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Program INTERREG V -A Rakousko -Česká republika je jako součást evropské kohezní politiky 
zaměřen na podporu trvalé přeshraniční spolupráce a  zlepšení ekonomické, sociální a  územní 
integrace. Maximálně 85 % uznatelných projektových nákladů je fi nancováno prostřednictvím 
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 
2014–2020. Zbylé náklady se fi nancují z národních (veřejných nebo soukromých) zdrojů.

Projekt EDUGARD ATCZ 65  – Education in Gardens (2016–2019) vznikl v  rámci programu 
INTERREG V -A Rakousko -Česká republika a zahrnuje šest renomovaných projektových partnerů 
z  obou zemí. Jeho cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o  zahradní pedagogice, přeshraniční 
výměna poznatků a zahrnutí zahradní pedagogiky do vzdělávacího systému. Projektoví partneři 
vytvořili v průběhu projektu nové přeshraniční vzdělávací programy pro pedagogy, studenty VŠ, SŠ 
a žáky ve věku 6–15 let a prostřednictvím dalších různorodých vzdělávacích nabídek se zasadili 
o  propagaci venkovních školních prostor ve smyslu participativního a  kreativního výukového 
a zážitkového prostředí pro všechny.

Partnerské organizace projektu EDUGARD

PŘEDMLUVA

Chaloupky jsou významným nestátním zařízením pro environmentální vzdělávání 

v kraji Vysočina. Prostřednictvím svých šesti ekocenter realizují Chaloupky ročně 

stovky jednodenních i vícedenních programů pro školy, odborné semináře pro peda-

gogy i akce na ochranu přírody a trvale udržitelného způsobu života.

Spolek Přírodní zahrada se sídlem v Jindřichově Hradci vzniklo po vzoru rakouského

projektu „Natur im Garten“. Cílem spolku je vytvoření sítě přírodních zahrad, jejich 

iniciace a podpora jednotlivců i skupin při zakládání a úpravě zahrad, jakož i další 

environmentální aktivity.

Lipka je významné nestátní zařízení pro environmentální vzdělávání s pěti pobočkami 

v Jihomoravském kraji a Brně. Jeho vzdělávací nabídka zahrnuje stovky jednodenních 

i vícedenních environmentálních programů pro školy a mateřské školy, programy 

dalšího vzdělávání pro dospělé, pedagogy a studující, jakož i  tradiční rukodělné 

a zahradnické kurzy.

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik je terciárním zařízením pro vzdělávání 

a další vzdělávání v oblasti zemědělské a environmentální pedagogiky, se sídlem 

ve Vídni. Chápe se jako vědecké kompetenční centrum pro „zelenou pedagogiku“ 

a  inovativní partnerská instituce pro vzdělávací a poradenské projekty v oblasti 

zemědělství a životního prostředí.

Natur im Garten GmbH je iniciativa zřízená spolkovou zemí Dolní Rakousko, propagu-

jící ekologický přístup k zahradám a zeleným plochách v Dolním Rakousku a dalších 

spolkových zemích. Základní kritéria stanoví úpravu a údržbu zahrad a zelených ploch 

bez použití pesticidů, chemicko -syntetických hnojiv a rašeliny.

Jihočeská univerzita je moderní veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovi-

cích zaměřená na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na osmi fakultách nabízí přes 

200 studijních oborů v bakalářských, magisterských a doktorandských programech, 

zahrnujících ekonomii, rybářství a ochranu vod, fi lozofi i, pedagogiku, přírodní vědy, 

teologii, zdravotně -sociální obor a zemědělství.
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1. ZAHRADNÍ PEDAGOGIKA 
OBECNĚ

© „Natur im Garten“ GmbH
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Zahradní pedagogika je praktické environ-
mentální a přírodovědné vzdělávání o zahradě 
a  vztazích či procesech v  ní probíhajících. 
Propojuje zahradnickou a pedagogickou čin-
nost. Využívá zahradu s přírodními a látkovými 
cykly a biologickou rozmanitostí jako prostor 
pro rozvíjení teoretických znalostí a praktic-
kých dovedností žáků a studentů. Je založena 
na prožitkovém učení, vnímání všemi smysly 
a přímém kontaktu s organismy a přírodními 
materiály. Pobyt v přírodní zahradě umožňuje 
žákům bezpečně získávat vlastní zkušenosti, 
zlepšovat tělesnou kondici a manuální zruč-
nost, rozvíjí osobní i  sociální kompetence 
a posiluje pozitivní vztah k životu kolem nás.

Zahrada jako nástroj pro zahradní pedagogiku 
je ohraničený, člověkem upravený užitkový, ži-
votní a pobytový prostor. Zahradní pedagogo-
vé se svojí prací zasazují o větší využití tohoto 
venkovního prostoru jako přírodní učebny, tzn. 
výukového a zážitkového prostoru pro všech-
ny, který odpovídá potřebám dětí a mládeže 
a  je možné ho participativně upravit. Jestliže 
není k  dispozici zahrada, lze částečně jako 
výukové nástroje využít prvky např. mobilí 
nádoby s rostlinami pro dvory a třídy. I veřej-

né, kolektivně provozované komunitní zahrady 
jsou využitelné pro vzdělávací nabídky, volno-
časové aktivity nebo školní družiny.

Procesy probíhající v přírodní zahradě jsou 
využitelné napříč vyučovacími předměty, 
nejen v pěstitelských pracích, ale i v přírodo-
pise, češtině, fyzice, chemii nebo matematice. 
Zahrada jako volný prostor může být cenná 
pro všechny druhy výchov (výtvarnou, hudeb-
ní, tělesnou). Díky bezprostřednímu kontaktu 
s  živými organismy a  přírodními materiály 
v zahradě je možné učení se vlastní zkušeností 
a všemi smysly.

© „Natur im Garten“ GmbH
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Hlavními odbornými tématy zahradní pedagogiky 
jsou:

Pěstitelství, sklizeň a zpracování zeleniny, bylin 
a  ovoce, druhová rozmanitost a  rozmanitost 
odrůd kulturních rostlin, lokální produkce a so-
běstačnost

Zahradničení během ročních období, fenologie; 
zahradničení v podmínkách měnícího se klimatu, 
meteorologie, mikroklima

Nemoci rostlin, škůdci a užiteční živočichové, 
biologická ochrana rostlin

Prvky přírodní zahrady jako stromy, keře, květ-
naté louky, suché zídky nebo divoké koutky, 
principy permakultury

Rozmanitost volně žijících živočichů a  rostlin 
a jejich životních prostor v zahradě; doprovodná 
vegetace (plevele)

Význam a ochrana půdy, kompostování a biolo-
gické hnojení, látkové cykly v zahradě

Působení, využití a význam vody v zahradě

Okrasné rostliny, uspořádání zahrady a zahradní 
architektura

Včely a včelaření

Kreativní tvoření s přírodními materiály ze zahrady

Zažívání zahrady všemi smysly

Všeobecné porozumění životnímu prostřední 
a úcta k přírodě

© „Natur im Garten“ GmbH

© „Natur im Garten“ GmbH
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úkol důkladné poznání přírody 
a získání vědomostí a doved-
ností týkajících se pěstování 
rostlin, jejich rozmnožování 
a  využití. Ve střední Evropě 
se tradice školních zahrad 
rozvíjela od 9. století ve stře-
dověkých klášterech. Zahrady 
se využívaly pro zásobování 
kláštera a poskytovaly pros-
tému obyvatelstvu vědomosti 
o  pěstování bylin, zeleniny 
a ovoce. Tak se z klášterních 
„výukových zahrad“ dostaly 
mnohé rostliny do venkov-
ských zahrádek.

Pedagogové jako
průkopníci školních zahrad

Jan Amos Komenský 
(1592–1671), fi lozof a  teolog 
pocházející z  jižní Moravy, 
může být považován za velké-
ho pedagoga 17. století. Jeho 
požadavek důkladného vše-
obecného vzdělání a rovných 

vzdělávacích příležitostí pro 
všechny, principy názornosti, 
samostatnosti a  vzdělávání 
s používáním vlastního rozu-
mu, jeho představy o přívěti-
vé, prakticky zaměřené škole 
a výchově bez používání násilí 
jsou platné dodnes. Komen-
ský proto také podporoval za-
kládání školních zahrad, avšak 
spíše pro názorné a ozdravné 
účely než pro praktické za-
hradní práce. Žáci měli smys-
lově vnímat stromy, květiny 
a byliny a měli se z nich těšit. 
Podle jeho zásad probíhalo 
vyučování na území dnešní 
České republiky často ve ven-
kovních prostorách, důraz se 
kladl na učení prostřednictvím 
zkušeností a vzorů.

