PROJEKTOVÝ

DEN

ZEMĚ

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

II. stupeň

Termín:

22. dubna 2009

Společná témata:

1. Jak znáš přírodu kolem sebe
2. „Zameťme si před svým prahem“.
( úklid širšího okolí školy a krátkých turistických tras )

Ročníková témata:
6. ročník: Problémy s čištěním odpadních vod – exkurze do čističky.
7. ročník: Recyklace papíru, jak zmenšit množství odpadu.
8. ročník: Klady a zápory biokotelny ( exkurze ) – alternativní zdroje energie.
9. ročník: Stav životního prostředí Zručska – beseda se zástupcem MÚ.

Společné cíle:
 Žáci mapují stav jarní přírody v okolí, poznávají druhy rostlin a živočichů,
všímají si jarních změn.
 Vyčistí okolí školy, částečně turistické trasy, zaznamena jí černé skládky.
 Výsledky své práce zpracují do přehledné prezentace ( pracovní listy,
novinové články, prezentace na internetové stránky školy ), případné černé
skládky nahlásí městskému úřadu.

Ročníkové cíle:
6. ročník: Žáci popíší základní proces č ištění odpadní vody, zmapují možnosti,
jak zmenšit znečištění řeky Sázavy.
7. ročník: Žáci se přesvědčí o možnosti recyklace papíru, vyrobí ze starého papíru
nový papír a uvedou argumenty pro třídění a omezení odpadu.
8. ročník: Žáci zmapují klady a zápory provozu biokotelny v porovnání
s provozem běžné kotelny na uhlí.
9. ročník: Žáci zmapují úspěchy a problémy odboru životního prostředí
Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou.

Realizační tým:

Mgr. Pavla Císařová, Mgr. Jan Kopřiva, Mgr. Jaroslava Křížová,
Mgr. Karel Šrachta, Mgr. Marie Tomanová

Rozdělení úkolů:
Mgr. Pavla Císařová: Koordinátorka, organizace a plán projektového dne, návrh
programu, pracovních listů, zajištění exkurzí, závěrečné

hodnocení některých žákovských výstupů, organizace
doprovodné literární a výtvarné soutěže ke Dni Země.
Mgr. Jan Kopřiva:
Program dílny o odpadech a recyklaci, návrh části
pracovního listu k této dílně, diplomy a pamětní listy, výzdoba
školy ke Dni Země žákovskými pracemi, realizace hodnocení
výtvarných prací žáky.
Mgr. Jaroslava Křížová:
Úprava textů novinových článků, zaslání
novinového článku do místních novin, pomoc při výzdobě školy,
hodnocení literárních prací žáků ke Dni Země. Řízení „tiskové
konference“ žáků v roli novinářů a občanů se zástupcem MÚ.

Mgr. Karel Šrachta: Přepsání, úprava a zadání textů ( materiálů ) do
elektronické podoby. Příprava map . Vytvoření fotodokumentace
činnosti v prostoru školy a okolí. Vyhodnocení jednotlivých
referátů a prezentací za konkrétní třídy, jejich případná konečná
úprava a v případě dostačující kvality odevzdaných materiálů
připravit celkovou multimediální prezentaci v tělocvičně.
Připravit vhodné materiály k vystavení v hale školy.

Mgr. Marie Tomanová:
Určení, popis krátkých turistických tras, praktické
ověření jejich vhodnosti z hlediska bezpečnosti a časové
dostupnosti. Spolupráce s ostatními členy týmu. Vytyčení úseků
k plnění úkolů na trase.
Pomůcky ( požadavky na materiál ):
- 9 x pevné desky z pracovny VV na pracovní listy.
- 9 x obálky na listy
- 36 pytlů na odpad
- 36 nálepek na pytle
- 1 x mixer – recyklace, výroba papíru
- 5 x vanička
- 5 x síto
- 18 x dalekohled

Metodické pokyny třídním učitelům:
 Žáky motivujte a pozitivně nalaďte k plnění úkolů ( tři třídy vyhrají ).
Dohlédněte na dodržování časového harmonogramu, hygienu po sběru
odpadků a poctivé plnění úkolů.

