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Milá kolegyně, milý kolego,

jsme rádi, že se zapojíš se svými žáky do letošních výzev kampaně Měsíc školních zahrad. A letos 
jsme toho připravili opravdu hodně, takže v textu klidně přeskakuj:

Můj soused strom. Stromy jsou zodpovědné za malý vodní koloběh, zadržují vláhu a vlastně řídí  
klima na planetě. Zadržují uhlík, některé na stovky let (když jim to dovolíme). Rostou všude kolem 
nás, nejen v zahradách a parcích, ale i v městské divočině, volné krajině a samozřejmě v lesích.  
No a taky jsou krásné, majestátní, zelené, dobře se pod nimi hrají hry, jejich dřevo voní, jsou příbyt-
kem mnoha druhů zvířat, rostou na nich jablka, švestky a ořechy, ale i kaštany a žaludy. Můžete si 
vylézt do koruny, pověsit se do hamaky nebo si na jejich dřevu uvařit třeba lipový čaj. Stromy jsou 
prima, a tak to letos bude o nich.

Připravili jsme (přiznáváme že i v návaznosti na Doporučené očekávané výstupy v průřezovém tématu 
Environmentální výchova) tyhle tři typy výzev a úkolů:

20 výzev, při nichž si stromy zamilujete
• nejen pro školky a první stupně ZŠ
• stromy si prohlédnete, prolezete, užijete, pomazlíte se s nimi
• poznáte své stromové sousedy
• kdo projde všemi výzvami, stromy si doslova zamiluje

4 výzvy, kde budete bádat, měřit, modelovat, ale i počítat, zapisovat a sdílet
• badatelské úlohy budou určeny pro druhé stupně základních škol a pro školy střední
• budeme napříč předměty počítat, kolik že strom vlastně toho uhlíku zadrží
• budeme zkoumat jeho mikroklimatické funkce
• budeme se věnovat dřevinám ve městě, ale i volné krajině, remízkům, alejím i lesům

2 výzvy, které vás ponouknou k akci
• pro všechny, kdo se do toho nebojí opřít a chtějí měnit svět
• stromy budeme sázet a sít 
• nebo je chránit a zabraňovat zbytečnému kácení

První výzvy zveřejníme na Den Země, ať se můžete na Měsíc školních zahrad náležitě připravit. 

Za organizátory se na květen těší tým 
Učíme se venku a Nadace Proměny Karla Komárka


