Popis projektu Přírodní učebna
1. Aktivity projektu:
V roce 2008 bylo vybudováno „lesní arboretum“, chtěli bychom navázat vybudováním
„přírodní učebny“ v sousedství arboreta. Výuka může být organizována přímo vedle
arboreta, žáci budou mít v sousedství názorné ukázky stromů, keřů, po vybudování „bohaté
motýlí louky“ též lučních květin a hmyzu.
Po ukončení realizace projektu bude „přírodní učebna“ nadále využívána pro výuku zvláště
v přírodovědných předmětech, ale i v různých jiných předmětech, kde se bude nabízet výuka
v přírodě.
aktivita č. 1:

příprava pozemku k výstavbě „přírodní učebny“, vyrovnání terénu pomocí
techniky ve spolupráci s Obcí Strupčice, zapojení rodičů do prací na úpravě
terénu – společná brigáda, rodiče, žáci, učitelé.

aktivita č. 2: výstavba „přírodní učebny“ ve spolupráci s firmou Martin Jaroš
www.kouzelnazahrada.com, vybavení mobiliářem lavice a stůl Sandra.
aktivita č. 3:

úprava stávajícího „lesního arboreta“ v rámci hodin pracovní výchovy, využití
lesního arboreta při výuce v „přírodní učebně“ – poznávání stromů a keřů,
zařazování do skupin.

aktivita č. 4:

založení „bohaté motýlí louky“ v sadu, příprava terénu ve spolupráci s rodiči,
příprava zeminy, doplnění pískem, výsev lučních květin, údržba, pozorování.

2. Harmonogram projektu:
Září 2012 – aktivita č. 1: příprava pozemku ve spolupráci s Obcí Strupčice, společná
brigáda – rodiče, žáci učitelé
-

aktivita č. 3: úprava stávajícího „lesního arboreta“

Říjen 2012 – aktivita č. 2: výstavba „učebny v přírodě“ ve spolupráci s firomu Martin Jaroš,
vybavení mobiliářem.

Listopad 2012 – aktivita č. 3: využití „lesního arboreta“ k výuce v „přírodní učebně“ – změny
stromů a keřů na podzim.
Duben 2012 – aktivita č. 4: příprava pozemku a zeminy k založení „bohaté motýlí louky“
v sadu.
Duben 2012 – červen 2012: aktivní vzdělávací práce v „přírodní učebně“.

3. Výstupy (indikátory) projektu:
1. Vybudování „učebny v přírodě“ navazující na stávající „lesní arboretum“ – vybudováno
v r. 2008 viz www.strupcice.cz/new_prohlidka.htm, nebo www.strupcice,
prohlídka školy, proklikem na lesní arboretum.
2. Aktivní vzdělávací práce v „přírodní učebně“ – listopad 2012, duben – červen 2013,
zejména přírodopis, přírodověda, prvouka, pracovní výchova, ale i výchovné
předměty, literární výchova.
3. Vybudování „bohaté motýlí louky“ v sadu – v sousedství „přírodní učebny“ příprava,
vysetí a údržba motýlí louky, pozorování z přírodní učebny, pozorování květin,
hmyzu, zpracovávání herbářů, výtvarné zpracování rostlin, hmyzu.

