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Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro studium a samostatnou práci dětí při 
plánování přírodní zahrady na pozemku ZŠ a MŠ Na Beránku, která začala vznikat na 
nevyužívaném pozemku starého tenisového hřiště  v  roce  2012.   Děti  samy s  pomocí 
učitelů  a  rodičů  budují  svůj  prostor  a  rozvíjejí  své  ekologické  myšlení  a  klíčové 
kompetence. 

„Zelená knihovna“ je soubor knih, které  již v současné době děti a pedagogové 
používají  při  budování  přírodní  zahrady.  Tyto  knihy  jsou  cenným  zdrojem  nápadů  a 
příkladů dobré praxe, jak postupovat při  vzniku školních přírodních zahrad. Z knih děti 
získávají důležité informace o jednotlivých biotopech, které na zahradě vznikají. 

Zelená knihovna je denně k dispozici  všem žákům a pedagogům a prezenčně i 
rodinným příslušníkům. Při akcích určených veřejnosti jsou knihy dostupné všem ve formě 
veřejné čítárny, kde mají návštěvníci možnost se zastavit, sednout a prohlédnout si knihy, 
s kterými děti pracují.  Stejně jako v letech minulých, fungovala čítárna s knihovnou na 
Jarním i Podzimním školním jarmarku. Celý čtenářský kout se osvědčil jako živé místo pro 
setkání  různých  generací.  Díky  knihovně  se  také  mnoho  rodičů  zapojilo  do  samotné 
realizace přírodní zahrady, knihovna podpořila zájem rodičů o dění ve škole.

V průběhu roku 2014 byly  z  grantu  nakoupeny knihy podle seznamu,  který byl 
přílohou žádosti o grant. Knihy, které nebylo možno zakoupit, protože v době realizace už 
byly vyprodány jsme nahradili knihami se stejným zaměřením. Pokud bylo možné knihy 
koupit a vyzvednout osobně, učili jsme tak. Knihy, které se není možné koupit v Praze, ale 
pouze  prostřednictvím e-shopu s poštovním doručením, jsme pořídili tímto způsobem.
Všechny pořízené  knihy  a  výukové  materiály  jsou  označené  a  uložené  v  knihovně  v 
prostorách školy ZŠ a MŠ Na Beránku v 2.np. Křídla v části se vzdělávacím programem 
Montessori Cesta.
Seznam pořízených knih je přílohou této závěrečné zprávy.

V Praze dne 8.1.2015 MgA Jana Neumajerová