Také německý architekt a ma-
tematik Joseph Furttenbach 
(1591–1667) již doporučoval 
zakládat u škol zahrady, které 
se měly využívat pro zábavu, 
zotavení, poučení a výchovu.

Přibližně roku 387 př. n. l. 
koupil řecký fi lozof Platón po-
zemek v severozápadní části 
Atén, v blízkosti háje zasvěce-
ného hrdinovi Akadémovi, aby 
tam vyučoval fi lozofi i a vědě. 
V průběhu času se název háje 
začal používat i  pro školu, 
která si brzy získala proslulost 
jako „Akadḗmeia“. K  tomuto 
názvu se vztahuje i  pojem 
akademie, kterým dnes ozna-
čujeme vysoké školy a vědec-
ká sdružení.

„Vědění je jediný zdroj, 

který s e zvětšuje, když ho 

sdílíme.“

(Marie Ebnerová z  Eschen-
bachu [1830–1916], rakouská 
spisovatelka z Moravy)

Zahrady sloužily vždy také 
jako místo, kde se předávaly 
vědomosti. Praktické vzdě-
lávání a výchova si kladly za 

© „Natur im Garten“ GmbH / Museumsdorf Niedersulz
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se vyučovala také orba, rost-
linopis a pěstování ovocných 
stromů. Školní zahrady byly 
zřejmě příčinou skutečnosti, 
že většinu ovocnářských a za-
hradnických spolků zakládali 
učitelé a faráři.

Rozvíjející se přírodní vědy, 
reprezentované například díly 
Charlese Darwina (1809–1882) 
a moravského badatele Řehoře 
Jana Mendela (1822–1884), byly 
základem prvotního rozkvětu 
školních zahrad. Poté, co za 
vlády císaře Františka Josefa I. 
vstoupil roku 1869 v platnost 
Říšský zákon o obecných ško-
lách, se povinná školní docház-
ka rozšířila z šesti na osm let 
a stanovila zákonná povinnost 
pro zakládání školních zahrad 
v  tom smyslu, že „u  každé 
venkovské školy má být zří-
zena zahrada a pozemek pro 
pokusné zemědělské účely“. 
Zákon stanovil zakládání škol-
ních zahrad a zařazení práce 
na školní zahradě do učebních 
osnov a  zdůrazňoval  – vedle 

zprostředkování zemědělských 
poznatků a  národohospo-
dářského přínosu  – vysokou 
výchovnou hodnotu školních 
zahrad.

Jako učitel na vídeňském 
gymnáziu propagoval slez-
ský rodák Erasmus Schwab 
(1831–1917) „rakouskou vzo-
rovou školu“. Jeho publikace 
„Der Schulgarten: Ein Beitrag 
zur Lösung der Aufgabe un-
serer öffentlichen Erziehung“ 
(Školní zahrada: Příspěvek 
k  řešení otázky naší veřejné 
výchovy) a  modelová školní 
zahrada na Světové výstavě ve 
Vídni v roce 1873 daly podnět 
k  takovému rozmachu práce 
na pozemcích, že kolem roku 
1900 existovalo v  Rakousku 
asi 18 000 školních zahrad. 
Rakouská národní knihovna 
uvádí přes 65 titulů pojedná-
vajících o  tehdejších školních 
zahradách.

Ve Schwäbisch Hall byl v roce 
1856 zveřejněn plán školní za-

Životním dílem německého 
teologa a pedagoga Augusta 
Hermanna Franckeho (1663–
1727) bylo založení Franckeho 
nadací v Halle. Od roku 1698 
zde v  průběhu 30 let vznikl 
sirotčinec, škola a  obytná 
budova, dílny, lékárna a  za-
hrady, v nichž probíhalo nejen 
vyučování přírodopisu, nýbrž 
i pěstování rostlin.

Také ženevský rodák Jean-
-Jacques Rousseau (1712–
1778), osvícenský spisovatel, 
fi lozof, pedagog a  skladatel, 
chtěl využívat školní zahrady 
jako výchovný prostředek 
a napsal: „Práci, čas a náma-
hu při péči o zahradu vkládá 
člověk jako část sebe sama, 
a dokáže tak následně pocho-
pit smysl vlastnictví.“

Švýcarský pedagog Jo-
hann Heinrich Pestalozzi 
(1746–1827) je vnímán jako 
průkopník všeobecného vzdě-
lání pro všechny lidi. Jeho 
zásada učení prostřednictvím 
zkušeností, za použití „hlavy, 
srdce a  rukou“ se ještě dnes 
odráží v  učebních osnovách 
a vyučovací praxi mnoha škol.

Rozkvět školních
zahrad v Evropě

Za vlády císařovny Marie Te-
rezie a jejího syna Josefa II. 
byla v  roce 1774 zavedena 
povinná školní docházka. 
Ve školních zahradách korun-
ních zemí podporovala Marie 
Terezie vedle ovocnářství také 
hedvábnictví a  vyučování 
příslušným dovednostem. 
Vyšlechtěné ovocné stromy, 
včelí produkty, len a hedvábí 
se prodávaly v rámci regionů, 
podél státních silnic se vysazo-
valy ovocné stromy. Následně 

© Universität Budweis
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Spojení duševní a tělesné 
práce: celostní učení

Přibližně od roku 1890 se na 
základě reformní pedago-
giky Marie Montessoriové 
(1870–1952) začal vyzdvihovat 
význam pohybu a venkovního 
prostředí pro efektivní učení. 
Začalo se prosazovat celostní 
učení ve školní zahradě.

Ve Stuttgartu byla v roce 1919 
založena první waldorfská 
škola se školní zahradou 
podle Rudolfa Steinera (1861–
1925). Jedná se o praktickou 
realizaci „pracovní školy“, 
myšlenky pedagoga a  škol-
ského reformátora Georga 
Kerschensteinera (1854–1932). 
Kerschensteiner se domníval, 
že individuální potenciál dítěte 
lze rozvíjet prostřednictvím 
práce v kuchyni a na zahra-
dě. Ve venkovských školách 
vznikla „pracovní zahrada“, 
v  níž měly být žákům pro-
střednictvím aktivní práce na 
zahradě vštěpovány hodnoty 
jako pečlivost, výdrž a  láska 
k přírodě.

V období nedostatku po první 
světové válce se mnoho z těch-
to „pracovních školních zahrad“ 
proměnilo v čistě „výrobní za-
hrady“, zásobující obyvatelstvo 
potravinami.
Hnutí školních zahrad dosáh-
lo, také díky výrazné podpoře 
vládních úřadů, dalšího roz-
machu a  zažilo ve 30. letech 
v Německu svůj absolutní vr-
chol. V  roce 1937 existovalo 
v Prusku 14 242 školních za-
hrad při obecných a středních 
školách. Jejich cílem bylo, 
aby každý člověk po ukon-
čení školy dokázal obdělávat 
jednoduchou zahradu.

Úpadek a nový rozmach

Za vlády nacionálních socialistů 
už nebylo cílem školy posky-
tovat lidem celostní vzdělá-
vání, nýbrž vychovávat z dětí 
poslušné, pracovité, „rasově 
uvědomělé“ občany. Třebaže 
poválečná doba znamenala ná-
vrat k původním cílům, ztratila 
práce na školní zahradě v ná-
sledujících letech na významu.

hrady pro obecnou školu, zná-
zorňující venkovskou užitkovou 
zahradu doplněnou ovocnými 
kulturami. Tento plán dosáhl 
nadregionální proslulosti. Eras-
mus Schwab k němu napsal: 
„První plán školní zahrady, kte-
rý vzbudil pozornost veřejnos-
ti, je plán učitele Häußera ve 
Schwäbisch  Hall, uveřejněný 
v roce 1856 v agronomickém 
časopisu dr. Hamma. Mnoho 
tisíc výtisků Häußerova článku 
rozšířily vládní úřady. Plán je 
zcela jednoduchý a předsta-
vuje prostou, obdélníkovou 
venkovskou zahradu. “

Koncem 19. století vznikla 
podle vzoru univerzitních bo-
tanických zahrad „Německá 
biologická školní zahrada“, 
představená v  roce 1896 na 
mezinárodní Zahradní výsta-
vě v Drážďanech a založená 
jako výuková a  pozorovací 
zahrada.

©
 „N

a
tu

r im
 G

a
rte

n
“ G

m
b

H
 / M

u
s
e
u
m

s
d

o
rf N

ie
d

e
rs

u
lz



11 |

Vyučovací princip stanoví, že 
pro řešení lokálních a globál-
ních problémů a  rozvoj vizí 
je třeba zohlednit různé per-
spektivy. Základem je výuka 
zaměřená na praktické potře-
by a  budoucnost, zahrnující 
globální pohled.

