ijmout názor ostatních a korigovat své p�vodní 

pohledy na danou problematiku;

Návaznost programu na konkrétní obsah vzd�lávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy pr��ezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Chcete posunout va�i eko�kolu o krok dál? Ú�inn� motivovat ekotým? Získat 
inspiraci pro ekologicky �etrná opat�ení? P�ije�te na pobytový program do modelo-
vého ekologicky �etrného domu!

B�hem t�í dn� si �áci budou moci vyzkou�et, jak úsp��n� zvládnout 7 krok� k 
Eko�kole, na modelovém p�íkladu �koly správn� navrhnout plán �innosti, p�ímo 
v interiérech a exteriérech Kaprálova mlýna si osvojí metody m��ení a analýzy 
ekologického stavu budovy a nau�í se vyhodnocovat získaná data. 
Prost�ednictvím simula�ní hry si procvi�í vyjednávací strategie a zapojování 
svých spolu�ák�, pedagog� a rodi�� do �inností spojených s programem 
Eko�kola. 

To v�e v nov� opraveném st�edisku ekologické výchovy v p�írodn� �istém údolí v 
Moravském krasu pouhých 30 minut hromadnou dopravou z centra Brna. 

Pobytový program Ekologicky �etrná �kola byl vyvíjen spolu s metodiky a audito-
ry programu Eko�kola a supervizován . Sdru�ením Tereza

Kurz  podle toho, zda je kolektiv u� do programu Eko�kola je mo�né p�izp�sobit
zapojen �i ne. Rovn�� je mo�né aby se jej ú�astnily ekotýmy z více �kol a tak 
porovnaly svoje zku�enosti a poznatky. Typická délka programu je t�i dny.

3 dny
listopad-březen

Ekologicky �etrná �kola
t�ídenní pobytový kurz

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Eko�kola
návaznost programu na Rámcový vzd�lávací program pro gymnázia

Vzd�lávací Cílové zam��ení vzd�lávací oblasti

�lov�k a p�íroda  vyu�ívání prost�edk� moderních technologií v pr�b�hu p�írodov�dné 

poznávací �innosti;

 spolupráci na plánech �i projektech p�írodov�dného poznávání a k 

poskytování dat �i hypotéz získaných b�hem výzkumu p�írodních fakt� 

ostatním lidem;

 p�edvídání mo�ných dopad� praktických aktivit lidí na p�írodní prost�edí;

 ochrana �ivotního prost�edí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí;

�lov�k a spole�nost  utvá�ení realistického pohledu na skute�nost a  orientace ve spole�enských 

jevech a procesech tvo�ících rámec ka�dodenního �ivota

 v�domá re�exe vlastního jednání i jednání druhých lidí; respektování 

r�zných systém� hodnot a motivací druhých lidí; odhalování p�edsudk� v 

posuzování r�zných lidí, událostí �i sociálních jev� a proces�;

 upev�ování pocitu odpov�dnosti za sebe jako jednotlivce i jako �lena 

ur�itého spole�enství, k rozvíjení zralých forem sou�ití s druhými lidmi; 

 uplat�ování partnerských p�ístup� p�i spolupráci

�lov�k a sv�t práce  zodpov�dné zacházení s �nan�ními prost�edky s ohledem na vlastní 

mo�nosti a pot�eby;

 dovednosti vhodn� se prezentovat na ve�ejnosti, prezentovat výsledky své 

práce a svou práci adekvátn� hodnotit;

Informatika a informa�ní 

a komunika�ní 

technologie

 získávání údaj� z v�t�ího po�tu alternativních zdroj� a odli�ování 

informa�ních zdroj� v�rohodných a kvalitních od nespolehlivých a 

nekvalitních;

 vyu�ívání prost�edk� ICT k modelování a simulaci p�írodních proces�

Pr��ezová témata P�ínos k rozvoji osobnosti

Environmentální 

výchova

Program akcentuje v�echny p�ínosy k rozvoji osobnosti uvedené v pr��ezového tématu.

