Přehled projektových aktivit
Projekt Město do kapsy – Mikroklima okolí školy

Zahájení projektu – výběr lokalit


Úvodní hodina



Vytipování problematické lokality

Zkoumání lokalit – Ovzduší


1 aktiva venku (Měření prašnosti ovzduší pomocí krému / Měření dopravního
zatížení místa / Pátrání po stromových lišejnících)



1 aktivita ve třídě - Hlavní škodliviny v pražském ovzduší



Další aktivity ve třídě na výběr (Spalovací proces/ Synergický účinek škodlivin)

Zkoumání lokalit - Zeleň


1 aktiva venku (Měření vlhkosti a teploty vzduchu/Zkoumání teplotních poměrů
lokality/Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých
dřevin/Význam rostlin pro malý vodní koloběh/Zkoumání lokality z hlediska
množství zeleně)



1 aktivita ve třídě - Co umí městská zeleň



Další aktivity ve třídě na výběr (Zeleň ve městě - důležité pojmy)

Zkoumání lokalit - Voda


1 aktiva venku (Zkouška vsakování na různých typech povrchů/Mapování a analýza
vodních prvků v okolí školy/Posouzení kvality vody ve vodním toku nebo nádrži)



1 aktivita ve třídě - Vodní cyklus v městské krajině

Závěr projektu - zpracovaní informací


Shrnutí a zhodnocení, návrhy na zlepšení



Závěrečná hodina, prezentace výstupů
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Podrobněji rozepsané aktivity
Hvězdičkou vyznačěně časti jsou těrěnní aktivity – v kazděm těmatu vyběrtě min. 1 těrěnní
aktivitu.
Šědě vyznačěně jsou něpovinně doplnkově aktivity.

Zahájení projektu - výběr lokalit
Úvodní hodina


priblízění projěktu, vyplnění zakovskyčh dotazníku, rozdělění zaku do tymu, priblízění
pojmu „klima“ a „mikroklima“



45 minut, hodina vedená lektorem

Vytipování problematické lokality - oslovení spoluobčanů a organizací


oslovění rodiču a spoluobčanu (dotazník) poprípadě oslovění uradu městskě časti,
ziskovyčh a něziskovyčh organizačí (dopisěm, mailěm, prípadně tělěfoničky či osobně)



zpračovaní informačí od vsěčh subjěktu, pračě s mapou



30 minut v těrěnu (mozno vě volněm časě zaku), 20 minut vě trídě

Zkoumání lokalit – Ovzduší
*Měření prašnosti ovzduší pomocí krému


na problěmatičkě i kontrolní lokalitě



30 minut v těrěnu – 15 min v kazdě lokalitě (instalačě Pětriho misěk), po 4 dněčh v
lokalitě sběr misěk (spolěčně něbo individualně kazdy tym), 20 minut rozbor krěmu
vě trídě

*Měření dopravního zatížení místa


slědování čětnosti různýčh typů dopravníčh prostřědků a jějičh obsazěnosti, šětrnosti
k živ. prostřědí



dvakrát či třikrát 10 minut (+ čas na přěsun na lokalitu) v těrénu v různýčh částěčh
jědiného dně, náslědně 30 minut vě třídě tvorba grafu, shrnutí, diskuzě

*Pátrání po stromových lišejnících


pozorování, odhad zněčištění ovzduší sírou na základě výskytu lišějníků – bioindikátorů
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20 - 40 minut v těrénu (iděálně 20 minut v každé lokalitě) + čas na přěsun na lokalitu

Hlavní škodliviny v pražském ovzduší


pračě s těxtěm (klíčově pojmy), krízovka, oriěntačě v tistěnyčh mapačh, porovnaní
zněčistění v ruznyčh častěčh Prahy



prezentace



30 - 45 minut vě trídě

Spalovací proces (pro 8. a 9. ročník)


děskova hra a soutěz - priblízění prinčipu spalovačího pročěsu, zdroju skodlivin, učinku
na lidsky organismus



45 minut vě trídě

Synergický účinek škodlivin


simulační pohybova aktivita



30 minut vě trídě něbo v těrěnu

Zkoumání lokalit - Zeleň
*Měření vlhkosti a teploty vzduchu


slědování závislosti vlhkosti a těploty vzdučhu nad různými typy povrčhů



30 minut v těrénu + čas na přěsun na lokalitu

*Zkoumání teplotních poměrů lokality


na problěmatičkě lokalitě pračě s těrmosnímkěm, vytvarna aktivita



30 minut v těrěnu + čas na prěsun na lokalitu

*Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin


v problěmatičkě i kontrolní lokalitě



20 – 30 minut v těrěnu - 10 – 15 minut v kazdě lokalitě + čas na prěsun na lokality

*Význam rostlin pro malý vodní koloběh
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pokus v blízkosti skoly s okamzitym vyslědkěm (dukaz vyparovaní vody rostlinami)



30 minut v těrěnu

*Zkoumání lokality z hlediska množství zeleně


v problěmatičkě lokalitě



30 minut v těrěnu + čas na prěsun na lokalitu

Co umí městská zeleň


puzzlě „Zělěná stěna“ shrnujíčí všěčhny významy zělěně vě městě



25 minut vě třídě

Zeleň ve městě - důležité pojmy


osmisměrka shrnujíčí dulězitě pojmy tykajíčí sě zělěně vě městě



35 minut vě trídě něbo jako DÚ

Zkoumání lokalit - Voda
*Zkouška vsakování na různých typech povrchů


tymovy pokus s okamzitym vyslědkěm, navrhy na zlěpsění



30 minut v těrěnu + čas na prěsun v těrěnu, naslědně (mozně v jiny děn) 30 minut vě
trídě

*Mapování a analýza vodních prvků v okolí školy


hlědaní vodníčh prvku vyznačěnyčh v mapě v okolí skoly, určovaní jějičh vyznamu pro
mikroklima vě městě



45 minut v těrěnu

*Posouzení kvality vody ve vodním toku nebo nádrži


stanovění míry zněčistění, měrění pH, lov bězobratlyčh zivočičhu, iděntifikačě
bioindikatoru



30 minut v těrěnu + čas na prěsun na lokalitu
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Vodní cyklus v městské krajině


simulační hra - porovnaní vodního čyklu v prírodě a v městskě krajině, diskuzě nad
príčinami a duslědky



30 – 40 minut vě trídě

Závěr projektu - zpracovaní informací
Shrnutí a zhodnocení, návrhy na zlepšení


uvědění získanyčh informačí do souvislostí, zhodnočění stavu lokalit, diskuzě, konkrětní
navrhy rěsění zjistěnyčh problěmu



45 - 90 minut něbo 10 minut shrnutí a zadaní pračě do jině hodiny (vypočětní těčhniky,
vytvarně vyčhovy)

Závěrečná hodina, prezentace výstupů


Zakovska prězěntačě



45 minut vě trídě, hodina vedená lektorem
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