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Obsah: 

Plán pro další školní rok vznikl v rámci školního environmentálního projektu 

Čtyřlístek, který každoročně naplňujeme tématy z oblasti ochrany přírody, 

poznávání různých ekosystémů, tříděním odpadů, vztahu člověka k přírodě 

a blízkému okolí. Snažíme se využívat dětem známé prostředí, blízké okolí a vše, 

co se v něm aktuálně děje. 

Pro tento školní rok jsme zvolili téma „Cestou nejen mezi stromy“, kterým 

chceme podpořit záměr města Poběžovice k výstavbě aleje v bezprostřední 

blízkosti naší školky.  

Proč se nám záměr tolik líbí? Tato alej nám přinese hned několik možností 

k rozšíření prostoru pro naše bádání a poznávání. Je cestou, a každá cesta někam 

vede, něco spojuje. Nás spojí s lesem, do kterého nemůžeme chodit, protože 

jediná možná cesta je po nepřehledné frekventované silnici. Alej nám pomůže 

dostat se do lesa kratší a úplně bezpečnou cestou. Bude to pro naše malé 

badatele ideální příležitost prozkoumat přirozený ekosystém, do kterého máme 

daleko.  

Budeme mít možnost cestou do lesa pozorovat život na polích, mezích a co pro 

nás bude důležité je pozorování stromů v proměnách roku. 

Bude to nejen cesta, ale i místo kde si můžeme nerušeně hrát, sportovat, nebo 

místo, kam budeme chodit relaxovat, a třeba jen vnímat krásu, barvy, vůně 

a rozmanitost věcí kolem nás. 

Je důležité v dětech vytvářet vztah k přírodě, k okolí, protože jednou z nich 

budou velcí lidé, kteří by měli pokračovat v péči o přírodu a krajinu kolem sebe.  

Tuto cestu vnímáme jako místo pro poznávání, propojení člověka s přírodou 

ale i jako propojení generací. Na své místo se vrací něco, co už tam jednou bylo. 

Naše babičky a dědové si to ještě pamatují, a určitě to bude místo, kam nás 

vezmou na procházku a budou nám vyprávět… 

Naše cesty alejí budou mít stále stejný začátek, ale budou jinak dlouhé, budou 

mít pokaždé jiný cíl a jiný výsledek. 

 



Cíle: 

 Zapojit rodiče a děti do výsadby aleje v rámci celoškolní akce 

 Adaptování stromu pro každou třídu 

 Pozorování a tvorba portfolia stromu v ročních obdobích 

 Přesunutí některých aktivit z oblasti poznávání, estetiky, sportu 

a společných setkávání s rodiči do aleje a do přírody 

 Vytvoření interaktivních tabulí na chodbě MŠ – pro děti s rodiči 

 

Akce: 

 Zasaď si strom – každá rodina „svůj“ – dle výběru druhu ovoce 

 Odpoledne s rodiči u příležitosti Dne stromů a Dne Země 

 Co nového na vašem stromě? – úkol pro rodinu 

 Průběžné sledování třídních stromů  

 Zimní hostina – cesta ke krmelci 

 Písničková cesta - akce se ZŠ Poběžovice 

 

Výstupy: 

 Portfolio stromu jako výsledek poznávání v přírodě 

 Posílení vztahu k přírodě 

 Poznání užitku z ovocných stromů 

 Učení v přírodě, využívání různých technik zkoumání, pozorování, bádání 

 Propojování teorie a praxe – encyklopedie a příroda 

 

O práci a výsledcích našeho projektu informujeme rodiče na společné nástěnce 

u vstupu do MŠ. Po ukončení projektu doplníme fotodokumentaci a zhodnocení. 

Těšíme se na společné chvíle. 

 

V Poběžovicích 8. 9. 2021                           Mgr. Lenka Pekárová a kolektiv MŠ 


