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Projekt: Příroda školní zahrady pro všechny smysly
Příjemce:
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Edvarda Valenty 3970/52
796 03 Prostějov 3
Cílová skupina
Žáci školy – společně se žáky SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov
Učitelé školy
Veřejnost – rodiče žáků
Časový harmonogram
Březen – duben 2019 sběr podkladů pro nákup bylin, keřů, bjednání dřevěných prvků pocitové
stezky
Duben – květen 2019 realizace bylinkové spirály a pocitové stezky
Červen 2019
ekoden a projektový den žáků s rodiči (vybrané třídy)
Výstupy řešení
- Práce žáků na školní zahradě, sázení bylinek a keříků na bylinkové spirále - foto
- Vytvořená nová pocitová stezka - foto
- Vzdělávací akce – ekoden pro žáky 7. 6. 2019 - fotodokumentace
- Společná aktivita – setkání s rodiči žáků na školní ekozahradě foto1 foto2
Zhodnocení akce, přínos projektu
Školní zahrada v areálu ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 prošla další fází proměny od
zanedbaného a málo využívaného pozemku až po koncepčně propracovaný venkovní prostor,
který slouží žákům a jejich pedagogům při výuce i při relaxaci. Naše zahrada se stala „živým
organismem“, je od počátku tvořena společně se žáky naší školy, pedagogy i odborníky. Je
budována k výuce v přírodě a k zázemí pro venkovní vzdělávací a herní aktivity školní výuky
i školní družiny, setkávání s rodiči.
Hlavním přínosem projektu je podpora badatelsky a environmentálně zaměřené výuky,
vytvoření odpovídajícího prostředí pro praktické aktivity žáků ve venkovním prostředí školy.
Je to vhodné prostředí pro vytváření dovedností a návyků, udržování čistoty, péči o rostliny a
úpravu okolního prostředí. K nejcennějším metodám, prostřednictvím kterých se žáci
seznamují s okolní přírodou, náleží přímé pozorování organismů při pobytu v zahradě. Žáci
zde přicházejí do bezprostředního styku s okolní přírodou, zjišťují její vlastnosti a svými
smysly získávají svoje první pracovní zkušenosti. Environmentální výchovu chápeme nejen
jako výchovu k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova
žáka k trvale udržitelnému rozvoji.

V rámci projektové činnosti se nám podařilo uskutečnit několik setkání žáků s rodiči na naší
ekozahradě, proběhl zde také společný projektový den s environmentálním a sportovním
zaměřením s našimi kamarády ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov. Podařila se spolupráce žáků
různých tříd při péči o nové rostliny a při tvorbě nové pocitové stezky.
V Prostějově 30. 6. 2019
Zapsal: Mgr. Radomír Palát, koordinátor EVVO
Mgr. Radim Weisser, ředitel školy