Rozvoj školních zahrad
na území České republiky

Kořeny plánovitého zakládání 
školních zahrad sahají i  zde 
do doby rakouské monarchie, 
kdy císařovna Marie Terezie 
zavedla v roce 1774 všeobec-
nou školní docházku a školám 
bylo doporučeno zakládání 
školních zahrad pro pěstování 
ovoce a zeleniny.
První vzorová školní zahrada 
na území České republiky 
vznikla ve 40. letech 19. sto-
letí v Praze. Rostliny v ní byly 
uspořádány podle jejich typic-
kého zeměpisného výskytu. 
Každá rostlina měla vlastní 
popisku.

K výraznějšímu zvýšení počtu 
školních zahrad došlo teprve 

ve druhé polovině 19. století, 
kdy se zahrada na základě 
Říšského zákona o obecných 
školách, vydaného císařem 
Františkem Josefem  I., stala 
nedílnou součástí venkov-
ských škol. Školní zahrady 
se v  té době využívaly nejen 
pro výuku přírodopisu, nýbrž 
měly podporovat také vztah 
žáků k  přírodě. Přesto mělo 
na přelomu 19. a  20. století 
školní zahradu pouze 15 % 
základních škol.

Školní zahrady
pro víceoborovou výuku

V  první polovině 20. století 
byla školní zahrada chápána 
jako nejpřirozenější a nejvhod-
nější metoda výchovy k práci 
a  jednotlivé části zahrady 
měly víceoborové využití pro 
různé vyučovací předměty. 
Školní zahrady se rovněž 
vnímaly jako ideální prostředí 
pro skupinovou a badatelskou 
práci a  tím také pro výuku, 
v níž se žáci aktivněji účastní 
vyučování a  učitelé přebírají 
funkci doprovodu.

Hodnota školních zahrad se 
začala znovu vyzdvihovat až po 
vzniku ekologického hnutí v 80. 
letech minulého století, které 
se zabývalo ohrožením přírody 
v důsledku průmyslového roz-
machu a nutnou ochranou ži-
votního prostředí. Ladem ležící 
zahrady se znovu revitalizovaly, 
aby se přírodovědná a enviro-
mentální výchova mohla lépe 
integrovat do vyučování, vzni-
kaly nové školní zahrady.

V roce 1994 byla přírodověd-
ná a enviromentální výchova 
zakotvena jako vyučovací 
princip do rakouských učeb-
ních osnov. Další důležitou 
rámcovou podmínkou projek-
tu rakouských školních zahrad 
je vyučovací princip „Tvorba 
životního prostředí pro trvale 
udržitelný rozvoj“ z roku 2014. 
Tvorba životního prostředí 
se v  něm chápe jako inte-
grální součást rozvoje výuky 
a školy, zakládání a využívání 
venkovních školních prostor 
a  kontakt s  přírodou patří 
k důležitým prvkům procesů 
výuky a učení.

© Furtetenbacher Schulgarten
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V  roce 1937 byla vydána vy-
hláška o školních zahradách 
při obecných školách, podpo-
rující myšlenku zakládání za-
hradních ploch. Zdůrazňovala 
výchovný význam činnosti ve 
školní zahradě pro pochopení 
hodnoty vlastní práce i práce 
druhých.
 
Ve druhé polovině 20. století 
došlo zejména v padesátých 
a šedesátých letech k nárůstu 
školních zahrad, sloužících 
však opět výhradně pro pěs-
tování ovoce a zeleniny.

Úpadek a nový začátek

Po politickém převratu v roce 
1989 začalo na území České 
republiky období úpadku 
školních zahrad. Hromadně 
se rušily a  jejich plochy byly 
využívány k  jiným účelům 
(sportovní či dopravní hřiště 
apod.), nebo se prodávaly.
Teprve od prvního desetile-
tí 21. století se školní zahra-
dy opět využívají na podpo-
ru výuky. V  roce 2001 vydalo
Ministerstvo školství, mládeže 
tělovýchovy jasné metodické 

pokyny pro zřizování nových, 
případně rozšiřování již stávají-
cích zahrad k zajištění environ-
mentálního vzdělávání i  envi-
ronmentální výchovy a osvěty. 
Aktuálně dochází v  České re-
publice ke komplexní přeměně 
a novému zakládání školních 
zahrad, které již nemají sloužit 
jen pěstování ovoce a zeleniny, 
nýbrž mohou se využívat pro 
široké spektrum aktivit.
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prozíravě naplánovat. Musí 
být zohledněna řada kritérií: 
ekologie a udržitelnost, poža-
davky každodenního školního 
provozu, bezpečnost žáků, 
rovnost pohlaví, možnosti inte-
grace a  inkluze, bezbariérové 
uspořádání.

Je přitom smysluplné využívat 
podpory odborníků. Jestliže 
se do společného plánování 
zapojí učitelé, rodiče i  žáci, 
je identifi kace s  venkovními 
školními prostorami obzvlášť 
vysoká. Při plánování a pro-
vádění úprav je kromě toho 
možné hravě procvičovat 
důležité schopnosti: samo-
statné, uvážené a  prozíravé 
myšlení a  jednání v  rámci 
projektů, spolurozhodování, 
participaci a komunikaci – to 
všechno jsou stále více žáda-
né kompetence, odpovídající 
udržitelnému vzdělávání.

Učit se v zahradě pro život

Mladší i starší žáci tráví stále 
více času ve škole a v družině. 
Venkovní školní prostory mají 
proto velký význam nejen 
pro učení, nýbrž i pro zdravý 
fyzický, mentální a  sociální 
rozvoj.

Kvalita okolního prostředí má 
proto velký vliv na to, zda se 
žáci cítí dobře, a ovlivňuje tak 
i  motivaci a  ochotu učit se. 
Platí to pro vnitřní i venkovní 
prostory. Dobře upravené 
venkovní školní prostory slou-
ží současně pro hru, sport, 
vzdělávání i výchovu, podně-
cují všechny smysly a podpo-
rují kreativitu a  samostatné 
jednání. K ústředním tématům 
školní zahrady patří vzdělávání 
a výchova, pohyb, odpočinek, 
komunikace a kreativita.

Aby venkovní školní prostory 
odpovídaly všem přáním a po-
žadavkům, je zapotřebí je 

Vzdělávání a výchova
v „zelené třídě“

Studie dokládají, že blízký kon-
takt s přírodou působí na žáky 
motivačně, a  to nejen v sou-
vislosti s  právě vyučovaným 
předmětem, nýbrž obecně, 
nad rámec jednoho předmětu. 
Venkovní školní prostory by se 
proto měly využívat nejen pro 
biologii a prvouku, nýbrž pro 
co největší počet vyučovacích 
předmětů. Zcela v tomto smys-
lu chápe úpravu a  využívání 
venkovních školních prostor 
směrnice „Tvorba životního 
prostředí pro trvale udržitelný 
rozvoj“ (vydaná Spolkovým 
ministerstvem pro vzdělávání 
a ženy v roce 2014) jako důle-
žitý prvek procesů vzdělávání 
a výchovy.
„Zelená třída“ se dá mnoho-
stranně integrovat do kaž-
dodenní výuky a  je vhodná 
pro víceoborové projekty. Při 
plánování a zakládání záhonu 
lze zapojit celou řadu vyučo-

© „Natur im Garten“ GmbH, S. Kropf
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vacích předmětů: matematiku 
pro výpočet velikosti záhonu 
a osázených ploch; zeměpis 
a fyziku při stanovení nejlepší 
polohy vzhledem ke světovým 
stranám a  pohybu slunce; 
polytechnickou výchovu při 
výrobě vyvýšených záhonků; 
mateřský jazyk při popisu 
projektu a shrnutí výsledků.

Základní vybavení pro 
výuku v přírodě

Aby se při vzdělávání a  vý-
chově všichni zúčastnění 
cítili dobře a mohli předvést 
to nejlepší, je zapotřebí do-
statečný počet míst k sezení 
v klidném, závětrném zákoutí, 
chráněném před vlivy počasí, 
kde by se celá třída mohla 
shromáždit a učit a které by 
sloužilo pro práci ve skupin-
kách nebo pro odpočinek 
o přestávkách.

Při všech úvahách a  přípra-
vách je vždy důležité využívat 
ve školní zahradě také impro-
vizaci. Mnohé nepředvídatelné 
faktory, jako počasí, výpadky 
rostlin či náhlá přítomnost 
zvířat v zahradě, znemožňují 
přesné naplánování vyučova-
cí hodiny. O  to důležitější je 
v  rámci zahradní pedagogiky 
situační učení. Zvíře v zahra-
dě na sebe zpravidla strhne 
veškerou pozornost. Nejlépe 
je tuto situaci spontánně vy-
užít, něco si o zvířeti povědět 
a poradit správné reakce.