Osobnostní a 

sociální výchova

 uv�domit si, �e tém�� ka�dý sociální nebo komunika�ní akt má sv�j mravní rozm�r;

 uv�domit si hodnotu lidské spolupráce;

 uv�domit si, �e v r�zných �ivotních situacích nebývá pouze jediné �e�ení.

 zkoumat reálie a témata ka�dodenního �ivota �lov�ka;

Výchova k my�lení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech

 p�ijímat zodpov�dnost za sebe a za sv�t, ve kterém �ije;

 aktivn� se podílet na �e�ení místních problém�, p�ispívat k �e�ení problém� na 

regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích vy�adujících dlouhodobé 

spole�né úsilí;

 myslet systémov� a hledat souvislosti mezi jevy a procesy;

 respektovat odli�né názory a pohledy jiných lidí na sv�t;

 spolupracovat aktivn� s jinými lidmi, vcítit se p�i poznávání a posuzování jejich názor� 

do situace a prost�edí, ze kterého vycházejí jejich p�ístupy;

 vytvo�it si na základ� osvojených informací vlastní názor, um�t ho vyjád�it a obhajovat 

ho argumentací v diskusích;

 um�t p�ijmout názor ostatních a korigovat své p�vodní pohledy na danou 

problematiku;

Mediální výchova  rozeznávat spole�enskou a estetickou hodnotu sd�lení v r�zných sémiotických 

kódech, zvlá�t� sd�lení v mate�ském jazyce a obrazových sd�lení;

 získat p�edstavu o práci v týmu, o vztazích kooperace a nad�ízenosti a pod�ízenosti p�i 

tvorb� spole�ného díla, o vlastním tv�r�ím potenciálu;

 osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy;

 osvojit si dovednosti umo��ující práci v týmu, pop�ípad� jeho �ízení a koordinaci jeho 

jednotlivých �len�

Návaznost programu na konkrétní obsah vzd�lávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy pr��ezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Jakýma o�ima se díval na své okolí magdalenský lovec jelen�? Jaká místa k �ivotu vyhledával zem�d�lec doby bronzové? Jak ovlivnila krajinu 
st�edov�ká kolonizace? K jakým zm�nám do�lo v krajin� b�hem posledního století? Doká�eme rozpoznat zm�ny, které probíhají dnes? Nechej-
me si nar�st k�ídla a vzlétn�me do vý�e nad krajinu, a� m��eme s odstupem hledat ko�eny na�í civilizace.

Program K�ídla a ko�eny se zam��uje na  od doby kamenné a� po sou�asnost. �áci p�i n�m mají mo�nost nahlédnout na vývoj krajiny
krajinu jako na dynamický systém, který se v pr�b�hu �asu m�ní a to jak p�irozen�, tak i díky zásah�m �lov�ka. Vzájemný vztah �lov�ka a 
krajiny je úst�edním motivem celého programu. Program vyu�ívá metod experimentální archeologie, terénního pozorování, ale i simu-
la�ní hry. Díky unikátní poloze Kaprálova mlýna � v nejbli��ím okolí se nachází celá od mladé-�ada archeologicky významných lokalit 
ho paleolitu a� po st�edov�k � se �áci p�i programu pohybují v autentických kulisách �ivota na�ich p�edk�.

Program �erpá z rozsáhlého fondu archeologických výzkum�, v �ásti v�nované 20. století vyu�ívá záznam� autentických vzpomínek 
ú�astník�, �ím� �áky seznamuje s konceptem orální historie a mikrohistorického pohledu na d�jinné události. Krom� poznávací a bada-
telské �ásti dává prostor i pro emotivní zá�itek doteku ko�en� na�í civilizace. Na pozadí historických událostí �áci získávají nový pohled 
na úskalí, jím� �elí na�e civilizace p�i zvy�ování zát��e kladené na p�írodní prost�edí.

