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Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Vedoucí projektu: PhDr. Leona Kupèíková

Místo realizace: Praha - pražské pøímìstské lesy

Termín realizace: prosinec 2011 až záøí 2012

Spolufinancování projektu: Hlavní mìsto Praha

Hlavním cílem projektu bylo pøipravit pro školy elektronické výukové materiály, které interaktivní a atraktivní formou pøedstaví
pražské pøímìstské lesy a zpùsoby ochrany životního prostøedí na území hlavního mìsta Prahy.

V rámci projektu byly pøipraveny ètyøi výukové materiály, které žákùm II. stupnì pøiblíží život v pražských lesích. Inovativním
prvkem je doplnìní výukových materiálù o komiks a úkoly, které žáci mùžou plnit nejen veškolních lavicích, ale i v terénu pøímo v pražských lesích. Výukové materiály vychází pouze v elektronické podobì a jsou volnì dostupné na www
stránkách Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. v rubrice Publikace.

- První výukový list „PRAŽSKÉLESY A JEJICH NÁVŠTÌVNÍCI" chce ukázat, èím jsou výjimeèné pražské lesy, proèjsou lesy pro
lidi zvláštì ve mìstech tak dùležité, a jak se pražské lesy lišíod jiných lesù v Èeské republice.
- Druhý výukový s názvem„PRAŽSKÉ LESY A JEJICH OCHRANA" je zamìøený na ochranu pražských lesù. Zabýváse tím, jak
rostou životní nároky obyvatel a mírou negativních dopadù napøírodní sféru, což se projevuje obzvláš• výraznì ve mìstech a
jejich okolí.

- Tøetí list „PRAŽSKÉ LESY AZVÍØATA" pøedstavuje celou øadou zajímavých živoèichù, se kterými se lze vpražských lesích po
zároveò pøibližuje jejich život.
- Poslední list „PRAŽSKÉ LESY- STROMY A ROSTLINY" je vìnovaný stromùm a rostlinám, které rostou v pražskýchlesích.
Praha leží na velmi rozmanitém horninovém podkladu a i díky øece Vltavìa jejím pøítokùm je zdrojem velmi rozmanité
vegetace.

Tiskové zprávy projektu:

Tisková zpráva - zahájení projektu 266.36 Kb

Tiskovazpravazaverprojektu 559.80 Kb

Výukové listy ke stažení:

Odkazy na jednotlivé výukové listy:

PRAŽSKÉ LESY A JEJICH NÁVŠTÌVNÍCI
PRAŽSKÉ LESY A JEJICH OCHRANA
PRAŽSKÉ LESY A ZVÍØATA
http://www.ekopolitika.cz
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