EKOTÝM – 1. VÝPRAVA 22. října 2021
Po třech schůzkách strávených v areálu ZŠ jsme se domluvili, že podnikneme první
společnou výpravu. Ta byla motivována svátkem - 20. října byl totiž Mezinárodní den stromů.
Sešli jsme se před školou v 9:00. Cílem se stal dalovický zámecký park. Po cestě jsme si
řekli pár slov o vzniku svátku a zopakovali jsme si, co vše o stromech už víme (dělení, stavbu,
důležitost, proces fotosyntézy, růst, …).
Bylo chladno ale slunečno. Park nás očaroval svou směsicí podzimních barev. Většina
žáků zde byla poprvé a tak mohutný přes 700 let starý Körnerův dub na ně udělal velký dojem.
Nepodařilo se nám ho společnými silami obejmout, a tak jsme kmen alespoň přeměřili (872
cm!). Pak jsme zkoumali, zda všechny stromy jsou tak staré. Pomocí „Stromových chmatáků“
jsme se shodli na tom, že park byl založen už hodně dávno, je zde nejvíc „tlusťochů“ a „mazlů“,
ale o park se někdo dobře stará, protože jsou zde vidět i „chňapky“. Park je osazen různorodými
dřevinami, o čemž nás přesvědčila další aktivita, kdy jsme na nataženou prádelní šňůru kolíčkem
přichytili různé listy, které jsme zde našli. Nedokázali jsme pojmenovat všechny listy. Obě
skupiny našli více jak 12 pojmenovaných druhů listů (javor babyka, javor mléč, habr, lípa, dub,
buk, tis, bříza, modřín, smrk, borovice, jinan dvoulaločný, …).
Asi nejvíc se dětem líbila aktivita ve
dvojicích, kdy jeden měl zavázané oči a druhý ho
odvedl k vybranému stromu. Zde si každý
„nevidomý“ měl svůj strom navnímat ostatními
smysly, aby ho záhy - po odvedení do výchozího
bodu - poznal. Všichni vybraný strom našli. Hru
jsme museli několikrát zopakovat. Taktéž klasickou
hru Na slepou bábu“. Zahřáli jsme se a čekal nás
poslední úkol.
„Vyber si strom, který Tě něčím upoutal a
vytvoř mu rodný list (název, rozměry, frotáž kůry,
listu, příběh)“. Práce nás natolik zaujala, že jsme
skoro zapomněli hlídat čas. Mnozí svůj příběh
vymýšleli ještě po cestě domů.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v altánu
na skále, přečetli si zde pověst a odprezentovali
rodné listy našich stromů.
Bylo to moc fajn, hodně jsme se dozvěděli a
už se těšíme na další výpravu.
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