 Připomeňte žákům pravidla chování na komunikaci a v přírodě (neničit
přírodu, neodhazovat papírky, neléz t na stromy apod.).
 Máte-li možnost, zajistěte i vlastní fotodokumentaci tř ídy. Zajímavé záběry
budou použity do závěrečné prezentace. Vhodné snímky zaznamenávající
práci a zážitky třídy předejte K. Šrachtovi. Deváté třídy budou sestavovat
jednu prezentaci v PowerPointu za třídu – odevzdat do týdne.
 Úklid kolem školy a širšího o kolí bude hodnocen, odpadky žáci nasbírají do
pytlů a postaví je ke zdi u školních popelnic ( u přírodopisné pracovny ). Na
své pytle nalepí nálepku se sv ou třídou. Nutný osobní dohled učitelů při
ukládání pytlů s odpady.
 V 10.00 hodin vyrážíte na trasu.
 Každá třída dostane pokyny a pracovní listy v deskách, obálku na sběr listů
stromů. Vše odevzdají žáci v závěru projektového dne ve škole v pracovně
přírodopisu od 11.30 do 12.00 hodin.
 Některé úkoly žáci nestihnou vypracovat v den akce. Vyplněné pracovní listy
odevzdají ihned. Prezentace v PowerPointu a referáty ve Wordu do týdne za
každou třídu.
 Třídní mohou navrhnout za svou třídu největšího ignoranta přírody ( Ropák
2009 ) a přidat důvody. „Vítěz“ dostane také diplom. ( Tajné – volba až
v závěru dne, žáci o tom nesmí v průběhu akce vědět ).
 Třídní učitelé si mohou vzít den předem pro třídu dva dalekohledy,
zodpovídají za ně. Nesmíte ztratit kryty, dalekohled je třeba mít v pouzdře a
na krku.
 Je třeba udělat si čas na společnou kontrolu vyplněných pracovních listů, aby
všichni věděli o co jde a přispěli k řešení. Hodnocena bude třída jako celek.
 Vítězové budou vyhlášeni v pátek nebo v pondělí rozhlasem.

Pomůcky žáků:
 Žáci si přinesou psací potřeby, zápisník, starší igelitovou tašku na odpadky
nasbírané na trase ( jen větší papíry nebo umělou hmotu ) i na své odpadky,
rukavice nebo dva igelitové sáčky na ruce místo rukavic. Sklo v žádném
případě nesbíráme. Doporučujeme sportovní nebo turistickou obuv a oblečení
podle počasí.

Časový harmonogram:

6. A

6. B

7. A

07.55

-

08.05

sraz u čističky, přečíst úkoly

08.05

-

08.35

exkurze v čističce odpadních vod

08.35

-

08.50

přesun do školy

08.50

-

09.10

projekce

09.10

-

10.00

úklid, hygiena, svačina

10.00

-

08.00

-

08.10

seznámení s úkoly

08.10

-

08.30

projekce

08.30

-

09.15

úklid, hygiena, svačina

09.15

-

09.30

přesun k čističce

09.30

-

10.00

exkurze v čističce odpadních vod

10.00

-

08.00

-

08.40

dílna – recyklace papíru, učebna VV

08.40

-

08.50

přestávka

08.50

-

09.10

projekce

09.10

-

10.00

úklid, hygiena, svačina

10.00

-

odchod na trasu

odchod na trasu

odchod na trasu

7. B

8. A

8. B

08.00

-

08.30

úklid, hygiena

08.30

-

08.50

projekce

08.50

-

09.00

přestávka

09.00

-

09.40

dílna – recyklace papíru, učebna VV

09.40

-

10.00

hygiena, některé úkoly z prac. listu,
svačina

10.00

-

08.00

-

08.10

přesun k biokotelně

08.10

-

08.40

prohlídka biokotelny

08.40

-

09.20

sběr odpadků po cestě zpět

09.20

-

09.40

hygiena, svačina

09.40

-

10.00

projekce

10.00

-

08.00

-

08.20

projekce

08.20

-

08.40

přesun k biokotelně

08.40

-

09.15

prohlídka biokotelny

09.15

-

09.45

sběr odpadu po cestě zpět

09.45

-

10.00

hygiena, svačina

10.00

-

odchod na trasu

odchod na trasu

odchod na trasu

9. A

9. B

9. C

08.00

-

08.30

beseda se zástupcem MÚ Mgr . Jiřím
Klatovským o problémech životn ího
prostředí ve Zruči nad Sázavou

08.30

-

09.15

projekce, tvorba článku do novin

09.15

-

10.00

úklid, hygiena, svačina

10.00

-

08.00

-

08.30

úklid

08.30

-

08.40

hygiena, svačina

08.40

-

09.10

projekce, plnění úkolů v pracovních
listech, příprava otázek na besedu

09.10

-

09.40

beseda se zástupcem MÚ Mgr . Jiřím
Klatovským o problémech životního
prostředí ve Zruči nad Sázavou

09.40

-

10.00

tvorba článku do novin

10.00

-

08.00

-

08.30

projekce, příprava otázek na besedu

08.30

-

08.35

přestávka

08.35

-

09.05

beseda se zástupcem MÚ Mgr . Jiřím
Klatovským o problémech životního
prostředí ve Zruči nad Sázavou

09.05

-

09.45

úklid

09.45

-

10.00

hygiena, svačina

10.00

-

odchod na trasu

odchod na trasu

odchod na trasu

Úklid okolí školy:
6. A

V areálu jídelny, dopravní hřiště, zadní brankou kolem plotu ke škole
k přechodu přes silnici.

6. B

Pod hlavním vchodem do školy až k pozemkům včetně
hlavní cesty.

7. A

Parkoviště pod školou, cesta po chodníku podél plotu až nahoru
kolem haly. Pozor na auta – bezpečnost, ochrana majetku.

7. B

Cesta k zastávce autobusu, kolem zastávky, před obchodem
U Studničků.

8. A

Při cestě z biokotelny sběr odpadků po pravé straně náměstí a podél
chodníku Sadem Míru k odbočce do jídelny.

8. B

Při cestě z biokotelny seberte odpad po levé straně náměstí a kolem
Sázavanky.

9. A

Cesta do jídelny, kolem jídelny, spodní část parcely až k plotu.

9. B

Od hlavní cesty ke škole nahoru , pod okny tříd, okolo školy k bufetu,
včetně nádvoří.

9. C

Horní část parcely u jídelny včetně dětského hřiště, celá zahrada
až k plotům – ne kolem jídelny.

Trasy:
Jde o práci v přírodě, nikoli o pochodové cvičení. N ení nutné za každou cenu
dojít do stanoveného cíle. Žáci musí mít dostatek času na plnění úkolů a vyplnění
pracovních listů. Učitelé dohlížejí na časový harmonogram a práci žáků.
6. A, B

Chabeřický mlýn a zpět. Prostor k dokončení úkolů – u Chabeřického
mlýna.

7. A, B

Sad Míru, stadion, Rákosí – v jeho areálu plnění a dokončení úkolů,
zpět nad skalami, podél garáží, parku, ZŠ

8. A, B

Kolem obuvi u Rouba, podél parku, nad skalami podél garáží, stadion,
mezi domky Ke koupadlu, pískovna a zpět. Prostor k plnění úkolů stadion na cestě zpět.

9. A, B

Kolem hasičů, Nová ulice, první ulicí vpravo kolem evangelického
kostela, restaurace Na Ostrově, náměstí, za drogerií u Maxů doprava
podél Sázavy, směr Sad Míru, ZŠ. Prostor k dokončení úkolů u
dětského hřiště.