5 dní
listopad - duben

K�ídla a ko�eny

Program je ur�ený pro �áky st�edních �kol, lze jej modi�kovat 
i pro druhé stupn� základních �kol. Pro pr�zkum konkrétních 
archeologických lokalit je vhodn�j�í program situovat mimo 
vegeta�ní sezónu � do období listopad a� duben. Typická 
délka programu je �ty�i dny, program je mo�né prodlou�it o 
jednodenní komentovanou exkurzi na historicky významné 
lokality �ir�ího okolí (nap�. Slavkovské boji�t�, velkomorav-
ské památky Ji�ní moravy, Pálava). �ást aktivit si m��e peda-
gog lektorovat sám s metodickou podporou pracovník� Kap-
rálova mlýna a p�ipravených materiál�.

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



K�ídla a ko�eny
návaznost programu na Rámcový vzd�lávací program pro gymnázia

Vzd�lávací Cílové zam��ení vzd�lávací oblasti

�lov�k a 

p�íroda

 p�edvídání mo�ných dopad� praktických aktivit lidí na p�írodní prost�edí;

 tvorba modelu p�írodního objektu �i procesu umo��ujícího pro daný 

poznávací ú�el vhodn� reprezentovat jejich podstatné rysy �i zákonitosti;

�lov�k a 

spole�nost 

 utvá�ení realistického pohledu na skute�nost a k orientaci ve 

spole�enských jevech a procesech tvo�ících rámec ka�dodenního �ivota;

 chápání sou�asnosti v kontextu minulosti a budoucnosti, k vnímání 

spole�enské skute�nosti v minulosti jako souhrnu p�íklad� modelových 

spole�enských situací a vzor� lidského chování a jednání v nejr�zn�j�ích 

situacích;

 chápání vývoje spole�nosti jako prom�ny sociálních projev� �ivota v �ase, k 

posuzování spole�enských jev� v synchronních i chronologických 

souvislostech provázaných p�í�innými, následnými, d�sledkovými a jinými 

vazbami;

 rozvíjení prostorové p�edstavivosti o historických a soudobých jevech, k 

vnímání významu zem�pisných podmínek pro variabilitu a mnohotvárnost 

spole�enských jev� a proces�;

 zvládání základ� spole�enskov�dní analýzy a historické kritiky, k rozli�ování 

mezi reálnými a �ktivními d�ji, k chápání prom�nlivosti interpretace jev� a 

idejí v závislosti na vývoji jedince a spole�nosti;

Informatika a 

informa�ní a 

komunika�ní 

technologie

 získávání údaj� z v�t�ího po�tu alternativních zdroj� a odli�ování 

informa�ních zdroj� v�rohodných a 

 kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních;

 vyu�ívání prost�edk� ICT k modelování a simulaci spole�enských proces�

Pr��ezová témata P�ínos k rozvoji osobnosti

Osobnostní a 

sociální výchova

uv�domit si a respektovat p�irozenost a hodnotu rozmanitosti projev� 

�ivota, kultury a ka�dého jednotlivého �lov�ka;

uv�domit si, �e tém�� ka�dý sociální nebo komunika�ní akt má sv�j 

mravní rozm�r;

uv�domit si, �e v r�zných �ivotních situacích �asto nebývá pouze jediné 

�e�ení

·v�novat pozornost morálnímu jednání a interpretaci etických fenomén� 

ve vlastním jednání;

zkoumat reálie a témata ka�dodenního �ivota �lov�ka;

Environmentální 

výchova

uv�domovat si speci�cké postavení �lov�ka v p�írodním systému a jeho 

odpov�dnost za dal�í vývoj na planet�;

projevovat pokoru, úctu k hodnotám, které neumí vytvo�it �lov�k, 

oce�ovat hodnotu p�írody, vnímat a být schopen hodnotit r�zné postoje 

k postavení �lov�ka v p�írod� a k chování �lov�ka v��i p�írod�;

vnímat místo, ve kterém �ije, a zm�ny, které v n�m probíhají, a cítit 

zodpov�dnost za jeho dal�í vývoj, a to nejen z hlediska �ivotního 

prost�edí.

