Projekt „Venkovní učebna přírodopisu v areálu ZŠ Kostelec nad Černými lesy“

V srpnu 2020 byl dokončen na naší zahradě projekt „Venkovní učebna přírodopisu v areálu ZŠ Kostelec nad
Černými lesy“, který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.
Předmětem projektu bylo vybudování přírodní učebny přírodopisu (2 x učebna - tzv. hnízda z proutí, 1 x hmatový
chodník) a pořízení či vybudování přírodních laboratoří (2 x panel biologické farmy) v okolí stávající plochy
sportovního hřiště ZŠ Kostelec nad Černými lesy, která bude plnit funkci pro environmentální vzdělávání včetně
využití pro kontakt s přírodním prostředním. Došlo tak ke zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro
výuku školy. Základní škola takovým vybavením nedisponovala. Přírodní zahradu a laboratoř bude využívat ve
výuce či ve výukovém programu. Žáci školy jsou zapojeni do projektu ve všech jeho fázích.
Škola velmi úspěšně pracuje v oblasti EVVO. Je především aktivní účastí v místním společenství, a to spoluprací s
městem a okolními obcemi, neplýtváním a chováním se šetrně ke svému okolí, podílení se na bezpečném a
příjemném prostředí ve škole a tím, že žáci chápou interakci mezi živými organizmy a prostředím. Škola má ve svém
Školním vzdělávacím programu zařazena průřezová témata environmentálního vzdělávání.
Venkovní učebna poslouží především pro výchovu k předmětům „Prvouka“ a „Přírodověda“. Žáci zde mohou
prohlížet přírodniny, které si donesou z blízkého lesoparku. Škola využije venkovní učebny pro projekt „Kořínkova
cesta lesem“. Dále zde budou probíhat besedy o lese a zvířatech při projektu „Sedmikráska“ pro děti z MŠ.
Dalšími aktivitami, které budou na tomto místě probíhat jsou: Hry v kruhu – třídění odpadu – projekt „Tonda na
cestách“. Řazení obrázků zvířat podle ekosystému – projekt „Kde bydlím?“. Čtení s porozuměním – děti odpočívají
– učitel čte o přírodě, zvířatech. Projekt „Sedmikráska“, „Veverka Rózinka“ pro MŠ a 1. stupeň.
V prostoru realizace projektu škola umístila „hmyzí hotel“, který si společně tvoří s žáky 1. a 2. stupně. Uváděný prvek
slouží pro pozorování a projekty „Kořínkova cesta lesem“ a „Lesní pedagogika“. Škola chce i průběžně do areálu
umísťovat ptačí budky-projekt „Udělej si ptačí budky a krmítka pro ptáky“.
Tímto projektem chce škola naplňovat Koncepci školy – strategický plán rozvoje. Ve zmíněném dokumente lze
přesahy a vazby na předkládaný projekt najít zejména:
- v oblasti „Příležitostí pro rozvoj školy“ - využití zahrady pro výuku,
- v oblasti vzdělávání – podpora funkčních gramotností u žáků zejména v přírodovědné a jiné gramotnosti,
- v oblasti uplatňování nových alternativních metod ve výuce,
- v oblasti sociální – vedení žáků k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě,
- v oblasti pedagogické – vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, úcty k lidem a přírodě.

