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Cíl
1. Poznávání přírodních krás okolí Kroměříže
2. Objevování živé a neživé přírody v lokalitě – Zámeček Kroměříž
3. Získávání společných zážitků při vycházce a plavbě na lodi, soudržnost
s kolektivem třídy
Mezipředmětové vztahy
Český jazyk – seznámení se s osobností Ferdinanda Stoličky, vyplňování
skrývačky s názvy zvířat, ptáků, ryb a hmyzu
Matematika – luštění šifry
Tělesná výchova – procházka v okolí Kroměříže, pádlování na lodi
Zeměpis – seznámení se s pojmy: meandr, lužní les, zakreslování trasy v mapě
Přírodopis – dle nástěnných tabulí naučné stezky seznámení se s živočichy a
rostlinami v Zámečku a okolí Záhlinických rybníků, sběr přírodnin
Očekávané kompetence
Kompetence k učení – žáci se naučili pracovat s textem nástěnné tabule naučné
stezky), zpracovávat informace, prezentovat před spolužáky
Kompetence k řešení problémů – rozšifrování tajenky, vyluštění skrývačky
s názvy zvířat
Kompetence komunikativní – hovoříme mezi sebou o tom, co jsme viděli,
prožili, kteří živočichové a které rostliny se nacházejí v přírodním parku
Záhlinické rybníky
Kompetence sociální a personální – žáci spolupracují při prezentaci získaných
vědomostí o osobě F.Stoličky, o živé a neživé přírodě, o ekologických
problémech
Kompetence občanské – utváří se vazby k naší vlasti, základy ekologie
Kompetence pracovní – spolupráce ostatními spolužáky při pádlování
Činnosti
1. motivace – před samotnou akcí zakreslení celé trasy do mapy (pěší i na lodi)
2. pěší procházka Zámečkem s úkoly k soutoku řek Moravy a Rusavy
3. odjezd lodí zpět do Kroměříže proti proudu řeky Moravy
4. vyplňování pracovních listů dle znalostí získaných během vycházky,
rozšifrování tajenky a celkové shrnutí (co jsme viděli, zažili, pozorovali
v přírodě atd.)

Harmonogram činností
1. – před samotnou akcí žáci zakreslili do předem připravených map celou trasu,
tj. kudy půjdeme pěšky, co tam budeme pozorovat, na co se zaměříme, a
zpáteční trasu, která proběhne na lodi po řece Moravě – MOTIVACE (viz
příloha č.1)
2. – v 8 hod. odjíždíme městskou hromadnou dopravou na konečnou zastávku
v Dolních zahradách a odtud se vydáváme přes Zámeček po naučné stezce až
k soutoku řek Moravy a Rusavy (trasa měří cca 6 km)

3. – během této cesty žáci plní zadané úkoly
- zjišťují dle nástěnných tabulí, kteří živočichové a které rostliny se zde
vyskytují (vše zapisují)
- u hájovny u památné desky se seznamují s osobností prof. Ferdinanda Stoličky
(je po něm pojmenována ulice v Dolních zahradách)
- názorně sledují bažantnici, meandry (vychýlený tok řeky na boční stranu),
živou i neživou přírodu dané lokality, lužní lesy, sbírají přírodniny

4. – v 10 hod. jsme na místě soutoku Moravy a Rusavy, kde následuje výměna
s žáky 7.A, kteří sem byli dopraveni lodí a kteří jdou zpět pěšky, zatímco naše
skupina si obléká záchranné vesty a nastupuje na loď, kterou žáci sami popohání
svým pádlováním (sledujeme výklad p.Butuly zaměřený na přírodu v okolí)

5. – ve 12 hod. po příchodu do školy následuje vyplňování pracovních listů dle
zadání
- doplň údaje o osobě prof. Ferdinanda Stoličky
- vyjmenuj alespoň 2 živočichy a 2 rostliny, které se vyskytují v přírodním parku
Záhlinické rybníky (žáci doplňují údaje dle svých záznamů z procházky, některé
vědomosti vzájemně prezentují)
- co je MEANDR a LUŽNÍ LES
- vyluštění skrývačky v textu, kde je ukryto 32 názvů zvířat, ptáků, ryb a hmyzu
(viz příloha č.2)
- rozšifrování tajenky: MEANDR (viz příloha č.3)
- sdělení si vlastních dojmů z celé akce, soudržnost s kolektivem třídy
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