
Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě

„…„… lidlidéé i stromy poti stromy potřřebujebujíí silnsilnéé

a zdrava zdravéé kokořřeny, aby mohli reny, aby mohli růůst st 

a sa síílitlit …“…“



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě

�� CeloCelošškolnkolníí projekt zaprojekt začčlenleněěný do Rozvojovný do Rozvojovéého ho 
programu Mprogramu MŠŠMT MT „„ Podpora Podpora environmentenvironmentáálnlnííhoho
vzdvzděělláávváánníí, výchovy a osv, výchovy a osvěěty ve ty ve šškolkoláách ch 

v roce 2009v roce 2009““

�� Projekt byl z 20% podpoProjekt byl z 20% podpořřen en MMěěÚÚ v Bohumv Bohumíínněě



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- zzíískanskanéé financefinance

�� Dotace od MDotace od MŠŠMT MT 
-- 100 000 K100 000 Kčč

�� Dotace Dotace MMěěÚÚ v Bohumv Bohumíínněě
-- 17 000 K17 000 Kčč

�� VlastnVlastníí zdrojezdroje
-- 11 000 K11 000 Kčč



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- termtermíínyny

�� VyhlVyhlášášeneníí dotadotaččnníího programu Mho programu MŠŠMTMT
-- 20. leden 200920. leden 2009

�� TermTermíín odevzdn odevzdáánníí projektu projektu 

-- 20. 20. úúnor 2009nor 2009

�� SchvSchváálenleníí dotace dotace --
-- 17. duben 200917. duben 2009

�� TermTermíín vyhodnocenn vyhodnoceníí projektu projektu 

-- 31. leden 201031. leden 2010



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- ccíílele

�� realizace prrealizace průřůřezovezovéého tho téématu EVVO matu EVVO 
prostprostřřednictvednictvíím aktivit spojených m aktivit spojených 

s projektovým Dnem stroms projektovým Dnem stromůů a adaptaa adaptaččnníím m 
pobytem pobytem žžáákkůů

�� zpestzpestřřeneníí, obohacen, obohaceníí, zvý, zvýššeneníí nnáázornosti zornosti 
výuky, pvýuky, přřevedenevedeníí teorie do praxeteorie do praxe

�� prohloubenprohloubeníí znalostznalostíí a rozvoj kla rozvoj klííččových ových 
kompetenckompetencíí žžáákkůů v oblasti EVVOv oblasti EVVO



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- adaptaadaptaččnníí pobytpobyt

�� AdaptaAdaptaččnníí pobyt pro pobyt pro žžááky 6. roky 6. roččnnííkuku

�� 19.10. 19.10. –– 23.10. 2009 v Horn23.10. 2009 v Horníí LomnLomnéé

�� VedoucVedoucíí akce: Mgr. Michaela akce: Mgr. Michaela TomicovTomicováá

�� Pedagog: Mgr. MarkPedagog: Mgr. Markééta Kyselovta Kyselováá

�� Lektor: Mgr. Petr Lektor: Mgr. Petr MiMi šíšíkk

�� ZdravotnZdravotníík: Michal k: Michal MlynkecMlynkec

�� NoNoččnníí vychovatel: Markvychovatel: Markééta Lita Lišškovkováá



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- adaptaadaptaččnníí pobytpobyt

�� NNáázev: zev: LesnLesníí krkr áálovstvlovstvíí
�� Legenda: Legenda: „„ LidLidéé uužž nenežžijij íí jen na planetjen na planetěě Zemi, Zemi, 

ale na celale na celéé řřadaděě planet. Musplanet. Musíí nadnadáále le ččelit relit růůzným zným 
katastrofkatastrofáám, ekologickým problm, ekologickým probléémmůům a vm a váálklkáám. m. 
PPřřesto se jim podaesto se jim podařřilo vytvoilo vytvořřit oblast, kterit oblast, kteráá je nje něěco co 
jako rjako rááj, kde vj, kde vššechny ekologickechny ekologickéé systsystéémy jsou my jsou 
v naprostv naprostéé rovnovrovnovááze.ze.““

