
 

Živo za plotem 

Naše škola se stala  příjemcem  podpory z  2. Výzvy 2. globálních grantů JMK 

prioritní osy 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Projekt Živo za plotem již vypukl! 

S velkou radostí oznamuji našim příznivcům, že projekt úspěšně prošel všemi 

výběrovými kritérii a na naší školní zahradě se začínají dít věci! 

Co všechno se chystá na nový školní rok? 

Tady jsou hlavní myšlenky: 

 

Záměr a cíle projektu: 

-vytvoření specifického a ojedinělého centra  zaměřeného environmentálně 



--zlepšení  podmínek pro návrat původních volně žijících živočichů do krajiny 

-  využití školního pozemku v duchu „přírodní zahrady“  

-  chov  malých přežvýkavců – oveček a koz  

- pořádání  přednášek , besed, workshopů apod. 

- pořádání výukových programů pro žáky i žáky ostatních škol v regionu 

- dny otevřených dveří pro zájemce 

 

Na co se žáci mohou těšit v příštím školním roce? 

1/Minifarma  - chovatelský kroužek pro žáky na 2. stupni 

Náplň: 

- péče a pozorování chovaných zvířat 

-exkurze za zvířaty domácími i exotickými 

-chov zvířat a jejich význam pro člověka 

- domácí mazlíčci a my 

- netradiční druhy zvířecích mazlíčků 

 

2/Přírodní zahrada – přírodovědný kroužek pro žáky na 2. stupni 

Náplň:  

- co v naší  zahradě žije a roste aneb pozorování vybraných rostlin a živočichů 

 - mikroskopování   organismů 

- jednoduché pokusy v zahradě 

- jak  v zahradě poskytnout prostor pomocníkům z živočišné říše 

- užitečný hmyz a ptáci 

 



 

3/Chovatelsko – přírodovědný kroužek pro žáky na 1. stupni 

Péče o rostlinky a zvířátka ve školní zahradě 

Pozorování a pokusy aneb jak se mají a co dělají obyvatelé zahrádky  

Mikroskopování jednoduchých, samostatně vyrobených preparátů 

Jak zahradničit s přírodou  

Jak a proč přírodu chránit 

 

 

 

4/ Výukové programy pro děti 

5/Dny otevřených dveří v centru 

6/Přednášky a semináře pro děti, rodiče i přátele školy 

 

 

 

A mnoho dalších zajímavých věcí!!! 

 

Zůstaňte naladěni a již brzy se dozvíte další novinky ! 

 

Za realizační tým projektu všechny zdraví 

Svatava Vitulová 

 