K  základnímu vybavení pro 
pestrou výuku v přírodě patří 
tabule pro výuku a prezentace 
odolná vůči vlivům počasí, 
tabule na malování, bedny pro 
skladování výukových materi-
álů, kůlna na zahradní nářadí, 
kropicí konve a  jiný materiál 
a  praktický ruční vozík pro 
transport.

Zahradničení ve školní 
zahradě

V každé školní zahradě lze najít 
vhodné místo pro společné za-
hradničení. Zeleninový záhon, 
bylinková spirála, vyvýšený 
záhon či bobulové keře od-
mění pilné zahradníky skvělou 
úrodou. Při plánování bychom 
měli brát ohled na to, aby doba 
sklizně nespadala do prázdnin. 
Sklizeň špenátu, ředkviček, 
salátu a hrachu se ještě může 
včas stihnout. Jestliže se za-
sadí na jaře a přes léto se o ně 
trochu pečuje, pak se dýně, 
brambory a  kukuřičné klasy 
na podzim hodí jako ukázky 
při slavnosti poděkování za 
hojnou úrodu.

Ať už je zahradní plocha malá 
nebo velká, vždy musíme mít 
na paměti světelné podmínky, 
neboť zelenina, byliny a  bo-
buloviny vyžadují pro růst 
dostatek světla a tepla.

Přípojka na vodovodní síť a sud 
na dešťovou vodu usnadňují 
zalévání. Kompost na zahradě 
je rovněž důležitý pro ukládání 
organických odpadů, které při 
zahradničení vznikají. Hotový 
kompost se pak používá pro 
zlepšení půdy na záhonech 
a pro výplň vyvýšených záho-
nů. Jestliže založení záhonů 
není vůbec možné, můžeme 
pro zahradničení použít mobilní 
nádoby na terasách, ve dvoře 
nebo ve školní budově.

Postupujeme krok
za krokem

Ještě před začátkem si musí-
me promyslet následující věci: 
Kolik osob se bude o zahradu 
starat? Kolik tříd má užívat 
záhonky? Kdo bude o zahra-
du pečovat během letních 
prázdnin? Kdo zpracuje by-
linky, zeleninu a ovoce? Plánu-
jeme dlouhodobé, nebo spíše 
krátkodobé využití, zaměřené 

© „Natur im Garten“ GmbH, S. Kropf
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na projekty? Důležité je, 
abychom od začátku zapojili 
osoby, které v  budoucnosti 
pověříme péčí o  zahradu. 
K nim patří kromě dětí, učitelů 
a  jiných vychovatelů i školník 
a  ostatní zaměstnanci školy, 
zaměstnanci technických slu-
žeb a zahradníci v obci a také 
angažovaní rodiče. Jestliže 
upravujeme větší plochu, 
například se záhony, jedlým 
živým plotem, bylinkovou 
spirálou a  ovocnými stromy, 
můžeme úpravu prostranství 
rozdělit do několika etap, 
abychom nikoho nepřetěžova-
li – bylinkový záhon lze např. 
založit v prvním roce, v dalších 
letech pak následují zeleninové 
záhony a vysazení bobulových 
keřů.

Bádání a objevování

Školní zahrada nabízí „příro-
du za dveřmi“, můžeme zde 
školní látku zažít a  probírat 
v  přírodě. Toto smyslové 
vnímání a  vlastní zkušenosti 
podporují proces učení. Zvířa-
ta a  rostliny je možno vnímat 
a zkoumat v přímém kontaktu. 
Poznáváme přitom ekologické 
souvislosti, zažíváme proměny 
během ročních období, růst 
a úhyn rostlin a  zvířat a ob-
jevujeme přírodní procesy, 
například při kompostování: 
Co si rostlina bere z půdy pro 
svůj růst, to na podzim půdě 
opět odevzdává ve formě 
odumřelých rostlinných částí. 
V kompostu tak z organického 
zahradního odpadu vzniká 
cenný humus.

Podpora druhové
rozmanitosti

Chráníme pouze to, co známe. 
V rámci tvorby životního pro-
středí pro trvalý rozvoj proto 
hraje zažívání přírody ústřední 
roli. Přírodní školní zahrada 
zaručuje velkou druhovou 
rozmanitost, pokud se vytváří 
podle následujících kritérií: co 
nejméně neprodyšně uzavře-
ných ploch, osázení v souladu 
s daným stanovištěm, vysoký 
podíl domácích rostlinných 
druhů, vytvoření různých ži-
votních prostředí. Patří k nim 
například suchá stanoviště, 
tedy suché kamenné zídky, 
kameniště, záhony pro hmyz, 
štěrkové terasy s  květinami. 
Jestliže se osázejí trvalkami, 
bylinami a  trávami, odolnými 
vůči vysokým teplotám a su-
chu, výrazně se sníží spotřeba 
vody na zalévání. Zvířata 
využívají teplo akumulované 
v kamení a dutiny v suchých 
zídkách jim slouží jako úkryt 
a prostor pro život.

Ale i vlhká stanoviště, napří-
klad mokré příkopy a bažiny, 
jsou ekologicky velmi cenná. 
V  takovém případě se jako 
první krok doporučuje najít ve 
školním areálu vlhká místa, na 
nichž už roste základní vege-
tace. Může se jednat o místa 
se zhutněnou půdou, vzniklá 
v důsledku stavební činnosti, 
nebo méně propustné vrstvy 
půdy.

Odumřelý kmen stromu, hro-
mada odumřelého dřeva nebo 
hromada listí a chrastí v klid-
ném, nerušeném koutě školní 
zahrady skrývá četné zajíma-
vé živočichy. Odumřelé dřevo 
je důležitým životním prostře-

dím pro hmyzí larvy a houby 
a umožňuje zajímavé objevy. 
Důležité je tato přirozená pro-
středí neměnit a ponechat je 
v původním stavu.

Pohyb v přírodě

Školní zahrada se dá kdykoli 
rychle využít a nabízí možnost 
pohybu přímo u školy. Proto 
by se měla využívat nejen bě-
hem výuky, nýbrž i o přestáv-
kách. Během hry se mladší 
i starší děti naučí odhadnout 
své hranice, vítězit, prohrávat 
a  integrovat se. Uspokojení 
potřeby pohybu osvěží tělo 
i ducha, učení a koncentrace 
jde potom lépe.

Spontánní, hravý pohyb mimo 
hodiny tělocviku je důležitým 
předpokladem pro zdravý 
psychický a  fyzický rozvoj. 
Pro méně obratné a sportovně 
méně nadané děti nabízí mož-
nost vyrovnání pohybových 
deficitů mimo tělocvičnou 
výuku, zaměřenou na výkon, 
získání pozitivních sportovních 
zkušeností a sebevědomí.

Využívání přírodních prvků 
ve hře

Kameny, zídky a kmeny stro-
mů děti okamžitě přitahují, 
vyvolávají podnět k  pohybu, 
potřebu hrát si a  zažít do-
brodružství. Přírodní prvky 
jako ležící kmeny, prohlubně, 
pahorky a velké kameny proto 
do školní zahrady patří stejně 
jako zpevněné plochy dvorků, 
sportovišť a  trávníků. Měli 
bychom si dobře promyslet 
pořízení houpaček, proléza-
ček a  podobných zařízení: 
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Které zařízení dětem skutečně 
prospívá? Nemohl by stejnou 
funkci plnit i některý přírodní 
prvek? Která zařízení může vy-
užívat více dětí současně? Je 
však potřeba zohlednit splnění 
zákonných předpisů a norem 
pro bezpečnost. V  ČR musí 
herní prvky mít bezpečnostní 
certifi kát.

Zotavení a komunikace

V  přírodě si oddychne tělo 
i  duše. Po pobytu ve školní 
zahradě se děti vracejí do 
třídy uvolněnější, klidnější 
a  vyrovnanější. Pro zotavení 
žáků a učitelů je důležité zří-
dit ve školní zahradě klidová 
místa, sloužící skupinám 
i  jednotlivcům. Pro setkávání 
a komunikaci celé třídy musí 
být k  dispozici dostatečně 
velké prostory. Kromě toho by 
se měly zřídit vhodné prostory 
pro dívky a  chlapce i  různé 
věkové skupiny. Příjemné je 
posezení u  domovních zdí, 
zídek, živého plotu, pod keřem 
či stromem, protože máme 
chráněná záda. Z vyvýšených 
míst, dřevěných pódií nebo 
odpočívadel, šplhacích a zá-
věsných sítí je dobrý výhled na 
školní zahradu. V optimálním 
případě je venkovní prostor 
rozčleněn na menší úseky. 
Klidová místa by měla být od 
ostatních prostor oddělena 
vegetací nebo terénními úpra-
vami. Ke klidovým místům pa-
tří i zákoutí, stromové domky, 
týpí nebo tunely z proutí.