�� CCííl: l: zzíískat prostskat prostřřednictvednictvíím vm věědomostndomostníích a ch a 
dovednostndovednostnííchch her a souther a soutěžěžíí co nejvco nejvííce prostce prostřředkedkůů
na opravu a vylepna opravu a vylepššeneníí svsvéé mezigalaktickmezigalaktickéé lodi a lodi a 
dostat se na vysndostat se na vysněěnnéé mmíístosto



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- adaptaadaptaččnníí pobytpobyt



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- Projektový den stromProjektový den stromůů

�� TermTermíín: 11. 9. 2009n: 11. 9. 2009
�� Zapojeni vZapojeni vššichni ichni žžááci ci šškoly, vkoly, vššichni uichni uččiteliteléé
�� Exkurze :  1. Exkurze :  1. BBěělskýlský lesles

2. Prales 2. Prales MionMionšíší
3. Arboretum Nový Dv3. Arboretum Nový Dvůůr u Opavyr u Opavy

�� WorkshopyWorkshopy: 11 d: 11 díílnilničček pro ek pro žžááky 1. ky 1. –– 9. 9. 
roroččnnííkuku



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- exkurzeexkurze

Exkurze do Pralesa Exkurze do Pralesa MionMionšíší v Dolnv Dolníí LomnLomnéé

• 40 žáků 2. - 9. ročníku
• učitelé: Mgr. J. Seberová,
Mgr. R. Lisztwan



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- exkurzeexkurze

Exkurze  do Arboreta Nový DvExkurze  do Arboreta Nový Dvůůr u Opavyr u Opavy

• 40 žáků 2. – 9. ročníku
• učitelé: Mgr. Z. Orzságová, 
Mgr. E. Hlavsová



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- exkurzeexkurze

Výukový program ObVýukový program Obččanskanskéého sdruho sdružženeníí VitaVita

„„ LesnLesníí ččarovarováánní“í“

• 40 žáků 2. – 5. ročníku
• učitelé: Mgr. D. Štverková,      
Mgr. N. Zelková



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- workshopyworkshopy

�� HerbHerbáářř

�� PapPapíírový stromrový strom

�� Strom hudbyStrom hudby

�� Stromy a literaturaStromy a literatura

�� MMůůj strom (fotografie)j strom (fotografie)

�� Strom ve filmuStrom ve filmu

�� PodzimnPodzimníí drdráátkovtkováánníí

�� FrotFrotáážž

�� Výroba ptaVýroba ptaččíích budekch budek

�� SSáázenzeníí stromkstromkůů

�� PutovPutováánníí mezi stromymezi stromy

� Dílniček se zúčastnilo přibližně 120 žáků a 13 učitelů



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- workshopyworkshopy

Putování mezi stromy Papírový strom

Podzimní
drátkování

Herbář

Strom hudby



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- workshopyworkshopy

Frotáž

Můj strom - fotografie



Od koOd kořřenenůů ke korunke koruněě
-- ppřřibliibli žžný rozponý rozpoččetet

�� Encyklopedie Encyklopedie 12 000,12 000,--
�� Výtvarný a kancelVýtvarný a kanceláářřský materiský materiááll 9 100,9 100,--
�� StromkyStromky 400,400,--
�� Stavba ptaStavba ptaččíích budekch budek 2 500,2 500,--
�� Exkurze Exkurze MionMionšíší 6 000,6 000,--
�� Exkurze Arboretum                                      6 000,Exkurze Arboretum                                      6 000,--
�� Exkurze Exkurze BBěělskýlský lesles 6 500,6 500,--
�� AdaptaAdaptaččnníí pobytpobyt 85 500,85 500,--
�� CelkemCelkem 128 000,128 000,--


