Základní škola Boskovice
PŘÍRODNÍ UČEBNA

Škola by měla být majákem vzdělanosti a kultury ve svém okolí
Základní škola by měla dát dětem základy všech vědomostí a dovedností, ať už v rámci
školního vyučování nebo mimoškolních aktivit. Jednou z oblastí je i ekologická výchova.
Už Jan Amos Komenský říkal, že žák by měl získávat poznatky všemi smysly. Můžeme mít
sebekrásnější obrázky, filmy, moderní pomůcky, ale nic se nevyrovná tomu, když si dítě
vypěstuje rostlinku ze semínka, sleduje, jak roste a co všechno potřebuje, aby vyrostla do
krásy. Aniž si to uvědomuje, dostává k ní vztah, a tím i k přírodě jako celku. Proto bývaly
školní zahrady samozřejmostí u každé školy. Pak přišla doba počítačů, bez kterých se dnes
neobejdeme, ale chybou bylo, že školní zahrady a pracovní vyučování vůbec byly zatlačeny
do pozadí. Naše škola patří k těm, ze kterých výuka těchto předmětů nezmizela a snažíme se
je i v této době nadále rozvíjet.

I školní zahrada se musí přizpůsobit změnám, které přináší doba. Zahrady jako celek se
většinou změnily i v místa odpočinku a relaxace, v místa, kde se scházejí přátelé ke grilování
nebo jen na popovídání si v příjemném prostředí. Proto i školní zahrady změnily svou tvář
a stávají se „ učebnami v přírodě“. Takovouto zahradu buduje naše základní škola už více než
deset let. Je zde část pěstitelská, ale i řada předmětů, které mohou sloužit přímo výuce, aby
zde děti načerpaly vědomosti hravou formou a v příjemném prostředí. Pamatováno je zde
i na trávníkovou plochu pro hry a pohybové aktivity. Přírodní učebnu nenavrhla ani
nevybudovala žádná firma, ale vznikala z nápadů pedagogů a samotných žáků, proto k ní
mají tak blízký vztah.

Základem je moderní altán se stoly a lavicemi, kde probíhá výuka mnoha předmětů, ale
slouží i k mimoškolním aktivitám.

Na meteorologickém stojanu ukazuje kohout směr větru, vrtulka jeho rychlost a směrová
růžice pak jednotlivé světové strany. Nechybí zde ani sluneční hodiny či označení nadmořské
výšky naměřené přímo v přírodní učebně. Zájem dětí vzbuzují i dvě malá jezírka s rybkami a
malým solárním panelem na čištění vody, který mohou využívat k výuce učitelé fyziky.
Matematice slouží názorné pomůcky na zdi přilehlých garáží.

Pozornost žáků je věnována i ukázce zelené střechy, hornin a minerálů z Boskovicka, hřbitova
odpadů či hmyzímu a motýlímu hotelu. Školní družina sem v zimě chodila nakládat do
krmítek ptáčkům. Děti měly pak velikou radost z toho, když na jaře z hnízdečka v jednom
z krmítek otvíralo zobáčky pět malých kosů.

Odpolední aktivity se odehrávají hlavně také na travnaté ploše a u ohniště. Občanům je
zahrada otevřená při Husích slavnostech, kdy je plná klecí s vystavenými zvířaty.

Budeme rádi, když se na naši přírodní učebnu přijdete sami podívat,
rádi vás přivítáme.

