Téma: Ovocné dřeviny
Cíl: poznat ovocné dřeviny v zimním stavu ve školní zahradě
pochopit jejich nezastupitelný význam v přírodě
VH: Př a ČSP 6. ročník
Rozsah: 5 VH
Výstupy: sbírka větévek ovocných dřevin s pupeny
fotografie habitu ovocného stromu
karta ovocné dřeviny se základní charakteristikou
prezentace v rámci EU-projektu „Inovace ŠVP...“
Harmonogram:
1.VH teoretická - seznámení se s ovocnými dřevinami, botanická morfologie= pomologie (plody)
metody a formy: dialog, skupinová práce, výklad
1.
2.
3.
4.
5.

pohádka- obyčejná trnka
botanické termíny- kořen, stonek=kmen, list, květ, plod, habitus
vysvětlení pomologie= odrůdy dřevin
kartičky plodů- doplnit názvy dřevin, hledej název ovocného stromu v přesmyčce
práce s literaturou- klíče, učebnice, atlasy- zahrádkářské

2-3 VH
potřeby: zahradnické nůžky, bezbarvý lak ve spreji, kancelářský materiál: karton- velikost A3, tvrdý papírA3 (6 kusů),
měkké papíry, voskovky, nůžky, psací potřeby- tužku, propisku, lepidlo, izolepu, fotoaparát- habitus stromu,
videokamera, šátky (6 kusů)
poučení o BOZP
venkovní aktivity ve školní zahradě- vytvořit seznam úkolů - co všechno dělat se stromem
ukázkový odběr vzorků z ovocné dřeviny u ořešáka, změření výšky, obvodu kmene…
rozdělení do skupin- kartičky s názvem dřeviny a následné vylosování
praktické - nalezení ovocné dřeviny na základě poznatků z teoretické VH, práce s chybou-proč?, odebrání
vzorků - větévka, kousek kůry, loňské seschlé plody
měření
fotografie habitu
frotáž
překreslení větévek a slovní přepis pozorovaných botanických znaků=botanická morfologie, následné
porovnání (srovnání) s textem z odborné literatury
tvorba karty ovocné dřeviny- karton
citát, básnička, nějaký zajímavý slovní popis, dojem, pocit shrnutý v nějaké větě

4-5 VH termín 3.3.
-

-

sehnat literaturu na správný ořez ovocných dřevin
Zahrádkář - ukázka ořezu ovocných dřevin v zimním období, důležitost ořezu stromů, praktické vyzkoušení
ořezávání, stříhání dřevin
najdi si svůj strom
test formou hry- vytisknout nafocené dřeviny v zimním stavu, KVARTETO?- že by snad 8 ovocných dřevin
prezentace skupin: důležité pro pochopení pojmu dřevina a ovocná dřevina a jejich podřazených pojmů jabloň, hrušeň...a rozdílů mezi nimi
shrnutí rozdílu mezi dřevinami
Shrnutí proběhnuvších aktivit a debata o významu ovocných dřevin
význam včel a včelařství

Obyčejná trnka
Malý rybníček ospale odpočíval v poledním vedru. Na leknínovém listu seděla žába a pozorovala
dlouhonohou vodoměrku, která bezstarostně klouzala po vodě. Za chvíli se jí dostane na dosah a žába ji bez
velké námahy schlamstne. O kousek dál vrhal potápník zamilované pohledy na krásnou potápnici. Neměl
odvahu jí o své lásce povědět, a tak se spokojil, že ji obdivoval na dálku.
Na břehu, jen maličký kousíček od vody, umírala žízní jedna malá kytička. Nemohla se dostat k vodě,
přestože byla tak blízko. Vyčerpané kořínky už nemohly dál.
Zato malá muška se topila.
Nedávala pozor a spadla do vody. Teď jí křídla ztěžkla vodou a neměla sílu se vznést. Voda ji už už
pohlcovala.
Nad rybníček sahala svými větvemi trnka. Na špičce nejdelší větve, která dosahovala nad vodu, visel tmavý a
nalitý plod. Právě dozrál, a tak se utrhl a spadl do rybníčku.
Bylo slyšet tiché šplouchnutí, které skoro zaniklo v bzučení hmyzu.
Ale v tom okamžiku, kdy trnka slavnostně a důležitě spadla do vody, se po hladině rozběhla vlnka, jako když
se rozvíjí květ. A po ní následovala druhá, třetí, čtvrtá...
Vodoměrku vlnky odnesly z dosahu chtivé žáby.
Potápníkem smýkly k potápnici a potápník se jí nechtěně dotkl. Oba se vzájemně omlouvali tak dlouho, až se
do sebe zamilovali.
První vlnka šplíchla na břeh a pokropila umírající kytičku.
Druhá vlnka s sebou vzala mušku a odnesla ji na stéblo trávy, kde si mohla osušit křídla.
Kolik životů změnilo pár bezvýznamných vlnek.