hledat p�í�iny neuspokojivého stavu �ivotního prost�edí v minulosti i 

sou�asnosti a hledat mo�nosti dal�ího vývoje;

pochopit velkou provázanost faktor� ekologických s faktory 

ekonomickými a sociálními a být schopenvybrat optimální �e�ení v 

reálných situacích;

Návaznost programu na konkrétní obsah vzd�lávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy pr��ezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Malá Pálava a jeskyn� údolí �í�ky

Geologicky mladé údolí potoka �í�ka nabízí na malém 
prostoru pestrou paletu r�zných biotop�. Pravému b�ehu 
dominuje vápencová Lysá hora porostlá teplomilnou stepní 
vegetací, botaniky právem p�ezdívaná �Malá Pálava�. V údolí 
samém se setkáme s �adou krasových jev� (jeskyn�, vyv�ra�-
ky, závrty) a zachovalou p�írodou posledního údolí 
Moravského krasu, kterým nevede silnice. Exkurze �ák�m 
ukazuje vzájemnou provázanost p�írodního prost�edí a 
rostlinných a �ivo�i�ných druh�, je� je obývají a to v�etn� 
�lov�ka, který v údolí �il od mladého paleolitu a pln� vyu�íval 
místních p�írodních podmínek. Procházet se jeskyní, ve které 
�ili p�ed 14 tisíci lety na�i p�edkové je opravdový zá�itek.
Exkurze za�íná i kon�í na autobusové zastávce Ochoz u Brna, 
obecní ú�ad (zóna 210). Trasa exkurze m��í p�ibli�n� 6 km a je 
nutné se na ni vybavit vhodnou obuví. V rámci exkurze je 
mo�né zdarma absolvovat prohlídku SEV Kaprál�v mlýn, 
v�etn� výkladu k energeticky úsporným a ekologicky �etr-
ným opat�ením. Na Kaprálov� mlýn� je rovn�� mo�né zajistit 
ob�d. Délka exkurze je 3-5 hodin, pro jarní aspekt doporu�u-
jeme b�ezen-duben, pro stepní vegetaci kv�ten-�erven, 
nádherné je babí léto.
Exkurze je nabízená i v samoobslu�né variant�. �áci trasu 
absolvují sami pod vedením vlastního pedagoga, cestu 
sledují pomocí tablet� s GPS a plní úkoly z pracovních list�. 
Exkurze za�íná za�kolením na Kaprálov� mlýn�.

Údolí �í�ky z Ochoze do Lí�n�

Exkurze sleduje trasu Ochozského potoka a �í�ky. Uvidíme 
�adu krasových jev� a pestrou �kálu biotop�, které spojují 
podzemní a povrchové vodní toky. Na�í pozornosti neunik-
nou rychlé prom�ny krajiny, ke kterým dochází b�hem 
posledních 10 let v souvislosti se zm�nami lokálního klimatu. 
Nav�tívíme také hlavní archeologické lokality � jeskyn�, kde 
p�ebývali neandrtálci, magdalén�tí lovci sob� a koní a slavné 
hradi�t� Staré zámky u Lí�n�.
Exkurze za�íná u autobusové zastávky Ochoz, obecní ú�ad 
(zóna 210) a kon�í u zastávky MHD Lí�e� h�bitov (zóna 101). V 
rámci exkurze je mo�né zdarma absolvovat prohlídku SEV 
Kaprál�v mlýn, v�etn� výkladu k �ad� instalovaných ekolo-
gicky �etrných technologií. Na Kaprálov� mlýn� je rovn�� 
mo�né zajistit ob�d. Délka exkurze je 9 kilometr� a s výkla-
dem ji zvládneme za 4,5-6 hodin, exkurze je zajímavá celo-
ro�n�, v�etn� zimního období, kdy jsou dob�e patrné tvary 
krasového reliéfu.
Údolí �í�ky známe opravdu dob�e, shroma��ujeme doku-
menty, nahráváme pam�tníky historických událostí i 
výzkumníky, vydali jsme knihu Zdeny Kaprálové Zítra bude 
líp, její� d�j se odehrává v údolí �í�ky.  N�kte�í na�i lekto�i 
tuto exkurzi chodí ji� 15 let a doká�í proto postihnout dyna-
miku vývoje krajiny. Spolupracujeme se správou CHKO p�i 
ochran� p�írody tohoto nádherného koutu Moravského 
krasu.

