Projekt

„Přilož ruku k dílu“ - vybudování naučného koutku
ve školní zahradě
Projekt „Přilož ruku k dílu“ byl určen k revitalizaci školní zahrady při ZŠ Višňová
a probíhal v letech 2005 - 2010 v několika etapách.
V první etapě (2005 - 2006) byla provedena výměna oplocení kolem školy, vysázen
živý plot, revitalizovány trvalkové záhony a zbudovaná zpevněná plocha před školou
sloužící ke sportovnímu vyžití žáků (basketbal, stolní tenis). V druhé fázi byl vytvořen
základ školního parku (2006 – 2007). Ve třetí etapě byla vybudována zahradní besídka
(2007 – 2008), která vznikla díky finanční podpoře Nadace Partnerství a dalších subjektů
zabývajících se ekologickou výchovou v rámci projektu „Škola pro udržitelný život“ a
slouží jako prostor pro společné setkávání lidí, pro pořádání různých kulturních akcí ve
škole a obci, k oddychu dětí a ostatních spoluobčanů a v neposlední řadě pro výuku žáků v
přírodě.
Čtvrtá etapa projektu byla zaměřená na vybudování naučného koutku a završila tak
kompletní dokončení obnovy školní zahrady. Začala v září 2009 současně se začátkem
školního roku a byla dokončena v červnu 2010, kdy byl naučný koutek předán do užívání
žákům a učitelům školy i široké veřejnosti.
Vzniklý naučný koutek je tvořen dřevěnými informačními tabulemi, na nichž jsou
umístěny zalaminované cedule s informacemi, které jsou vázané na okolí školy. Tyto cedule
obsahují nejen historické, kulturní a přírodní zajímavosti Višňovska, ale také problémy
týkající se životního prostředí obce a jejího okolí (např. čistička odpadních vod). Koutek
poskytuje ucelený přehled o obci, jejích lidech a životním prostředí. Prostor mohou využívat
učitelé pro zpestření výuky žáků v rámci průřezového tématu Environmentální výchova a
zároveň slouží návštěvníkům školy a veřejnosti. Je doplněn lavičkami, ohništěm a výsadbou
rostlin.
Na realizaci projektu se podíleli žáci a učitelé školy. Jednotlivé aktivity byly
začleněny do vyučovacích předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět práce a
volitelných předmětů (přírodovědný seminář, zeměpisný seminář, dějepisný seminář).
Žáci pod vedením učitelů získávali poznatky, které následovně sami zpracovali.
Výsledkem celé práce jsou zalaminované cedule na dřevěných tabulích. Současně v okolí
tabulí byly provedeny terénní úpravy doplněné lavičkami a rostlinami.
Projekt byl podpořen z grantového fondu Libereckého kraje částkou 11 300,- Kč.

