
Nabídka ekovýchovných programů 

Ekologické centrum Meluzína RC AB 
Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola  

A. E. Komerse a SOU Děčín Libverda 

V případě zájmu lze u vyšších ročníků základních škol doplnit návště-
vu ekovýchovného areálu o exkurzi po areálu SZaZeŠ Děčín Libverda. 
Žákům a učitelům budou předvedeny školní budova, botanická zahrada a 
skleník, školní prodejna Azalka a další místa podle zájmu a domluvy.  

nabízejí základním školám výukové programy pro žáky 2. stupně ZŠ  
zaměřené na zopakování teoretického učiva a spojení s konkrétními pří-

klady v přírodě 

Programy jsou vytvořeny tak, aby žáci mohli mezi sebou soutěžit. Vět-
šinou soutěží dvě družstva (každé má svého instruktora z řad našich matu-
rantů) a plní úkoly „odborné“ a „pohybové“.  

Odborné úkoly jsou zaměřeny na zopakování, procvičení, naučení nebo 
ověření znalostí z různých předmětů probíraných podle osnov základní 
školy.  

Pohybové úkoly jsou zařazeny tak, aby se žáci odreagovali mezi jed-
notlivými odbornými aktivitami.  

Každý program trvá přibližně 2 vyučovací jednotky, ale jde operativně 
zkrátit či prodloužit asi o 30 minut.  

Programy probíhají pod širým nebem, v případě nepříznivého počasí 
lze využít velký foliák s dřevěnými stoly k náhradní činnosti.  

Potřeby a vybavení žáků: nutná je vhodná obuv na pobyt venku a teplé 
oblečení v jarních měsících. Ostatní pomůcky jsou žákům zapůjčeny na 
místě. 

Anatomie rostlin 

Výrobky z rostlin 

Naše stromy a keře 

Život v půdě 

Život ve stojatých vodách 

Termíny konání programů po telefonické domluvě, nejlépe v:  
                    8.30—10.00        10.30—12.00      13.00—14.30 

Programy začínají pravidelně od poloviny měsíce dubna.  
Na jednotlivé programy je nutno se objednat telefonicky nebo mailem. 

Tel: 412 524 010, e-mail: ec.meluzina@volny.cz 
(pan Bartůněk nebo Lípa) 

Spojení na Libverdu: Bus MHD č. 4 a 6 (zastávka Libverda) od hlavního nádraží ČD 
Děčín) 

- program je zaměřen na zopakování učiva o anatomii a morfologii 
rostlinných orgánů a je spojen s ukázkami jednotlivých rostlin přímo 
na botanických políčkách, ... 

- poznávání nejběžněji pěstovaných plodin a jejich využití pro lidskou 
výživu a činnost, výroba jednoduchých ozdob z rákosu a trávy 

- poznávání nejběžnějších druhů stromů a keřů, jejich význam, základ-
ní informace o lese a jeho významu, ... 

- pronikání do pestrého života drobných půdních živočichů, jejich vý-
znam pro život na Zemi, sociální společenství mravenců 

- drobní i větší bezobratlí živočichové, které denně potkáte v rybníce 
nebo jiné nádrži, jak se jmenují a mají nějaký význam? 

Programy byly připraveny za finanční podpory grantového programu Střediska ekologic-
ké výchovy SEVER, Nadace Partnerství, Krajského úřadu Ústeckého kraje 


