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Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření  pracovních  listů,  které  jsou propojeny s  novými naučnými

stezkami (NS) u jezera Poděbrady, které je oblíbenou rekreační zónou pro Olomoučany.

Pracovní listy jsou uzpůsobeny věkům dětí (předškolní, I.stupeň ZŠ 1.-2. třída, 3.-5.

třída,  II.  stupeň  ZŠ  6.-9.  třída).  Jsou  dostupné  ve  formátu  A4,  černobílé,  oboustranné.

Pracovní  listy  jsou  ke  stažení  na  webových  stránkách  www.viadua.cz a  budou  dále

distribuovány.

Průběh projektu:

Nové naučné stezky v okolí jezera Poděbrady, které vznikly v letech 2014-2015 jsou určeny 

pro širokou veřejnost, s důrazem na zdařilé grafické zpracování panelů jsou uzpůsobeny pro 

rodiny s dětmi. Jedná se o 8 panelů v rámci NS Kolem jezera Poděbrady a 4 panely jsou 

součástí NS Putování lučním královstvím.

Grafické zpracování listů je totožné s grafickým návrhem panelů naučných stezek.

Jezero  Poděbrady  a  jeho  okolí  je  oblíbeným  cílem  rodinných  výletů  i  školních

vycházek. Jsou zde také pořádány různé kulturní akce pro rodiny s dětmi. Vydání pracovních

listů je inovativním krokem pro výuku dětí o přírodě ve venkovním prostředí. Je možné je

použít při rodinných výletech i při školních vycházkách.

Závěr:

Cíle  projektu  byly  splněny.  Byly  vytvořeny  4  pracovní  listy,  kterou  jsou  oboustranné,

černobílé. Jsou zdarma ke stažení na webových stránkách spolku Viadua, byly elektronicky

zaslány na pracoviště AOPK ČR – regionální pracoviště Olomoucko, v papírové podobě jsou

k dispozici  na  informačním  centru  v podloubí  radnice  a  v objektu  občerstvení  u  přírodní

koupaliště Poděbrady.

http://www.viadua.cz/


Příloha: Přehled listů

List 1 – určen pro předškolní děti:





List 2 – určen pro žáky 1. – 2. třídy:





List 3 - určený pro žáky 3. – 5. třídy:





List 4 – určený pro druhý stupeň ZŠ a rodiny s dětmi:




