Přírodovědný klub A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. při ZŠ Dobré
ve školním roce 2020/2021
Vážení rodiče, milé děti,
chceme vám nabídnout navštěvovat ve školním roce
2020/2021 přírodovědný klub A Rocha na Krupárně
(Ekocentrum Keithe Morrise) Dobré 85.
Chtěli bychom volně navázat na skvělou tradici HOP
/Hlídky ochrany přírody/, kterou v šedesátých letech
založil Pavel Světlík současný ředitel A Rocha se spolužáky Láďou Michlem, Václavem Pilcem, Antonínem
Netíkem, Mirkem Slaninou a dalšími.
Hlídka v roce 1963-65 patřila k nejlepším v republice,
můžete se o ní dočíst v „Ábíčku“ z těchto let.
Zajímá tě, kde bydlí užovka? Kdo se ozývá ze Skalí? Kde
potkáš chráněného mloka? Z jakého dřeva je nejlepší
luk? Víte jaké včely nepíchají? Z jakých bylinek si uvařit
čaj? Víš, že u nás rostou orchideje?…. a mnoho dalšího
zjistíte a zažijete na našem novém přírodovědném klubu
A Rocha.
Náplní přírodovědného klubu A Rocha bude:
Zjištění, jak pomáhat přírodě a neškodit jí.
Praktická, terénní ochrana přírody – např. vyvěšování a
kontrola ptačích budek, přikrmování ptáků celoročně,
tvorba živé zahrady u ekocentra, vytváření tůní pro mloky
Pozorování života ptáků, plazů, obojživelníků, hmyzu atd.
v jejich prostředí (hadníku, broukovišti, v jezírkách a
tůních, suchých zídkách, v kompostě, na loukách a v lese).
Poznávání vzácných, jedlých i jedovatých rostlin a hub.
Zvyšování druhové rozmanitosti – vysazování planých
druhů rostlin, keřů i stromů.
Seznámení se s chovem včely medonosné i samotářských
druhů.
Odchyty a kroužkování ptáků nad vodou i u krmítka.
Poznávání pobytových znaků a stopování.
Možnost návštěvy záchranné stanice pro handicapované
živočichy v Jaroměři, ptačího parku Josefovské louky u
Jaroměře a dalších zajímavých míst v okolí.
Terénní třídenní, ornitologický pobyt v Ptačí oblasti
Orlické Záhoří. Četba zajímavých příběhů s přesahem do
skutečného života. Teoretická příprava a přírodovědné hry
v klubovně a v přírodě. Kvízy, vystřihovánky, omalovánky a
rukodělné výrobky z přírodnin.

- Schůzky by začaly 16.

září 2020 a konaly by se každý týden (kromě prázdnin a státních svátků) ve středu od 14. do 15:30 hod.
na Krupárně pod vedením zkušených lektorů (Jana Ledečová, Filip Laštovic, Pavel Světlík). Vítáme děti od první třídy (6 let).
- Zázemí a pomůcky: naše ekocentrum, dvě venkovní učebny, dalekohledy, odchytové zařízení sítě a síťky na ptáky, hmyz, obojživelníky a další,
stereolupa a mikroskop, odborná literatura a klíče na určování, přírodovědné sbírky atd.
- Zápisné do klubu bude 500,- Kč na školní rok.
Pokud máte zájem své dítě zapsat do tohoto klubu, tak vyplňte PŘIHLÁŠKU a odevzdejte ji do ředitelny ZŠ nebo do ekocentra A Rocha.
Kontakt na nás:

jledecova@arocha.cz , mobil: 734 404 832, 603 959 813, www.arocha.cz

Přihláška - přírodovědný klub A Rocha při ZŠ v Dobrém ve školním roce 2020/2021
Mám zájem o to, aby moje dítě jméno: ………………………………………………………………..…rok narození: ………………
adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
školní třída: ……………………………… se ve školním roce 2020/2021 účastnilo přírodovědného klubu A Rocha
při ZŠ v Dobrém.
Telefon rodiče: ………………………………………………e-mail rodiče:………………………………………………………………………..
Můžeme využívat fotografie s vašim dítětem k prezentaci organizace A Rocha?.....ano/ne.....souhlas rodičů
podpis)…………………………………………………….. cena na školní rok 2020/ 2021 je 500,- Kč, sourozenci 400,- Kč