9. C

Opačný směr trasy ( viz. 9. A , B). Prostor k dokončení úkolů - u
evangelického kostela.

Projekce ve dvou místnostech, v přírodopisně a ve třídě 6. B.
( zodpovídá Mgr. Tomanová, Mgr. Volfová )

08.00

-

08.30

6. B, 8. B, 9. C

08.30

-

08.50

7. B, 9. A

08.50

-

09.10

6. A, 7. A, 9. B

09.40

-

10.00

8. A

Dílna o odpadu ve výtvarné pracovně
( zodpovídá Mgr. Kopřiva )

„Tisková konference“ v hudebně
( zodpovídá Mgr. J. Křížová )

PROJEKTOVÝ

DEN

ZEMĚ

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

PRACOVNÍ LISTY
A POKYNY PRO 6. ROČNÍK

1. Dnes navštívíte zručskou čističku odpadních vod. Dávejte pozor a ptejte se tak, abyste
dokázali splnit 1. úkol. Na úkolech pracujte společně.
a) Zakresli schematicky proces čištění odpadních vod.
( do bublin nebo obdélníků zapiš názvy jednotlivých provozů a propoj je, jak jdou za
sebou )

b) Co z vody tato čistička nevyčistí?

c) Jak může každý z nás ovlivnit čistotu řeky Sázavy?

d) Co vás v čističce zaujalo, překvapilo apod. ?

2. Druhým úkolem je uklidit určenou část území kolem školy. Vezměte si rukavice nebo si
navlékněte igelitový sáček. Až skončíte, umyjte si ruce.
6. A V areálu jídelny dopravní hřiště, zadní brankou kolem plotu ke
škole. / viz. mapka /
6. B Pod hlavním vchodem do školy až k pozemkům, včetně cesty. / viz. mapka /
Pytle s odpadky postavte u školních popelnic a označte je svou třídou.
Uklizené území i sebrané odpadky budou zkontrolovány a obodovány.

3. V deset hodin půjdete do přírody. ( ke mlýnu a zpět )
Rozhlížejte se a zapište rostliny a živočichy, které poznáte. Netrhejte je a nechytejte. Po
cestě zpět posbírejte do vašich igelitek odpadky podél cesty. Pokud objevíte černou
skládku, zakreslete její umístění do mapy a informujte městský úřad.
Abyste poznali co nejvíce přírodnin, podívejte se na prezentace společenstev lesa,
travin a okolí vod v pracovně přírodopisu mezi osmou a desátou hodinou.
a) Které listnaté stromy znáte?
Poznáte-li nějaký listnatý strom po cestě, utrhněte jeden list, obkreslete ho na tento papír a
k němu napište název druhu stromu. Pak list uložte jako důkaz do obálky nadepsané svou
třídou.

b) Které byliny kvetou v dubnu?
Například blatouch bahenní, bledule jarní, brukev řepka olejka, brčál menší, hluchavka pit ulník,
hluchavka nachová, hrachor jarní, jahodník, jaterník podléška, maceška rolní, mařinka vonná, orsej jarní,
plicník lékařský, podběl obecný, popenec břečťanolistý, prvosenka jarní, ptačinec velkokvětý, řeřišnice
luční, sasanka hajní, sedmikráska chudobka, sněženka jarní, smetanka lékařská, šťavel kyselý, tařice
skalní, violka vonná, violka trojbarevná.

Doplňte názvy k obrázkům.

c) Zapisujte do tabulky názvy dalších r ozkvetlých bylin, které po cestě uvidíte.
Název byliny

Místo nalezení – např.
u cesty, u potoka, les, louka

Barva květu

d) Jména ostatních rostlin a živočichů, které jste viděli a umíte je pojmenovat.

e) Zakreslete v mapě vaši trasu, zakreslete školu, jídelnu, čističku, zámek, připište názvy
potoků a řeky.

