PŘÍRODNÍ ZAHRADA

V měsíci prosinci 2015 byla dokončena realizace přírodní zahrady na obou budovách
mateřské školy. Projekt je realizován v rámci dotace Státního fondu životního prostředí a
spolufinancován Městem Hodonín. Na projektování se podílela firma DEA Energetická
agentura, s.r.o., Autorský dozor Ateliér Krejčiřík. Realizaci uskutečnila na budově Družstevní
čtvrť firma Lesy Horňácko, s.r.o. a na budově Žižkova firma Kavyl, Dřevovýroba.
Hlavním cílem projektu je vytvořit jedinečné zázemí pro děti, a to prostřednictvím osazení
hracích prvků v přírodním stylu do zahrady mateřské školy.
Cílem revitalizace je umožnit dětem praktické poznávaní přírodních prvků a podtrhnout
význam ekologie. Je kladen důraz na harmonii s přírodou, vztah k živé a neživé přírodě.
Realizace projektu umožní dětem pozorovat změny vlivem proměn a vývoje přírody
v každém ročním období. Vytvoří vhodný prostor pro volnou hru dětí, jejich přirozený pohyb
v přirozeném prostředí. Dalším cílem je vytvoření elementárního povědomí o přírodním
prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
Děti získají praktické zkušenosti s péčí o přírodu, a tím si vybudují pozitivní vztah a
přirozený respekt k ní. Volná hra v prostoru s přírodními prvky podnítí spolupráci dětí při hře,
jejich estetické cítění, představivost a fantazii. Osvojí si poznatky a dovednosti potřebné
k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.
Přírodní zahrada nabízí mnoho prvků environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO), které jsou potřebné pro rozvoj kreativity, fantazie, provádění vzdělávacích činností
a prožitkového učení za pomocí všech smyslů dětí v přírodním prostředí, které jsou zařazeny
v třídních vzdělávacích programech i ve školním vzdělávacím programu mateřské školy.
Poskytuje dětem dostatek přírodního materiálu pro vlastní pokusy a tvořivé činnosti s
přírodninami. Nabízí zákoutí a úkryty pro hry v přírodě.
Přírodní zahradu tvoří prvky jako lanový park, hmatový chodník, vrbové domečky,
vyvýšené záhony, venkovní přírodní učebna, zvířecí koutek, balanční prvek, šeptanda,
dendrofon nebo ptačí krmítka. Každý prvek má své celoroční využití. Přírodní zahrada má
udržitelnost 5 let.

Na výsadbě a údržbě školní zahrady se budou podílet zaměstnanci mateřské školy a budou
provádět drobné opravy školní zahrady v rámci vzdělávání s dětmi, mimo rámec vzdělávání
nebo tyto činnosti zajišťovat ve spolupráci s rodiči. Jedná se např. o sázení keřů a květin,
zalévání zasazených keřů, květin, okopávání a vytrhávání plevele, péče o vrbové stavby –
zalévání, zasunování a proplétání výhonů, vyhrabávání listí, sbírání šišek před sečením trávy.
Chtěli bychom poděkovat Státnímu fondu životního prostředí, Městu Hodonín, firmám
DEA Energetická agentura, s.r.o., Autorský dozor Ateliér Krejčiřík, Lesy Horňácko, s.r.o. a
Kavyl, Dřevovýroba za to, že nám projekt přírodní zahrady pomohli uskutečnit.
Podrobnější informace o projektu, využití jednotlivých prvků přírodní zahrady naleznete
na webových stránkách školy v kolonce DOKUMENTY. Fotografie prvků přírodní zahrady
naleznete v kolonce FOTOGALERIE.

