„KOŇÁCI“
Jak se žije na ekologické farmě s koňmi? Proč je důležité starat se o naše zvířata? Je opravdu
pohled na svět ze hřbetu koně ten nejhezčí? Pojďte s námi společně „prožít“ odpovědi na vaše
otázky a pocítit venkov všemi smysly …

PROGRAM
Přivítání na farmě, seznámení s činností farmy.
Krmení koz a oveček ve výběhu (senem, sušeným pečivem)
Krmení – povídání o užitku hospodářských zvířat a vhodném krmení – ukázka a
vysvětlení jednotlivých druhů krmiv.
Koně
-

seznámení s některými pojmy z jezdectví a chovu koní,
vyzkoušení si čištění poníka
seznámení s terminologií pomůcek při péči o koně
ukázka sedlání koně
terminologie výstroje koně
svezení na koni, po dohodě je možná vycházka s dětmi mimo areál farmy,
na které se děti vystřídají nejen v jízdě, ale i v povodění hodného poníka.

Kreativní dílnička – výroba upomínkového předmětu s využitím sena jiných
přírodních materiálů (složitost dle věku dětí).
Program je zakončen znalostním testíkem, po jehož vyplnění (slovně či písemně podle
věku dětí) každý z absolventů obdrží „Výuční list mladého farmáře“
STRAVOVÁNÍ
Během vaší návštěvy vám nabízíme možnost občerstvení, a to v podobě buď svačiny
anebo i oběda.
Svačina
-

Domácí moučník nebo vdolečky s marmeládou a tvarohem
Nápoje – dle počasí ovocná šťáva nebo čaj
Káva pro pedagogický doprovod

Oběd
-

-

Z jakých jídel můžete vybírat? Zapečené těstoviny, rajská omáčka s knedlíkem
nebo těstovinami, vepřové na paprice s těstovinami, přírodní plátek s rýží,
buchtičky s krémem. Oběd může být podáván s polévkou či bez polévky.
K pití ovocný čaj, šťáva.
Jinou variantu oběda s vámi rádi budeme řešit individuálně. Vaříme z našeho
bio hovězího masa a převážně z domácích a regionálních potravin.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Program je koncipován na 2 až 2,5 hodiny, výklad je přizpůsoben věku dětí.
Program je vhodný pro menší skupiny zhruba o počtu do 20 dětí.
Děti si u nás mohou na závěr zakoupit drobné upomínkové předměty (dřevěná
zvířátka, pohlednice, přívěšky, obrázky koní z farmy, turistické vizitky apod.)
Před příjezdem vždy prosíme pedagogy, aby zaslali jmenovitý seznam dětí, abychom
mohli připravit Výuční listy, a také telefonický kontakt na pedagogický doprovod.
Jak se k nám dostanete?
-

Vlastní dopravou - váš autobus, prosím, zaparkujte na návsi u obecního úřadu
(zelený dům), prosím, nenechávejte autobus zaparkovaný u obchodu.
Vlakem, doporučujeme tyto varianty:
o zastávka Kornatice rybník, odtud lesní cestou cca 2 km pěšky
o zastávka Kornatice, odtud po silnici bez velkého provozu cca 3 km pěšky
o zastávka Nezvěstice, odtud po silnici bez velkého provozu cca 3 km
pěšky

CENÍK
Cena pro MŠ

Cena pro 1. st. ZŠ

Cena pro 2. st. ZŠ

110 Kč

120 Kč

120 Kč

Svačina – buď moučník

30 Kč

30 Kč

30 Kč

Svačina – anebo vdolečky

55 Kč

55 Kč

55 Kč

Oběd - polévka

20 Kč

20 Kč

20 Kč

Oběd - hlavní chod

60 Kč

65 Kč

70 Kč

Program

Podle vámi zvoleného rozsahu stravování a podle věkové kategorie vašich dětí si
můžete vypočítat cenu vaší návštěvy za dítě.
Tyto ceny platí při minimálním počtu 17 dětí. Při menší skupině je cena řešena
individuálně.
V ceně je vždy zahrnutý program i stravování pro pedagogický doprovod (max.
2 osoby při odpovídajícím počtu dětí).
Těšíme se na Vás u nás na farmě!