4. Úkol : Do 29.4. odevzdejte panu učiteli Šrachtovi za třídu 1 kompletní referát ve
Wordu (celkový popis akce včetně úkolů + foto, v elektronické podobě ). Zdařilé práce
promítneme na závěrečné konferenci v tělocvičně.

Přejeme mnoho zajímavých záži tků, radost z užitečné práce
a úspěšné splnění všech úkolů.

PROJEKTOVÝ

DEN

ZEMĚ

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

PRACOVNÍ LISTY
A POKYNY PRO 7. ROČNÍK

1. Úkol: V dílně o recyklaci papíru jste se mimo jiné dozvěděli odpovědi na tyto otázky.
a) Jak můžeme omezit množství odpadu?

b) Proč třídit papír?

c) Zapiš stručně postup při recyklaci papíru.

2. Druhým úkolem je uklidit určenou část území kolem školy. Vezměte si rukavice nebo si
navlékněte igelitový sáček. Až skončíte, umyjte si ruce.
7. A Parkoviště pod školou, cesta po chodníku podél plotu až nahoru kolem haly.
Pozor na auta – bezpečnost, ochrana majetku. / viz. mapka /
7. B Cesta k zastávce autobusu, kolem zastávky, před obchodem U Studničků. /
viz. mapka /
Pytle s odpadky postavte u školních popelnic a označte je svou třídou.
Uklizené území i sebrané odpadky budou zkontrolován y a obodovány.

3. V deset hodin půjdete do přírody.
( Vaše trasa - Sad Míru, stadion, Rákosí, zpět nad skalami podél garáží, parku, ZŠ )
Rozhlížejte se a zapište rostliny a živočichy, které poznáte. Netrhejte je a nechytejte. Po
cestě zpět posbírejte do vašich igelitek odpadky podél cesty. Pokud objevíte černou
skládku, zakreslete její umístění do mapy a informujte městský úřad.
Abyste poznali co nejvíce přírodnin, podívejte se na prezentace společenstev lesa,
travin a okolí vod v pracovně přírodopisu mezi osmou a desátou hodinou.

a) Které listnaté stromy znáte?
Poznáte-li nějaký listnatý strom po cestě, utrhněte jeden list, obkreslete ho na tento papír a
k němu napište název druhu stromu. Pak list uložte jako důkaz do obálky nadepsané svou
třídou.

b) Které byliny kvetou v dubnu?
Například blatouch bahenní, bledule jarní, brukev řepka olejka, brčál menší, hluchavka pitulník,
hluchavka nachová, hrachor jarní, jahodník, jaterník podléška, maceška rolní, mařin ka vonná, orsej jarní,
plicník lékařský, podběl obecný, popenec břečťanolistý, prvosenka jarní, ptačinec velkokvětý, řeřišnice
luční, sasanka hajní, sedmikráska chudobka, sněženka jarní, smetanka lékařská, šťavel kyselý, tařice
skalní, violka vonná, violka trojbarevná.

Doplňte názvy k obrázkům.

c) Zapisujte názvy dalších rozkvetlých bylin, které po cestě uvidíte, do tabulky.
Název byliny

Místo nalezení – např.
u cesty, u potoka, les, louka

Barva květu

d) Jména ostatních rostlin a živočichů, které jste viděli.

e) Zakreslete v mapě vaši trasu, zakresli školu, jídelnu, čističku, zámek, připiš názvy
potoků a řeky.

4. Úkol : Do 29.4. odevzdejte panu učiteli Šrachtovi za třídu 1 kompletní referát ve
Wordu – soubor (celkový popis akce včetně úkolů + foto). Zdařil é práce promítneme na
závěrečné konferenci.

Přejeme mnoho zajímavých zážitků, radost z užitečné práce
a úspěšné splnění všech úkolů.

PROJEKTOVÝ

DEN

ZEMĚ

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

PRACOVNÍ LISTY
A POKYNY PRO 8. ROČNÍK

1. Dnes navštívíte zručskou biokotelnu. Dávejte pozor a ptejte se tak, abyste dokázali
splnit
1. úkol. Na úkolech pracujte spole čně.

a) Čím v biokotelně topí?

b) Jaké výhody či nevýhody ve srovnání s kotelnou na uhlí má?
Výhody:

c) Co vás v biokotelně zaujalo, překvapilo apod. ?