Vnímání všemi smysly

Celostní učení je učení všemi 
smysly a smyslové zkušenosti 
tvoří základ trvale udržitelného 
učení. Přírodní školní zahrada 
proto nabízí nejlepší před-
poklady pro celostní a  trvalé 
učení. Sekundární zkušenosti 
nejsou rovnocennou náhradou 
pro správné pochopení věci. 
Vědomosti získané na zá-
kladě sekundární zkušenosti 
nevedou k adekvátnímu jed-
nání; musíme mít zkušenosti, 
abychom mohli porozumět. 
Venkovní školní prostory upra-
vené v přírodním duchu nabí-
zejí nesčetné smyslové vjemy, 
které vnímáme vědomě či ne-
vědomě a jsou podnětem pro 
zajímavé dotazy a badatelské 
úkoly ve vyučování. Smyslové 
vjemy souvisejí s komplexem 
zkušeností a  formují člověka. 
Ještě po mnoha letech si do-
kážeme vybavit, co jsme jako 
děti slyšeli, viděli, ochutnali, 
ohmatali, i pocity a asociace 
s tím spojené: například chuť 
čerstvě natrhaných jahod 
nebo malin, zvuk dopadajícího 
deště, dotyk měkkých, chlu-
patých lístků nějaké rostliny, 
šustění listí ve větru. Prvky 
podporující takové smyslové 
vjemy – různé půdní povrchy, 
záhony s voňavými rostlinami, 
bublající fontánky, zvonkohry 
apod. – se dají do venkovních 
školních prostor jednoduše 
integrovat.

Kreativní pobyt v zahradě

Klasický školský systém, za-
měřený hlavně na předávání 
vědomostí a pevnou struktu-
ru, nabízí málo prostoru pro 
kreativitu. Celostní učení, za-
hrnující fyzické a duševní čin-
nosti i emoční rovinu, otevírá 
nové šance a  přírodní školní 
zahrada má k  tomu ideální 
předpoklady. Průzkumy pro-
kázaly, že děti si v přírodním 
prostředí vydrží hrát krea-
tivněji a  déle než v  tradičně 
upravených venkovních pro-
storách.
Být kreativní znamená být 
tvůrčí a vytvářet něco nové-
ho. Nejlepší předpoklady pro 
kreativitu proto nabízí terén, 
v němž nebylo úplně všechno 
naplánováno a který naopak 
umožňuje realizovat vlastní 
nápady a zanechat za sebou 
stopy. Tento postup vyža-
duje volné prostory, v  nichž 
každá generace žáků bude 
moci něco změnit. Už při 
plánování školní zahrady se 
mohou vytvořit místa sloužící 
podpoře kreativity, například 
pískoviště, volné plochy, 
staveniště s  kameny, větve-
mi, prkny, bednami a  lany 
jako stavebním materiálem, 
zahradní kuchyně a  mnohé 
jiné. V rámci předmětu „práce 
v dílnách a kreativní tvorba“, 
ale i odpoledne v družině se 
nabízí více času pro kreativní 
činnost, které se daří nejlépe 
tehdy, pokud není časově 
a prostorově omezená.
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Vzorovou školní zahradu ve smyslu „přírody 

v zahradě“ si můžete prohlédnout na výstavě 

GARTEN TULLN. Je příkladem toho, jak se 

školní zahrada může přizpůsobit potřebám 

žáků a učitelů během výuky, o přestávkách 

nebo ve volném čase.

Školní zahrada na výstavě GARTEN TULLN 

ukazuje venkovní výuku v klidném, chráněném 

prostředí. Za tímto účelem došlo k modelaci 

terénu a osázení místa keři, které nadto po-

skytují důležitou ochranu proti slunci. Třída 

v přírodě se stupňovitým sezením a venkovní 

tabulí je vhodná pro výuku přibližně třiceti dětí.

Zahradničení na zeleninových a vyvýšených 

záhonech umožňuje příjemnou práci. Zahradní 

prvky jako jedlé ploty, keře, kompost, divoká 

zákoutí, hromady odumřelého dřeva a květino-

vé louky zvou k bádání a objevování. Venkovní 

dílna se hodí zvláště pro pracovní vyučování, 

vyrábění a pěstování rostlin, ale i pro jiné formy 

výuky.

Fóliovník lze využít nejen pro výsev a před-

pěstování rostlin na jaře, nýbrž i jako úkryt při 

nepříznivém počasí, případně pro vyučování.

Vytváření valů a prohlubní, skupin keřů nebo 

převislých stromů rozčlení zahradu na různé 

zóny a vznikne tak prostor pro koncentrované, 

klidné učení na jedné a spontánní hry na druhé 

straně. Různě upravené sezení umožňuje jak 

frontální vyučování, tak fl exibilní výuku ve sku-

pinkách. Kulaté klády, kmeny, bludné kameny 

nebo kamenné zídky nabízejí možnost sezení 

a mohou se v případě potřeby doplnit zahrad-

ním nebo restauračním nábytkem. Lze přitom 

zohlednit i přání týkající se možnosti sedět na 

slunci nebo ve stínu.

Ve školní zahradě na výstavě GARTEN TULLN 

vedou cesty divoce rostoucí vegetací a vybí-

zejí k běhání a objevování. Skupiny keřů nebo 

převislých stromů tvoří klidová zákoutí pro 

jednotlivé žáky nebo malé skupinky.

Školní zahrada – příklad ze zahradní výstavy GARTEN TULLN
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Vědecké poznatky i  výzkum 
prokázaly, že mladší i  starší 
děti potřebují pro svůj tělesný, 
duševní i  sociální rozvoj také 
dostatečný pohyb v  přírodě. 
Protože však děti tráví stále 
více času ve škole, družině 
či podobných mimoškolních 
zařízeních, mají venkovní školní 
plochy velký význam nejen jako 
místo konání výuky, nýbrž i jako 
možnost kompenzovat duševní 
činnost pohybem. Moderní 
venkovní školní prostory se vy-
užívají jednak pro výuku, jednak 
pro získání zkušeností s příro-
dou, pohyb venku a kreativní 
hry. V  zahradní pedagogice 
tedy dochází k  mimořádně 
smysluplnému propojení za-
hradní a pedagogické činnosti. 
Pro přesunutí části výuky do 
venkovních prostor hovoří ně-
kolik závažných důvodů.

Pobyt v přírodě má
mnohostranný ozdravný 
účinek

Městský způsob našeho živo-
ta, obecné mizení přírodního 
prostředí, změny v  trávení 
volného času spojené se stá-
le intenzivnějším mediálním 
konzumem, snížení aktivně 
tráveného volného času ve 
prospěch organizované zába-
vy – to jsou některé z důvodů, 
proč děti momentálně tráví 
méně času venku. Je to alar-
mující zjištění, neboť je proká-
záno, že příroda má pozitivní 
účinek na tělesnou i duševní 
pohodu dětí a mládeže.

Podle „pleistocenní hypotézy“ 
amerického vývojového psy-
chologa Paula Sheparda by si 
děti měly umět v přírodě hrát 
a vyvíjet se jako kdysi v pravě-
ku, protože to odpovídá jejich 
přirozenému chování. Pokud 
tato základní potřeba není 

© „Natur im Garten“ GmbH, M. Benes -Öller

ÚČINKY ZAHRADNÍ
PEDAGOGIKY

dostatečně uspokojena, hrozí 
defi city v  rozvoji i  chování, 
jako problémy s  pozorností, 
snížené smyslové vnímání, 
tělesné i emoční poruchy.

Příroda podporuje fyzický 
rozvoj: Děti se venku pohy-
bují mnohem samostatněji 
než v uzavřených prostorách. 
Když se věnují hře a  učení 
venku, činí tak zdánlivě bez 
obtíží a sotva vnímají tělesnou 
námahu, na rozdíl například 
od hodin tělocviku. Učí se 
přitom znát hranice vlastních 
možností a lépe je odhadnout, 
procvičují jemnou i  hrubou 
motoriku, rozvíjejí smysly 
a posilují svůj imunitní systém.

Příroda podporuje mentální 
rozvoj: Současně s tělesným 
rozvojem má pravidelná výuka 
v přírodě také pozitivní dopad 
na psychiku  – posiluje se 
psychická stabilita, vyrovna-
nost, schopnost koncentrace, 
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sebevědomí a  sebedůvěra, 
mohou se snižovat symptomy 
snížené pozornosti nebo hy-
peraktivity (ADHD).

