Příloha č. 13

Příspěvek Cesta Na Dvorské
Návrh žáků na řešení lokality: úpravu okolí cesty, biodiverzitu, návrhy na využívání lokality
lidmi
ZŠ Nečín, 3. a 4. třída, vyučující Angelika Rottová, Dagmar Gregorová
1. Kolem odpočívadla a vrbových tunelů
• posekat křoví 2x, posekat trny, ořezat zarostlé stromy,
• vyplít plevel,
• posekat kopřivy 2x, vytrhat kopřivy i s kořenama (udělat z kopřiv provázky), sbírat kopřivy,
sušit, jsou to léčivky,
• udělat přírodní hračky, víc přírodních hraček, atrakce z kamenů a ze dřeva
• zadláždit, zasadit trávu 2x, místo kamenů dát písek, uhladit terén, vykamenovat,
• nechat tu kameny,odvézt kameny, vyvalit kameny, zabezpečit kameny, odstranit kameny 2x,
• udělat lavičky 2x , z kamenů lavičku pro rodiče, lavičky dřevěné a židle, kolem stolu židle a
lavičky 2x,
• u trní krmítko, odstranit trní,
• prolézačky (kolem udělat plůtek)
• udělat skalku, dát tam kytky, pramínek ze skály,
• vedle kamenů ohrádku s domečkem pro 2-3 kozy,
• pískoviště s domečkem,
• žebříčky na louku nad kameny, schůdky nahoru,
• udělat kostky dřevěné a namalovat na ně obrázky,
• ohniště bych tu nechal,
• jako ozdobu dát červené klacky a černé kameny,
• koš na odpadky z kamenů.
2. Kolem cesty
• zasadit stromy, víc stromů, stromy, aby po nich děti lezly, podél cesty stromy, stromy, aby
udělaly tunel,
• zasadit ovocné stromy, trhat plody,
• udělat krmítka 2x, udělat budky pro ptáky 2x, vyrobit budky,
• novou silnici, udělat nový asfalt 2x,lepší cestu, opravit cestu, odstranit hnusné věci ze
silnice,
• vysekat trávu,
• udělat dům na stromu, stromový dům se dřevěným žebříkem, na stromě domeček ze dřeva
pro děti, prolézačky na stromě, domeček ze dřeva pro děti 2x, vysázet stromy aby po nich
děti lezly, šplhací strom, udělat domečky jako houby,
• udělat další vrbiště,
• udělat lavičky,nový taras s lavičkami,
• odpaďák, koše na odpadky 2x , dřevěné koše,
• u lesa jezírko, u lesa lavičku, u lesa krmelec pro srnky 2x,
• kamennou skládku pro hady, vyklidit nebezpečná zvířata,
• keře, ale ne šípky,
• na cestě skákacího panáka,
• šipky po kterých by lidi šli,
• posekat louku,
• půlku cesty nechat pro chodce a půlku pro cyklisty,

• můstek přes cestu,
• opravit starou zídku,
• vyrobit prolézačku, houpačky,
• na strom dát cedulku, že tu je zídka,
• do kamenů vysekat smajlíky.
3. U studánky
• vyčistit studánku, vyndat písek ze studánky,
• vyhloubit, vykopat studánku,
• přidat víc vody,
• přehradu, vodopádek,
• vyčistit potůček3x,
• koryto potůčku udělat z kamenů, kamenný koryto, kameny kolem potoka,
• dát do potoka rybičky,
• zasadit hodně vrb, víc vrb,
• vysekat trávu 3x,
• více keřů,
• lávku přes potok, nad potok tunel z vrby.
4. Na křižovatce u vrbiček
• lanové centrum,
• přírodní dětský koutek,
• dodělat asfaltouvou cestu (pro kola),
• udělat lavičky,
• park,
• hřiště,
• houpačky na laně 2x,
• dát k díře ve stromu krmítko,
• vysekat kopřivy,
• na stromě udělat provazové hnízdo (domeček), dům na stromě,
• vrbový dům, vrbový domeček.
5. Na mokřadu
• udělat rybník, udělat malej rybníček, vykopat díru na jezero,
• udělat můstek k rybníku,
• udělat tu velký potok, aby tady byl potůček, vykopat žlábek pro vodu, novej potok, vysadit
stromy , aby odtékala voda jako potok,
• stromy, 25 vrb a olší a jív,
• mokřinu vysekat.
6. Různé
• jízdy na ponících,
• někde místo na malování,
• udělat fotbalové hřiště,
• postavit tu ZOO,
• casino, diskotéka,
• veřejné WC, kadibudku,
• na louce občerstvení pro děti a rodiče,
• basebalové hřiště.