Nevýhody:

2. Druhým úkolem je uklidit určenou část území kolem školy. Vezměte si rukavice nebo si
navlékněte igelitový sáček. Až skončíte, umyjte si ruce.

8. A Při cestě z biokotelny sběr odpadků po pravé straně náměstí a podél chodníku
Sadem Míru k odbočce do jídelny. / viz. mapka /

8. B Při cestě z biokotelny levá strana náměstí a kolem Sázavanky. / viz. mapka /

Pytle s odpadky postavte u školních popelnic a označte je svou třídou.
Uklizené území i sebrané odpadky budou zkontrolovány a obodovány.

3. V deset hodin půjdete do přírody.
8. A, B

Kolem obuvi u Rouba, podél parku, nad skalami podél garáží, stadion,
mezi domky Ke Koupadlu, pískovna a zpět. Prostor k plnění úkolů stadion na cestě zpět.

Rozhlížejte se a zapište rostliny a živočichy, které poznáte. Netrhejte je a nechytejte. Po
cestě zpět posbírejte do vašich igelitek odpadky podél cesty. Pokud objevíte černou
skládku, zakreslete její umístění do mapy a informujte městský úřad.

Abyste poznali co nejvíce přírodnin, podívejte se na prezentace společenstev
lesa, travin a okolí vod v pracovně přírodopisu mezi osmou a desátou hodinou.

a) Které listnaté stromy znáte?
Poznáte-li nějaký listnatý strom po cestě, utrhněte jeden list, obkreslete ho na tento papír a
k němu napište název druhu stromu. Pak list uložte jako důkaz do obálky nadepsané svou
třídou.

b) Které byliny kvetou v dubnu?
Například blatouch bahenní, bledule jarní, brukev řepka olejka, brčál menší, hluchavka pitulník,
hluchavka nachová, hrachor jarní, jahodník, jaterník podléška, maceška rolní, mařinka vonná, orsej jarní,
plicník lékařský, podběl obecný, popenec břečťanolistý, prvosenka jarní, ptačinec velkokvětý, řeřišnice
luční, sasanka hajní, sedmikráska chudobka, sněženka jarní, smetanka lékařská, šťavel kyselý, taři ce
skalní, violka vonná, violka trojbarevná.

Doplňte názvy k obrázkům.

c) Zapisujte názvy dalších rozkvetlých bylin, které po cestě uvidíte, do tabulky.
Název byliny

Místo nalezení – např.
u cesty, u potoka, les, louka

Barva květu

d) Jména ostatních rostlin a živočichů, které jste viděl i.

e) Zakreslete v mapě vaši trasu, zakreslete školu, jídelnu, restauraci Na Ostrově, zámek,
připište názvy potoků a řeky.

4. úkol : Do 29.4. odevzdejte panu učiteli Šrachtovi za třídu 1 kompletní referát ve Wordu
- soubor (celkový popis akce včetně úkolů + foto). Zdařilé práce promítneme na závěrečné
konferenci v tělocvičně.

Přejeme mnoho zajímavých zážitků, radost z užitečné práce
a úspěšné splnění všech úkolů.

PROJEKTOVÝ

DEN

ZEMĚ

I. Základní škola Zruč nad Sázavou

PRACOVNÍ LISTY
A POKYNY PRO 9. ROČNÍK

1. Dnes budete účastníky tiskové konference se zástupcem městského úřadu pan em Mgr.
Klatovským. Budete se zajímat o problémy a úspěchy v životním prostředí v našem městě.
Vyberte mezi sebou tři až pět „ novinářů“ . Ostatní jste občané Zruče. Připravte si otázky,
které vás zajímají a které vám pomohou odpovědět na otázky v pracovním listě.
„Novináři“ sepíší do konce projektového dne z této tiskové konference článek do novin. Je
součástí bodového ohodnocení třídy a nejzdařilejší bude skutečně zaslán do Zručských
novin.
a) Jaké jsou novinky v oblasti životního prostředí a co se chys tá.

b) Jaké jsou problémy ve Zruči a okolí.

c) Co by se dalo označit jako úspěch v oblasti životního prostředí Zručska.

