celodenní exkurze
pro pedagogické pracovníky
do vzdělávacích zahrad
v Praze 6 a okolí
ve středu 14. září 2016

3 ZAHRADY...

... medonosná zahrada Mája
... zelinářská zahrada KomPot
... školní přírodní zahrada ZŠ Petřiny Sever

URČENO PRO...
... pedagožky a pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ z MČ Prahy 6
... vzdělavatele (z mateřských klubů, neziskových organizací apod.)
působící na území MČ Prahy 6 a v jejím okolí
EXKURZE ÚČASTNÍKŮM UMOŽNÍ...
... získat pedagogickou inspiraci pro vlastní
školní projekty i rozvoj školní zahrady
... navštívit environmentálně šetrná hospodářství na Praze 6 a jejím okolí,
která se kromě vlastní činnosti věnují i vzdělávání pro školy
... setkání s dalšími pedagogy a vzdělavateli
PODMÍNKY ÚČASTI...
... zájem o problematiku
... chuť podněty exkurze pedagogicky zužitkovat
... přihlášení do 5. září 2016 přes elektronický formulář
bit.ly/vzdelavani-na-farme
ÚČAST NA EXKURZI A JÍDLO ZDARMA díky grantové podpoře MČ Praha 6
Možnost přihlásit se i na exkurzi do 3 vokovických sadů ve středu 5. října od 16:30 do 18:30!
KONTAKTNÍ OSOBA
... Petr Dolenský - ekovychova@asociaceampi.cz - 733 764 980
EXKURZE ORGANIZUJE ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV, O.P.S. (AMPI)
... jejím posláním je podporovat vztah lidí ke krajině, kde žijí, propojovat místní výrobce potravin a spotřebitele.
... realizuje environmentální výukové programy a ekodivadla pro MŠ a ZŠ v Praze a okolí.
... úzce spolupracuje s komunitní zahradou KomPot
... www.asociaceampi.cz
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s
Na břehu 766/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 02572079
733764 980
ekovychova@asociaceampi.cz
www.asociaceampi/ekovychova

PODROBNÝ PROGRAM
7.45 sraz účastníků na autobusové zastávce Ruzyňská škola
8.00 - 9.30 Areál včelařského spolku MÁJA, ulice Račická, Praha 6 - Ruzyně
Včelařský Areál MÁJA je nově otevřené vzdělávací agroenvironmentální centrum, kde najdeme ukázkový včelín s pěti včelstvy,
včelařský park s více než stovkou včelařsky významných rostlin, demonstrační pavilon včelařských dovedností a včelařské historie.
Spolek informuje širokou veřejnost i odborníky o aktuálním dění v oboru včelařství, pořádá semináře pro začínající včelaře, pedagogy,
pomáhá rozvíjet včelařské projekty. Web: www.majabee.cz
OBSAH EXKURZE...
... komentovaná procházka parkem medonosných rostlin
... seznámení s životem včel a včelaře v ukázkovém včelínu
... nahlédnutí do úlu (průhlednou stěnou úlu uvidíte včely při práci)
... seznámení s pomůckami včelaře
... stručná historie včelařství
... zajímavosti o včele medonosné a jejích produktech
... krátký film o včelách
... venkovní expozici drůbeže (různé druhy slepic, kachny, krůty a perličky) v ekologických podmínkách volného výběhu
LEKTORKA Radka Ingrová: žurnalistka, včelařka, redaktorka odborných včelařských publikací, autorka naučných včelařských filmů,
místopředsedkyně redakční rady časopisu Včelařství a výkonná ředitelka spolku pro rozvoj včelařství Mája.
9.30 - 11.00 přesun (10.20 bus z Nádraží Veleslavín do Kněževesi)
11.00 - 12.30 Komunitní zahrada KomPot, Nové Středokluky, Středokluky
KomPot je komunitní zahrada nacházející se za ruzyňským letištěm u obce Kněževes a fungující na principu komunitou
podporovaného zemědělství (KPZ) a ekologického zemědělství. Na poli o velikosti jednoho fotbalového hřiště (cca 0,5 ha) pěstujeme
kolem třiceti druhů zeleniny, bylinky a keřové ovoce pro potřeby 25 členů sdružení. V blízkosti bylin máme několik úlů.
Naši půdu a z ní rostoucí smíšené kultury salátů, ředkviček, rajčat, cuket, dýní a dalších odrůd kořenové, listové a plodové zeleniny
různých tvarů a chutí hnojíme kravským a koňským hnojem, kompostem a bylinnými jíchami. Celý pozemek obhospodařujeme
ručním nářadím (včetně plečky), motorovou terou a na podzim traktorem místního zemědělce. KomPot je držitelem certifikátu
“Přírodní zahrady”. Web: www.kom-pot.cz
OBSAH EXKURZE...
... ekologické pěstování ovoce a zeleniny, chov včel
... opatření na podporu biodiverzity
... komunitní aspekt hospodaření
... dle možností i jarní práce na poli a pomoc se sklizní
LEKTORKA Ing. Miloslava Hilgertová: absolventka ČZU, v PRO-BIO LIZE se zabývá ekologickým a komunitním zemědělstvím,
spoluzakladatelka a zahradnice Komunitní zahrady KomPot a spoluzakladatatelka projektu Kytky od potoka.
12.30 - 13.00 oběd (zajišťuje organizátor exkurze)
13.00 - 14.30 přesun (13.15 bus z Kněževsi na Nádraží Veleslavín)
14.30- 16.00 Přírodní zahrada ZŠ Petřiny Sever, ulice Na Okraji, Praha 6-Veleslavín
Základní škola Petřiny Sever má zcela výjimečnou zahradu nejen díky své velké rozloze, ale také díky členitému profilu. Původní
koncept zahrady neodpovídal našim představám, proto před dvěma roky vznikla iniciativa rodičů a vedení školy Krok ze školy
do přírody, která realizuje postupnou přeměnu školní zahrady v živou didaktickou pomůcku. Na této proměně se podílejí rodiče
odborníci i laici, děti i učitelé a samozřejmě také vedení školy. Unikátní je způsob projektování, kdy celý projekt vzniká procesem
veřejného plánování: nápady přispívají nejen rodiče a vedení školy, ale také děti v rámci různých aktivit.
Web: www.krokdoprirody.cz
OBSAH EXKURZE...
... seznámení s konceptem zahrady, jeho plánováním a vedením
... procházka zahradou ZŠ Petřiny Sever
... představení již vytvořených míst: hřiště pro družinu, zeleninová zahrádka, designový hmyzí hotel, sezení na zídce, bylinkový
záhon z na sucho skládané opuky pro různé „živáky“, ptačí budky vytvořené dětmi a ornitologem, kompost
... představení plánovaných kroků
LEKTORKA Ing. Iva Hoffmannová: iniciátorka projektu „Krok ze školy do přírody“, absolventka ČZU (a ZŠ Petřiny Sever), zabývá
se projektováním zahrad (soukromých, školkové a školní), koordinuje KPZ Petřiny odebírající ze Svobodného statku na soutoku.

