Název projektu
Stručný popis projektu

Cíl projektu

Téma

Jaro na ekologické farmě Biostatek
Část jarního dne strávená na ekologické farmě Biostatek při obci Valeč v podhůří Doupovských hor pro
skupinu 20-40 žáků mateřských a základních škol. Celý program probíhá venku a má svou teoretickou i praktickou
část. Program (je možné se zaměřit na některé části a jiné vynechat).
1. Začínáme ovcemi: jednu ze stáda lapíme a předvedeme pár ovčích zajímavostí. Třeba počet paznehtů,
zubů nebo struků. U vemene si povíme i ukážeme, k čemu slouží jehňatům i ostatním. Následně ovci ostřiháme,
abychom získali vlnu. Během práce s ovcí i vlnou společně mluvíme o tom, co ovce potřebuje ke spokojenému
životu, jaký má význam pro člověka i přírodu a krajinu.
2. Vlnu zpracujeme: ukážeme si, jak se vlna češe, jak se pracuje na kolovrátku a tkalcovském stavu.
3. Na farmě jsou i včely medonosné. Než se s kuklami na hlavách podíváme do úlu, povíme si, co uvnitř
uvidíme. Naučíme se rozeznávat dělnice, královnu a trubce. Zjistíme, co všechno včely sbírají, kam to ukládají a co z
toho je nám lidem k duhu. Prozradíme, co čeká sršeň, pokud se rozhodne vetřít do včelího úlu.
4. Budeme se také věnovat zahradničení, zvláště objevování vůní a chutí bylinek je vděčným zážitkem.
Povíme, k čemu jsou, jak nám pomáhají léčit se a k čemu se hodí, když vaříme.
Těsně před odchodem s pedagogickým doprovodem řešíme administrativní a formální záležitosti exkurze, s
dětmi provádíme evaluační shrnutí a přejeme jim hezkou cestu zpět.
Cílem je pomocí bezprostředního kontaktu s živými hospodářskými zvířaty, kulturními rostlinami a
zemědělskými stroji při běžném provozu ekologické farmy vštípit dětem hodnotu ochrany venkovského
prostředí při produkci položek denní potřeby, zejména potravin, a vést mládež k odpovědnému postoji k
životnímu prostředí, zdravému stravování a životnímu stylu.
Šetrný přístup k přírodním zdrojům a krajině, bezprostřední kontakt s hospodářskými zvířaty, ekologické
zemědělství.

Organizátor

KK – Ing. Vít Venhoda – 354 222 416, vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz
Biostatek – Mgr. Markéta Mikovcová – 728 143 931, mikovcovam@gmail.com

Partneři
Náklady
Cílová skupina / počet
Termín / délka
Publicita
Poznámka / vybavení

Karlovarský kraj – Krajský úřad - Odbor Životního prostředí a zemědělství
KK – oslovování škol, doprava; Biostatek – organizace, lektorské vedení, materiálové zabezpečení
MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ / max. 40 osob

Duben, květen, červen – cca 120 minut

www.biostatek.cz
Program probíhá venku v přírodě, v případě špatného počasí se přesuneme dovnitř. I při jarním deštíku však
zůstaneme venku, a proto je třeba na to žáky připravit: vhodné oblečení, pevná obuv.
Během programu je cca 15 minut vymezených na svačinu.
Zábavnější zážitky s ovcemi získají děti, které se vybaví suchým pečivem.

Název projektu
Stručný popis projektu

Cíl projektu

Téma

Podzim na ekologické farmě Biostatek
Část podzimního dne strávená na ekologické farmě Biostatek při obci Valeč v podhůří Doupovských hor pro
skupinu 20-40 žáků mateřských a základních škol. Celý program probíhá venku a má svou teoretickou i praktickou
část. Program (je možné se zaměřit na některé části a jiné vynechat).
1. Začínáme ovcemi: jednu ze stáda lapíme a předvedeme pár ovčích zajímavostí. Třeba počet paznehtů,
zubů nebo struků. U vemene si povíme i ukážeme, k čemu slouží jehňatům i ostatním. Následně ovci ostřiháme,
abychom získali vlnu. Během práce s ovcí i vlnou společně mluvíme o tom, co ovce potřebuje ke spokojenému
životu, jaký má význam pro člověka i přírodu a krajinu.
2. Vlnu zpracujeme: ukážeme si, jak se vlna češe, jak se pracuje na kolovrátku a tkalcovském stavu.
3. K farmě patří také ovocné sady. Povíme si, proč se lidé věnují ovocnářství a jak se o stromy správně
starat. Nakonec z nasbíraného ovoce vytvoříme společnými silami chutný čerstvý mošt.
4. Budeme se také věnovat zahradničení, zvláště objevování vůní a chutí bylinek je vděčným zážitkem.
Povíme, k čemu jsou, jak nám pomáhají léčit se a k čemu se hodí, když vaříme.
Těsně před odchodem s pedagogickým doprovodem řešíme administrativní a formální záležitosti exkurze, s
dětmi provádíme evaluační shrnutí a přejeme jim hezkou cestu zpět.
Cílem je pomocí bezprostředního kontaktu s živými hospodářskými zvířaty, kulturními rostlinami a
zemědělskými stroji při běžném provozu ekologické farmy vštípit dětem hodnotu ochrany venkovského
prostředí při produkci položek denní potřeby, zejména potravin, a vést mládež k odpovědnému postoji k
životnímu prostředí, zdravému stravování a životnímu stylu.
Šetrný přístup k přírodním zdrojům a krajině, bezprostřední kontakt s hospodářskými zvířaty, ekologické
zemědělství.

Organizátor

KK – Ing. Vít Venhoda – 354 222 416, vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz
Biostatek – Mgr. Markéta Mikovcová – 728 143 931, mikovcovam@gmail.com

Partneři
Náklady
Cílová skupina / počet
Termín / délka
Publicita
Poznámka / vybavení

Karlovarský kraj – Krajský úřad - Odbor Životního prostředí a zemědělství
KK – oslovování škol, doprava; Biostatek – organizace, lektorské vedení, materiálové zabezpečení
MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ / max. 40 osob

Září, říjen – cca 120 minut

www.biostatek.cz
Program probíhá venku v přírodě, v případě špatného počasí se přesuneme dovnitř. I při jarním deštíku však
zůstaneme venku, a proto je třeba na to žáky připravit: vhodné oblečení, pevná obuv.
Během programu je cca 15 minut vymezených na svačinu.
Zábavnější zážitky s ovcemi získají děti, které se vybaví suchým pečivem.