Článek z tiskové konference:

2. Druhým úkolem je uklidit určenou část území kolem školy. Vezměte si rukavice nebo si
navlékněte igelitový sáček. Až skončíte, umyjte si ruce.
9. A Cesta do jídelny, kolem jídelny, spodní část parcely až k plotu. / viz. mapka /

9. B Od přístupové cesty do školy nahoru, pod okny tříd, okolo
školy, k bufetu, včetně nádvoří. / viz. mapka /

9. C Horní část parcely u jídelny, včetně dětského hřiště, celá zahrada
až k plotům – ne kolem jídelny. / viz. mapka /

Pytle s odpadky postavte u školních popelnic a oz načte je svou třídou.
Uklizené území i sebrané odpadky budou zkontrolovány a obodovány.

3. V deset hodin půjdete do přírody.
9. A, B

Kolem hasičů, Nová ulice, první ulicí vpravo kolem evangelického
kostela, restaurace Na Ostrově, náměstí, za dro gerií u Maxů doprava
podél Sázavy, směr Sad Míru, ZŠ. Prostor k dokončení úkolů u
dětského hřiště.

9. C

Opačný směr trasy ( viz. 9. A, B). Prostor k dokončení úkolů - u
evangelického kostela.

Rozhlížejte se a zapište rostliny a živočichy, které poznáte . Netrhejte je a nechytejte. Po
cestě zpět posbírejte do vašich igelitek odpadky podél cesty. Pokud objevíte černou
skládku, zakreslete její umístění do mapy a informujte městský úřad.

Abyste poznali co nejvíce přírodnin, podívejte se na prezentace sp olečenstev lesa,
travin a okolí vod v pracovně přírodopisu mezi osmou a desátou hodinou.

a) Které listnaté stromy znáte?
Poznáte-li nějaký listnatý strom po cestě, utrhněte jeden list, obkreslete ho na tento papír a
k němu napište název druhu stromu. Pa k list uložte jako důkaz do obálky nadepsané svou
třídou.

b) Které byliny kvetou v dubnu?
Například blatouch bahenní, bledule jarní, brukev řepka olejka, brčál menší, hluchavka pitulník,
hluchavka nachová, hrachor jarní, jahodník, jaterník podléška, maceška rolní, mařinka vonná, orsej jarní,
plicník lékařský, podběl obecný, popenec břečťanolistý, prvosenka jarní, ptačinec velkokvětý, řeřišnice
luční, sasanka hajní, sedmikráska chudobka, sněženka jarní, smetanka lé kařská, šťavel kyselý, tařice
skalní, violka vonná, violka trojbarevná.

Doplňte názvy k obrázkům.

c) Zapisujte názvy dalších rozkvetlých bylin, které po cestě uvidíte, do tabulky.
Název byliny

Místo nalezení – např.
u cesty, u potoka, les, louka

Barva květu

d) Jména ostatních rostlin a živočichů, které jste viděli.

e) Zakreslete v mapě vaši trasu, zakresli školu, jídelnu, zámek, pískovnu, stadion, připiš
názvy potoků a řeky. Poraďte se, ať nemusíte škrtat.

4. Úkol: Do 29.4. odevzdejte panu učiteli Šrachtovi za třídu 1 kompletní referát o
projektovém dni vaší třídy v PowerPointu (možno použít foto, zvuk, hudbu,
videosekvence….). Zdařilé práce promítneme na závěrečné konferenci v tělocvičně.

Přejeme mnoho zajímavých zážitků, radost z užitečné práce
a úspěšné splnění všech úkolů.

