
DĚTI POZNÁVAJÍ P ŘÍRODU 

V rámci projektu podpořeného firmou Mittal se nám již podařilo uskutečnit v tomto roce několik akcí podporujících 
kladný vztah dětí k přírodě. 
V lednu 2011 jsme uskutečnili zimní vycházku do blízkého lesa, 
ve kterém jsme hledali a poznávali stopy živočichů. Součásti 
vycházky byla návštěva krmelce. Děti se blíže seznámily 
s důležitosti tohoto místa pro lesní zvěř a zanechaly zde pro ni 
krmivo. 
Na konci února jsme připravili dětem ve škole besedu o ptácích 
a jejich významu v přírodě. Vysvětlili jsme si rozdíly v jejich 
potravě, v rozmanitosti životních potřeb a ve způsobu hnízdění. 
Děti se aktivně zapojily nejen v besedě, ale také samostatnou 
přípravou prezentací, kdy si ve skupinkách připravily povídání o 
různých našich ptácích, jako jsou např. sýkorky, sojky, datli 
nebo červenky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
V březnu jsme měli v plánu postavit ptačí budky. Vyhlásili 
jsme proto soutěž o nejkrásnější ptačí budku. Tu mohly 
děti postavit doma s rodiči nebo v pracovních dílnách, 
které jsme připravili ve školní družině. Celkem se nám 
s dětmi podařilo vytvořit patnáct nových ptačích budek.  
Jedna byla pěknější než druhá, a tak rozhodnutí o té 
nejpovedenější jsme rádi přenechali samotným dětem. Ty 
pak hlasováním rozhodly o vítězi, který si odnesl pěknou 
věcnou cenu.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zavěšování ptačích budek jsme vyrazili za pěkného slunečného dne a podařilo se nám je rozmístnit 
nejen ve školní zahradě, ale také v areálu volného času. Další budky jsme umístnili do blízkého lesa. 
Budete – li na procházce pozorní, určitě si budek našich dětí všimnete stejně jako ptáčci, kteří se již 
v některých z nich zabydleli.  
 

 

 

 

 

 

 

Za sdružení Slunečnice  
– František Vaněk 



Další úspěch občanského sdružení Slunečnice 

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit úspěch ve čtvrtém kole grantového řízení společnosti 
ArcelorMittal Ostrava na veřejně prospěšné projekty v Moravskoslezském regionu. 

Občanské sdružení Slunečnice uspěla s projektem Zahrada poznání – zahrada dětí a získalo grant ve 
výši 10 000 Kč. Tuto finanční částku jsme použili na vybavení pro pracovní a ekologickou výuku dětí 
na školní zahradě, opravu výsadby a zázemí školní zahrady. 

Dne 14. 10. 2011 jsme zahájili realizaci projektu za pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců 
ArcelorMittal Ostrava včetně generálního ředitele Augustina Kochuparampila. Spolu s dětmi, rodiči a 
zaměstnanci školy nás byla doslova plná zahrada. Práce se udělalo opravdu hodně a aktivita s jakou se 
všichni vrhli na přidělené úkoly, nás mile překvapila. 

Děkujeme všem, kteří jste neváhali a přišli i v chladném podzimním počasí. Děkujeme i 
zaměstnancům firmy ArcelorMittal za pomoc při realizaci projektu. 

 

 

 Vaněk František 

předseda občanského sdružení Slunečnice 


