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Zapsala Radka soukaloVá

Zástupci projektu MAP,,Akční plánování" Vedený MAs Podhůří Železných hor se účastnili soutěže DDM
JUnior,,Máme rádi přírodu"-

Po Vynucené tříleté přestáVce se miIovnici přírodV opět sešli V Horní KrL]pé, aby prokázali sVé znalosti
V soutěži Máme rádi přírodu, Soutěž je určená pro žáky třetích až pátých tříd základních škol Chotěbořska.
Akci pořádá JUnior DDM sVČ chotěboř Ve spolupráci se střediskem Chaloupky. Letošni ročník proběh| 7.

června a byl již osrným V pořadí, sjela se téměř padesátka účastníků, Vítěu ů základnich kol Z 9 škol. Děti

soutěží Ve třech disciplinách: poznáVání rost in a žiVočichů, absolVUjí přírodoVědnou stezku a plni 5 úkolů,

Počet poznáVaných rostlin je odstupňován podle Véku. Určuje se rodové a druhové jméno. Určováni
živočichů se děje podie nálezů, se kterýn,]i se můžete setkat při procháZce našímistní přírodou /ulity, peři,

hnízda, srst, paroži, trus, VýVržky, kosti,,.,/, Tak děti poznáVají, kteří živočichové se Vokolijejich bydliště
Vyskytují, PřírodoVědná stezka je procházka přírodoLi, při které účastníci plní úko|y - např, poznáVánídřeva,

hlasů ptáků, světových stran podle přírodních úkazů, součástí je i hmatové nebo čichové Vnímání, atd,

Současně zapisují odpovědi tak, aby spráVně Vyluštili tajenku. Úkoly na stanovištích probíhají růZnými
formarni, Letos jsme loVili živočichy V potoce a V kompostu a určovalije podle klíče, třídili odpady, poznáVali

dřevinya ptačí budky, Djscipliny j5ou bodoVě ohodnoceny, Během 50utěžeje ičas na doprovodné aktivitY,
Děti 5i Vyrobily VoňaVý škapulíř z bylinek a upekly chlebánky. Během programL] bylo pro všechny připraveno

občerstvení, Vítězové V každé kategorii obdrželi diplorn a cenu, Všichni úča5tníci drobný dárek, Poděkováoí
patřípracovnikům 5třediska Chaloupky V Horní Krupé a JuniorL] DDM SVČ za perfektni přípraVu a učitelkám
za účast, přípravu dětía pomoc při Vlastní soutěži, Akce proběhla Za přispěni Fondu Vysočiny a za podpory

MAs PodhůříŽelezných hor v rámci projektu MAP lll ,,Akční plánoVání" ,



ČlenoVé PS Mí5tníVzdě|áVání se snažili získat běhern setkání noVé členy do Ps, Některé učitele tato možnost

oslovi|a. Na první setkání PS Ve školním roce 22/23 osIovíme ije. Bylo Vvhodnoceno, že podobné akce
přispíVajík VZájemnému setkáVánínejen dětí, ale ze]móna pedago8ů a ti si mohou tak Vyměnit řadu cenných

zkušeností, Pedasosové by uvítali Více akcí podobného typu, Jako optimální jim přijde Využití pracoviště

chloupky V Horní Krupé, kde majíprostředí k tomuto typu setkáni uzpůsobené, d ispon ují odborným zázemim

a navic je pro děti Velmi atraktivnía inspirL]jicí, Učit€lé si naVíc mohou odnést do Výuky spoustu tipů, zejména

co se týká trvale udržitelného rozvo]e, tématu V dnešní době Velmi aktuálnímu, Navrhují proto prohloubit

spolupráci školjak s chaloupkami HorníKrupá, tak DDM JUnior, který akci také or8anizačně zajišťoval, o této
akci bUde referováno ná nejbližším setkání ředitelů škol, aby spolupíáci V peda8ogickém sboíu podpoíovali
a pedagogv motiVoVali k účasti,


