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V rámci celodenního programu „Den na ekofarmě“ bude připraven zábavně-vzdělávací okruh po farmě se zaměřením
na environmentálně šetrné hospodaření a udržitelný rozvoj. Na každém stanovišti se účastníci dozvědí teoretické
informace a zároveň bude připravený jednoduchý praktický úkol k danému tématu (např. vytřídění odpadu,
poznávání ptáků a ptačího zpěvu, vyvěšení ptačích budek, nasbírání a nasušení bylin, namletí obilí na ručním
mlýnku nebo vloček na vločkovači apod.).
Na několika různých stanovištích lektor nebo odpovědná osoba představí žákům jednotlivá témata a řadu z nich
ukáže i v praxi.
Své nové poznatky a dovednosti využijí průběžně při vyplňování pracovních listů k jednotlivým tématům nebo na
poznávacích kartách plodin, zvířat, zemědělských strojů nebo v závěru při odpovědích na otázky z informačních
cedulí. Ten nejlepší ve skupině vždy získá odměnu.

Stanoviště „Byliny v přírodě, na farmě a v kuchyni“
V rámci této aktivity žákům vysvětlíme, jaké jsou zásady sběru bylin ve volné přírodě, co všechno lze
z bylin použít, co jsou to certifikované volné sběry, jak se byliny z farmy dále zpracovávají – suší (s
ukázkou dvou typů sušáren) a skladují.

Stanoviště „Třídění odpadu a kompostování“
Zde žákům vysvětlíme pojmy udržitelný rozvoj, ekologická stopa, prakticky si ukážeme jak správně
vytřídit odpad, jak a kde kompostovat.

Stanoviště „Ornitologie a zemědělství“
Na tomto stanovišti si vysvětlíme a ukážeme, jaká opatření mohou být prospěšná pro ptáky
v zemědělské krajině nebo na farmě. Žáci zkusí poznat 15 nejběžnějších ptáků zahrad a polí a také
ptačího zpěvu.

Stanoviště „Lokální produkce a její zpracování, zdravá strava“
Na tomto stanovišti zdůrazníme, proč je důležité zpracovávat místní produkci, jaké jsou způsoby
zpracování a uchovávání potravin, jak by měla vypadat zdravá strava, včetně sestavení „zdravého
talíře“.

Během programu bude k dispozici pití a občerstvení z místních surovin.
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