Příroda podporuje sociální 
rozvoj: Sociální chování dětí 
a  mládeže se díky pravidel-
nému pobytu v přírodě nebo 
přírodním prostředí trvale 
zlepšuje: Náročné, prakticky 
zaměřené úkoly a  týmová 
práce podporují nejen souná-
ležitost ve třídě, nýbrž i komu-
nikační schopnosti a kompe-
tence pro řešení konfl iktů.

Příroda podporuje kognitiv-
ní schopnosti: Výuka v pří-
rodním prostřední znamená 
v nejlepším případě předávání 
vědomostí nad rámec jednoho 
předmětu a  je přitom zamě-
řena na prožívání a  jednání. 
Učení v  přírodním prostředí 
podporuje kreativitu a  fanta-
zii: Žáci mohou aktivně bádat 
a  objevovat, bezprostřední 
smyslové zkušenosti zaručují 
trvalost procesu osvojování. 
Platí to také pro posilování 
enviromentálního povědomí: 
Praktické zkušenosti z přírody 
mají dokonce silnější dopad 

na ekologické chování než 
pouhá enviromentální teorie.

Poznávání a ochutnávání 
ovoce a zeleniny

Předávání vědomostí a návo-
dů k uvědomělému stravování 
je jedním z  hlavních motivů 
pro využívání školní zahrady 
jako „zelené třídy“. Patří 
k  tomu poznávání a  ochut-
návání místních druhů ovoce 
a  zeleniny, jejich pěstování, 
sklizeň a  zpracování, stejně 
jako dopad na stravování 
mladších i starších dětí, kte-
ré jedí ovoce i  zeleninu ve 
zvýšeném množství i  mimo 
školu a dokážou lépe ocenit 
jejich rozmanitost. Zahradní 
pedagogika tak jednoznač-
ně podporuje konzumování 
ovoce a  zeleniny i  ochotu 
k zahradničení a vaření.

Spolu se zlepšením stravova-
cích návyků může delší pobyt 
venku předcházet nadváze 
a  vzniku nemocí, jako je di-
abetes 2. typu, nebo je léčit. 
(viz Cervinka, Haubenhofer et 
al., 2016, s. 39).

© „Natur im Garten“ GmbH, S. Kropf

Více radosti z učení 
a získávání vědomostí

Pozitivní účinky výuky ve 
venkovních prostorách na 
školní prospěch se dají rozdělit 
na přímé a  nepřímé. K  pří-
mým účinkům patří zlepšení 
školního prospěchu, zvláště 
v přírodovědných předmětech, 
matematice a jazycích, a zlep-
šení vztahu k vědě, případně 
identifi kace s vědou. Nepřímé 
účinky se týkají zvídavosti 
i zvědavosti, motivace, postoje 
k práci, disciplíny a schopnosti 
řešit problémy. Kromě toho 
se díky úspěchům a krásným 
společným zážitkům z  výuky 
ve školní zahradě vytváří lepší 
vazba na školu a školní komu-
nitu. (Dillafruz Williams, 2017).

Venku je vždycky
co objevovat

Venkovní školní prostory se nej-
častěji využívají o přestávkách. 
Na základních školách můžeme 
potřebám dětí vyhovět tak, že 
spojíme kratší přestávky. Děti 
tak mohou být venku déle a lépe 
využívat venkovní prostory.
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Pedagogové pro toto využití 
uvádějí následující příklady: 
„Za pěkného počasí přesou-
vám výuku pokud možno 
ven“, „Třída v  přírodě nabízí 
nádhernou příležitost ke 
zpěvu a rozhovorům.“; „Venku 
je vždycky co objevovat.“; 
„Sázet plodiny a sklízet plody 
je super.“; „Výuka venku děti 
více baví, proto s nimi za hez-
kého počasí chodím ráda do 
školní zahrady.“
Učitelé si kromě toho cení za-
hrady jako místa „pro relaxaci 
a debatování s kolegy“ a „pro 
vlastní oddech“.

Na dotaz, jaký význam mají 
venkovní školní prostory pro 
dosahování určitých výu-
kových a  rozvojových cílů, 
uvádějí učitelé tyto oblasti: 
Zlepšení tělesného a duševní-
ho zdraví a motoriky; sociální 
a  integrační aspekty (např. 
řešení konfliktů, prevence 
násilí ); zlepšení schopnosti 
koncentrace, pracovního úsilí 

a  výkonnosti žáků; podněty 
pro volnočasové aktivity; 
pedagogický význam, učební 
cíle; lepší chápání přírody 
(ochrana životního prostředí, 
znalost rostlin atd.); zvládnutí 
technik pěstování plodin (např. 
setí, sklízení, výroba potravin 
atd.)

Školní zahrady přispívají
k úspěšnému učení

Učitelé na školách vlastní-
cích odpovídající venkovní 
prostory uvádějí, že děti jsou 
po přestávce strávené venku 
„veselejší, vyrovnanější, méně 
apatické a  unavené“ než po 
přestávce strávené ve třídě. 
Během následující výuky jsou 
„méně neklidné, neposedné, 
agresivní, vynervované a hluč-
né“. Může to samozřejmě 
přispět ke zlepšení školního 
prospěchu dětí a  zklidnění 
i  zlepšení úspěšnosti celé 
výuky.

© „Natur im Garten“ GmbH, S. Kropf

Tyto údaje odpovídají vyjádře-
ním žáků, kteří se domnívají, že 
jim přestávka strávená venku 
pomáhá uvolnit se a načerpat 
síly na další hodinu. Popisují 
své dojmy z nově upravených 
venkovních prostor například 
takto: „Teď je to venku hezčí.“ 
„Jsem více na čerstvém vzdu-
chu.“ „Chodím teď ven raději 
než předtím.“

Možnosti pro to, aby mladší 
i starší děti během svého vol-
ného času objevovaly přírodu, 
zažívaly výrobu a zpracování 
potravin, hrály si a  běhaly 
venku, se budou v naší spo-
lečnosti i v budoucnu zřejmě 
spíše omezovat než rozšiřo-
vat. O to důležitější je vytvářet 
na školních pozemcích zelené 
prostory pro hry, pohyb a vý-
uku – pro současné i budoucí 
žáky.
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v Česku a Rakousku v  rámci 
projektu „Edugard ATCZ 65“, 
součásti meziregionálního 
programu Interreg.

Průzkum

Společně s  Jihočeskou uni-
verzitou v  Českých Budějo-
vicích byl proveden průzkum 
na 25 středních školách ve vý-
chodním Rakousku a v Česku. 
Cílem dotazování bylo získat 
údaje o  školních zahradách 
a  jejich využití. Šlo jednak 
o zobrazení aktuálního stavu, 
jednak o zjištění, do jaké míry 
práce v  zahradě podporuje 
zdravější stravovací návyky, 
vazbu ke škole, pocit souná-
ležitosti ve třídě a povědomí 
o ochraně přírody.

Vysoká škola zemědělské 
a enviromentální pedagogiky 
(Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik) provedla 

na jaře roku 2017 na deseti 
zemědělských školách ve 
Vídni a Dolním a Horním Ra-
kousku telefonický průzkum, 
týkající se vlivu školních za-
hrad na žáky. Dotazování se 
v Rakousku účastnilo celkem 
devět učitelek a  jeden učitel 
ze sedmi středních zeměděl-
ských a  lesnických škol a  tří 
vyšších odborných země-
dělských a  lesnických škol. 
V Česku byl průzkum prove-
den osobním dotazováním na 
patnácti školách.

Tato studie popisuje přede-
vším rakouské výsledky a re-
levantní rozdíly mezi českým 
a  rakouským chápáním vlivu 
zahradničení na žáky. Podrob-
nější výsledky českého šetření 
na středních a  základních 
školách jsou shrnuty v externí 
výzkumné zprávě.

Představují školní zahrady 
pouhé místo pro odpočinek 
během přestávek či množství 
zeleninových záhonků, o něž 
je potřeba se starat, nebo 
jsou také důležitým výuko-
vým prostředím umožňujícím 
žákům kontakt s  přírodou, 
pohyb a  zvýšení povědomí 
o přírodních procesech?

Na tuto otázku odpověděla 
anketa „Využití školních za-
hrad a jejich účinky na žáky“, 
uspořádaná v  roce 2017 

„V zahradě 

vyroste víc, než

se zaselo“

…

…

© „Natur im Garten“ GmbH, S. Kropf

VYUŽITÍ ŠKOLNÍCH
ZAHRAD VE VÝUCE



22 |

zovatelných, zábavných pro-
jektů. Pro uskutečnění tohoto 
záměru by bylo pro žáky i pe-
dagogy snazší, kdyby během 
vegetačního období mohli 
prací v  zahradě trávit delší 
dobu a měli podporu kolegů, 
kteří rovněž cítí odpovědnost 
za péči o zahradu.

