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Minutáž: v závislosti od vyučovacej hodiny je potrebné minimálne 6-10 vyučovacích hodín
Potrebujem: náradie – kliešte na stromy, rebríky, pílky, motyky, hrable, vedrá, štetce, bielu
latexovú farbu, vosk na potieranie obrezkov,....
Provokačná myšlienka: Od pondelka do piatku obnovme si záhradku.
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Krok po kroku:
1. Na úvod zorganizujte krátku besedu so záhradkárom, ktorej súčasťou je aj krátka
inštruktáž starostlivosti o ovocné stromy.
2. Nachystajte si náradie.
3. Rozdeľte sa na dve skupiny. Chlapci budú pracovať na rebríkoch a opilovať a strihať
suché konáre. Dievčatá obkopú kmene stromov v kružnici s polomerom cca 50 cm
a vyčistia ich od trávy.
4. Dievčenská skupina pozbiera postrihané konáre a odnesie ich na vopred určené miesto.
5. Chlapci keď dostrihajú suché konáre, natrú „rany stromu“ na to určeným voskom.
6. Dievčatá očistia suchú kôru na kmeňoch stromov a natrú ich do výšky cca 1 meter bielou
latexovou farbou.
7. Nakoniec všetci spoločne zoberiete hnojivo a prihnojíte všetky ovocné stromy a hnojivo
zahrabete hlbšie do pôdy.
8. A už len spoločne počkajte do jesene na dožinky. Na záver si môžete zhotoviť poster
o vzkriesení sadu, ktorý umiestnite na nástenku na chodbu školy.

Fotodokumentácia:
Poster – Vzkriesenie ovocného sadu
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