„Zahrada her, poznání a odpočinku“
Říjen 2011
Co už se nám povedlo:
1.

Vytváření bezpečného prostředí pro zrakově postižené děti
- postupně jsou vykopávány pámelníky kolem plotu na zahradě Zachariášova
(jestliže je ostřiháme a upravíme, jsou jejich větvičky ostré a nebezpečné)
- místo těchto pámelníků se sází keře nové a pro děti bezpečné
- těmito novými keři chceme odhlučnit zahradu školy od rušné ulice

2.

Zahrada jako ekoučebna
– bylinková zahrada, drobné pěstování zeleniny, květinové záhonky (kytičky pro
mou maminku, babičku…), výchova k ochraně životního prostředí
-

založena zahrádka drobných keřů, rostlin, bylinek v kruhovém bazénu

3.

Vybudování dopadové plochy a úprava zahrady na Trojické
- vybudována dopadová plocha – vyrýpání drnů, navezení písku a bezpečné
ohraničení dopadové plochy z netkané textilie naplněné pískem. Tento nápad
a vynález paní učitelky Kamily Finkové ocenil bezpečnostní technik na
zahrady, zřejmě tento „zlepšovák“ doporučí dál.
- vybudována bylinková zahrádka
- vybudována zahrádka pro jahody – ve staré skruži
- vybudováno malé jezírko s vodními rostlinami
- ze staré švestky mají děti zahradní strašidlo
- barevně pomalovány staré hnědé a nekontrastní průlezky
- ze starých trámů mají děti nový chodníček pro procvičování chůze na zvýšené
rovině, nebo i na sezení
- jedna maminka darovala dvě plastová barevná houpadla

4.

Realizace grantového projektu Jihočeského kraje „Vybavení zahrady MŠ herními
prvky“
- v lednu odvezeny staré a shnilé průlezky
- 13.5.2011 Oznámení o poskytnutí grantu
- 30.9.02011 ukončení instalace herních prvků na zahradě školy
- 5.10.2011 – zahradní slavnost s rodiči a zástupci kraje – křtění nové archy,
jmenuje se „Černá perla“ – bylo to báječné odpoledne s bohatým programem,
řádili jsme až do večera
- firma Luna Zdenice nám věnovala jedno houpadlo zdarma

5.

Další vyrábění hracích polystyrénových kvádrů na hraní na zahradě
- tento nápad paní učitelky Kamily Finkové zrealizovaly i paní učitelky na
„Zachariášce“

6.

Vybudování tartanového hřiště
Rádi bychom vybudovali hřiště s tartanovým povrchem. Cenová nabídka firem
však zatím není v reálných finančních možnostech školy.