Výsledky

Z odpovědi na dotaz týkající 
se dopadů zahradničení na 
teenagery (14 až 18 let) vy-
plývá hlavně velmi dobré pro-
hlubování znalostí o druhové 
rozmanitosti rostlin a  tech-
nikách pěstování kulturních 
plodin (setí, sklízení ). Hned 
za ním následuje zvyšování 
povědomí o ochraně přírody 
a  ekologické udržitelnosti, 
lepší vnímání přírodních krás, 
podpora při profesní orientaci 
a – v neposlední řadě – rozvoj 

Co probíhá v „zelené třídě“?

KKromě typických odborných 
předmětů jako je zahradnictví, 
botanika a  technika zahrad-
ních úprav se v „zelené třídě“, 
která je s oblibou využívána 
na mnoha školách, vyučuje 
také ekologie, příprava po-
krmů, tělocvik, náboženství 
a  angličtina. Vedle výuky se 
školní zahrady využívají pře-
devším jako místa odpočinku 
o přestávce, pro oslavy, slav-
nosti, komentované prohlídky 
a potřeby školní kuchyně.

Počet hodin, které žáci v za-
hradě stráví, se liší v závislosti 
na ročním období a dané ško-
le. V průměru stráví žáci mimo 
přestávky dvě až šest hodin 
týdně venku. Žáci mohou 
vykonávat pouze práce odpo-
vídající jejich věku. Záhony by 
neměly být příliš velké a žáci 
by měli být zapojeni do reali-

VYUŽITÍ ŠKOLNÍCH ZAHRAD
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ČÁSTEČNĚ

motorických dovedností při 
tělesně často namáhavé práci 
v zahradě.

Srovnání s výsledky českého 
průzkumu ukazuje v  zásadě 
velmi podobné hodnocení. 
Přesto zde existují rozdíly. 
Rakouští kolegové oceňují 
více dopady na získávání 
znalostí o výrobě potravin, vliv 
na profesní orientaci a možné 
odbourávání stresu.



23 |

Zde je srovnání signifi kantních rozdílů mezi českými a rakouskými pedagogy při hodnocení 
vlivu školních zahrad na žáky:

Srovnání rakouských a českých výsledků týkajících se dopadů na znalosti o výrobě potravin

Pětibodová Likertova stupnice, 1 = velmi výrazný dopad, 5 = žádný dopad

Výrazně horší hodnocení českých pedagogů týkající se dopadu na zlepšení znalostí o výrobě 
potravin, Z = 2,135596, p = 0,0327 (Mann Whitneyův test)

VLIV NA STUDENTY A STUDENTKY
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Pětibodová Likertova stupnice, 1 = velmi výrazný dopad, 5 = žádný dopad

Signifi kantní rozdíly při hodnocení vlivu na pozdější volbu povolání, provedeném českými 
pedagogy, Z = 3,2777, p = 0,0006 (Mann Whitneyův test)

Srovnání rakouských a českých výsledků týkajících se dopadů na pozdější výběr povolání

Srovnání rakouských a českých výsledků týkajících se odbourávání stresu

Pětibodová Likertova stupnice, 1 = velmi výrazný dopad, 5 = žádný dopad

Rakouští pedagogové jsou více přesvědčeni o pozitivních dopadech zahradničení na odbourávání 
stresu u žáků, Z = 2,302006, p = 0,019211 (Man Whitney Test).
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Zahradničení nás baví

Mnozí zahradní pedagogové 
vnímají zahradničení jako 
příjemnou a zábavnou činnost 
a zdařilé projekty jako motivu-
jící. Práce v malých skupinách 
umožňuje poznat žáky z jiných 
stránek.

Uvádíme několik výmluv-
ných vyjádření zahradních 
pedagogů:

„Na začátku je to velmi na-
máhavé, protože žáci se musí 
nejprve seznámit se zahrad-
ním nářadím a  poté s  jeho 
funkcemi.“

„Práce na zahradě je namá-
havá i tělesně. Žáci jsou však 
ctižádostiví, pokud mohou 
počítat s nějakým výsledkem.“

„Obtížní žáci se začnou cho-
vat mírně a projevují praktické 
schopnosti. Vidíme žáky z  ji-
ných stránek a můžeme s nimi 
jinak pracovat.“

Studie dochází k  závěru, že 
práce v  zahradě přináší pro 
žáky i  pedagogy obohacení. 
Umožňuje získat zkušenosti 
s přírodou i konfrontaci s vlast-
ními schopnostmi v důsledku 
tělesné námahy. Pedagogové 
mohou díky jiným rámcovým 
podmínkám ve školní zahradě 
děti dále rozvíjet  – zcela ve 
smyslu (anonymní) staré moud-
rosti, že v zahradě vyroste víc, 
než se zaselo.

Sklizeň a péče o zahradu

Výzvou, většinou pro zahradní 
pedagogy, je sklizeň a péče 
o  zahradu během a  hlavně 
po skončení školního roku, 
zvláště když škola nezaměst-
nává zahradníka. Zalévání, 
pletí, stříhání apod. proto 
o prázdninách připadá hlavně 
na pedagogy. Protože péče 
o  zahradu se musí provádět 
pravidelně a  je také časově 
náročná, učitelé by uvítali 
v tomto směru pomoc.

Odborné vzdělání

Většina učitelů získala během 
studia jen základní poznatky 
o  zahradničení. Velkou část 
vědomostí a  metodiky si 
učitelé osvojili během kurzů 
dalšího vzdělávání, četbou 
odborné literatury a  vlastní 
praxí.
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Studium (Vysoká škola pedagogická, univerzita, odborná vysoká škola)

Další vzdělávání během učitelské praxe

HODNOCENÍ VZDĚLÁNÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

UČITELŮ PRO ZAHRADNÍ PEDAGOGIKU
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2. METODY A AKTIVITY 
ZAHRADNÍ PEDAGOGIKY

© „Natur im Garten“ GmbH
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Metody výuky v zahradní 
pedagogice

ces, na druhé straně přenášejí 
nové impulsy, podněty, pro-
blémy z  praxe do  vyučování 
a přispívají tím k oboustranné-
mu spojení školy a života. Dílčí 
praktické metody mají společ-
né dovednosti. Jedná se např. 
o pohybové dovednosti či do-
vednosti specializované, které 
tvoří základ různých odbor-
ných činností a prací. 
Nácvik pracovních dovedností 
začíná u  základních prvků na-
cvičované dovednosti, které 
učitel předává a  zároveň vy-
světluje. Po nácviku základních 
prvků žáci provádí jednoduché 
úkony a  postupy, které pak 
spojují v  komplexní pracovní 
celek. Významné místo mezi 
praktickými metodami zaujímá 
instruktáž. Je to kombinovaná 
metoda sestávající z  vysvět-
lování, předvádění a  vlastního 
nácviku činnosti, přičemž jed-
notlivé komponenty instruktáže 
jsou variabilní dle cíle činnosti. 
Rozeznáváme instruktáž úvod-
ní, průběžnou a závěrečnou. 

Metody názorně 
demonstrační – pozorování

Pozorováním se rozumí sa-
mostatné nebo pod vedením 
učitele uvědomělé, plánovité 
a metodické vnímání sledova-
ných objektů a  jevů a  změn, 
ke kterým v nich dochází, aniž 
by bylo do  jejich průběhu za-
sahováno. Pozorování může 
být rozděleno:

• prosté (1 objekt či jev) 
a srovnávací (více objektů 
či jevů najednou, např. po-
zorování více osiv najed-
nou),

• bezprostřední (pozorujeme 
originální objekt) a  zpro-
středkované (přírodnina či 
jev nedostupný bezpro-
střednímu pozorování),

• vlastní (zastupuje výklad 
učitele), předběžné (pozo-
rování usnadní pochopení 
učiva) a dodatečné (násle-
duje po výkladu učitele),

Praktické metody – nácvik 
dovedností, produkční 
metody, instruktáž

Přínosem výukových zahrad je 
především možnost uplatně-
ní praktických metod terénní 
výuky, přímý kontakt s  příro-
dou. Praktická terénní výuka 
je v  současné době stále ak-
tuálnějším didaktickým tren-
dem. Důvodem je neustálé 
oddalování se mládeže přírodě 
a klesající zájem o ni. Přísluš-
níci současné mladé genera-
ce sami málo vyhledávají pří-
mý kontakt s  přírodou, dávají 
přednost jejímu zprostředko-
vanému poznání pomocí inter-
netových zdrojů. Tím jsou však 
ochuzeni o  řadu vjemů a hůře 
chápou zejména environmen-
tální souvislosti. 
U těchto metod je důležitá pra-
xe a  práce žáků, jejich přímý 
styk s předmětem skutečnos-
ti a možnost manipulace s ní. 
Praktické činnosti na  jedné 
straně završují poznávací pro-
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• krátkodobá (během jedné vyučovací jednot-
ky) a dlouhodobá (více než jedna vyučovací 
jednotka),

• statická (pozorování znaků rostlin, demon-
strace přírodnin) a  dynamická (pozorování 
fyziologických jevů – růst rostlin, klíčení se-
men, fenologická pozorování),

• zjišťující (učitel zaměřuje pozornost žáků 
jedním směrem, potvrzuje svůj výklad), po-
pisné (samostatné pozorování přírodnin 
a jevů) a objevné (náročnější, žáci sami musí 
vyvodit určité závěry).