3-5h
březen-červen, září-říjen

4,5-6h
celoročně

Exkurze

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02
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Josefovské údolí

St�ední �ást Moravského krasu v okolí Adamova je územím 
dlouhodob� vyu�ívaným �lov�kem p�i pr�myslové výrob�. 
To kontrastuje s mno�ství p�írod� blízkých biotop� � exkurze 
�áky provede po Národní p�írodní rezervaci Bý�í skála. V 
tomto p�írodn� cenném území mohou �áci p�ímo v terénu 
pozorovat provázanost geologických a hydrologických jev� 
a jejich vliv na podobu vegetace. Uvidíme n�kolik jeskyní, 
travertinovou kaskádu a p�ímo v terénní laborato�i zm��íme 
a porovnáme vzorky krasových vod. Vedle geologie, hydrolo-
gie a botaniky se exkurze dotýká i témat historických a 
archeologických � poda�í se nám rozlousknout tajemství 
pokladu z doby �elezné, který byl p�ed 150 lety nalezen v Bý�í 
skále?
Exkurze za�íná na autobusové zastávce Habr�vka, Josefov a 
kon�í u zastávky Habr�vka, Josefov rozcestí. Autobusové 
spojení je navázané na �elezni�ní spojení linky S2 Brno � 
Adamov. Délka exkurze je 4 km a trvá 3-6 hodin. Exkurze je 
zajímavá celoro�n�, doporu�ujeme v�ak období b�ezen � 
�íjen. Je mo�né ji zkombinovat s náv�t�vou expozice 
Technického muzea v Huti Franti�ka, jeskyn� Výpustek a 
chrámu ve K�tinách.

Moravský kras b�hem jednoho dne

Celodenní exkurze celým Moravským krasem nabízí �ák�m 
komplexní pohled na vznik a vývoj tohoto p�írodn� a kultur-
n� cenného území. Pln� vyu�ijeme mobility vlastního 
autobusu a soust�edíme se na typické ukázky krasových 
jev�. Uvidíme mnoho tvá�í krasu, porozumíme provázanosti 
d�j� na povrchu s podzemním sv�tem jeskyní. Uká�eme si 
nejzajímav�j�í lokality a úsp��né projekty ochrany p�írody a 
p�esto se budeme lou�it s pocitem, �e jsme pouze nahlédli 
pod pokli�ku jedine�ných p�írodních fenomén�.
Exkurze kombinuje krátké p��í p�esuny a jízdu autobusem 
(mo�no objednat jako sou�ást exkurze). Do exkurze lze 
za�adit i placenou prohlídku n�které z ve�ejnosti p�ístupných 
jeskyní. Konkrétní místa zastávek domlouváme ka�dé 
skupin� na míru. Doba trvání exkurze 7-10 hodin.
Exkurze je vedena lektory, kte�í v krasu p�sobí ji� více ne� 15 
let, spolupracují se správou CHKO, speleology i místními 
neziskovými organizacemi a podíleli se na �ad� projekt� 
ochrany p�írody.

3-6h
březen-říjen

4,5-6h
celoročně

Exkurze

Junák, Kaprál�v mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02
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