Pokusy, experimentování
Pokusem se rozumí sledování objektů a  jevů 
za uměle vytvořených podmínek, které dovolují 
záměrně měnit jednotlivé faktory sledovaného 
jevu, příp. vlastnosti objektů. Pokusy lze prová-
dět přímo v terénu nebo na školní zahradě.

Práce s měřicí a výpočetní technikou
Metoda podporuje experimentování na  školní 
zahradě, žáci se učí pracovat s  jednoduchými 
přístroji např. pro měření veličin přímo v  teré-
nu a  získávají dovednosti při jejich následném 
zpracování a  vyhodnocení. Využívání techniky 
v prostředí je velmi žádoucí. Nejedná se pouze 
o měřicí přístroje. Současná žákovská genera-
ce preferuje v  každodenním životě tzv. chytré 
technologie a  jejich využití může proto výuku 
velmi zatraktivnit. Např. výuka s využitím tabletů 
je možná i  v prostředí zahrad, v zahraničí jsou 
k dispozici např. atlasy rostlin či určovací klíče 
ve formě mobilních aplikací. Obdobně populár-
ní je např. i využití GPS, dnes běžně dostupné 
v řadě kapesních elektronických přístrojů.

Práce s pracovním listem, ev. textem
Tato činnost se používá k  objektivní a  rych-
lé kontrole výsledků učení žáků. Pracovní listy 
většinou připravuje sám učitel, pokud nejsou 
součástí nějakého výukového programu. Úlohy 
vyžadují od  žáků provádění různých činností. 
Pracovní listy doplňují především učební akti-
vity, doplňují i  vycházky, exkurze, pozorování. 
Pracovní listy by měly být názorné a  přehled-
né. Obrázky v  pracovních listech by měly mít 
dobrou rozlišitelnost.

Práce s atlasem, s určovacím klíčem
Práce s atlasem či určovacím klíčem vede žáky 
k seznámení s vybranými taxony rostlin, hub či 
živočichů na zahradě. Práce s určovacím klíčem 
je náročnější než práce s atlasem, protože vyža-
duje již konkrétní znalosti rostlin. Můžeme však 
pracovat i  s  různými jednoduššími určovacími 
tabulkami (např. pro léčivé rostliny, obiloviny, 
apod.).

Aktivizující metody – diskuse, situační
a inscenační metody, didaktické hry
Aktivizující metody podporují zájem o  učení 
a podmiňují u žáků intenzivní prožívání, myšlení, 
jednání. Tím tyto metody zajišťují předpoklady 
uvědomělého učení, podporují samostatnost, 
fl exibilitu a kreativitu myšlení. Zejména posled-
ní didaktické hry mohou působit motivačně 
a didaktický záměr může být překryt i soutěži-
vým zaujetím. Tyto metody je vhodné používat 
i v rámci výukových programů. 

Projektová metoda
Projekt představuje relativně rozsáhlou, prak-
ticky významnou a  reálné skutečnosti blízkou 
problematiku, jejíž řešení žáci plánují převážně 
samostatně, přičemž používají fyzické prostřed-
ky na  vlastní zodpovědnost. Projekt má vždy 
prakticko-konstruktivní cíl, který musí být oprav-
du realizován. Ze začátku je dobré volit otevře-
né prostředky, žáci mají podíl na volbě projektu, 

© „Natur im Garten“ GmbH
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jeho tématu a plnění. Projekty podněcují a po-
máhají k  samostatnému získávání vědomostí 
a  dovedností nezbytných pro řešení určitých 
problémů. Výhoda projektové výuky spočívá ze-
jména v propojení teorie s praktickým životem, 
v  interdisciplinárním využití, v  podpoře práce 
v týmu a k rozvoji samostatného myšlení a tvo-
řivosti žáků.

Badatelsky orientované vyučování
Jedná se o moderní výukový trend, který v po-
sledních letech nachází stále častější uplatnění 
ve výuce přírodovědných předmětů v řadě ev-
ropských zemí. Na  rozdíl od  klasické transmi-
sivní výuky, kdy žák pasivně přijímá nové po-
znatky jako tvrzení učitele, během badatelského 
vyučování žák dochází k novým poznatků sám, 
principem obdobným poznávání vědců. Uči-
tel zde vystupuje pouze v pozici jakéhosi rád-
ce, který usměrňuje žákovo bádání. Na  po-
čátku správné badatelské výuky by měla vždy 
stát motivace vyúsťující v badatelskou otázku, 
nejlépe s  tzv. Aha efektem. (Aha, a proč vlast-
ně na podzim padá listí stromů? Aha – a proč 
vlastně se květy tulipánu ve dne otevírají?). Té-
mat k  motivaci najdeme v  prostředí zahrady 
bezpočet. Učitel uplatňující badatelský přístup 
ve  výuce pak vede žáky přes všechny etapy 
bádání, tedy od 1) konstrukce hypotéz, přes 2) 
plánování badatelských postupů (např. polních 
pokusů, pozorování) směřujících k jejich ověře-
ní, 3) analýzu a interpretaci zjištěných výsledků 
až k  4) vyvozování závěrů, jejich 5) formulaci, 
prezentaci a diskusi. Nejedná se tedy o pouhé 
provádění experimentů, jak bývá někdy mylně 
interpretováno. V badatelské výuce je velmi dů-
ležité, aby žák samostatně vyvozoval poznatky, 
uvědomoval si souvislosti. Získané poznatky 
jsou pak trvalejšího charakteru. Badatelská výu-
ka na zahradě je velmi vhodná např. pro témata 
z environmentální oblasti. 

Metoda zážitkové pedagogiky
Metoda je založena na  přímé zkušenosti jako 
možnosti pro utváření pozitivního vztahu k pří-
rodě. Důležitou součástí této metody je prožitek 
a určitá míra dobrodružství. 

Brainstorming, pojmové mapy
Obě metody využijí práci ve skupině s cílem vy-
tvořit nové myšlenky, souvislosti s daným téma-
tem, problémem.

Metoda výkladu, vyprávění, popisování
I  přesto, že tyto metody jsou typické spíše 
pro prostředí vnitřních školních učeben, kla-
sické monologické výukové metody se uplatní 
i  v prostředí školních zahrad. Mají však funkci 
spíše doplňkovou, především informační a mo-
tivační.
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© Lipka

AKTIVITY – PŘÍKLADY 
DOBRÉ PRAXE

© Lipka
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PŮDA

Přiblížení života v půdě

VĚK 6–19 let

PŘEDMĚT prvouka, biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE poznávání půdních organismů

MATERIÁL
rýč, biologicky obdělávaná 
půda

Počáteční úvahy:
Na rozkladu a odbourávání organické hmoty se podílí mnoho živočichů žijících na povrchu i pod 
povrchem půdy. Na začátku rozkladného procesu se na odumřelých listech (a  jiné organické 
hmotě) usazují bakterie, houby a  řasy. Rozežírají rostlinný materiál a způsobují jeho měknutí 
a křehnutí. Současně slouží jako potrava malým živočichům, např. jednobuněčným organismům, 
nitěnkám, roztočům. Následují další půdní organismy. Chvostoskoci, pancířníci, muchničky, 
chrostíci a tiplice vyžírají v listech dírky a okénka. Bakterie, plísně a jednobuněční živočichové se 
tak mohou dostat také dovnitř listu. Větší půdní organismy jako svinky, roztoči, stonožky a žížaly 
požírají odumřelé zbytky rostlin, smíšené s okolní zeminou. Vylučují směs hlíny a humusu, jež je 
pro rostliny ideálním zdrojem potravy. Jiní živočichové konzumují výkaly a mrtvá zvířata nebo 
se přiživují na rozkládání organické hmoty. Všichni tito živočichové tvoří velké společenství 
rozkladných organismů, v němž má každý druh své specifi cké místo. Na konci dekompozičního 
procesu se spadané listí rozloží na látky, z nichž vzniklo, přičemž organické sloučeniny zůstanou 
zachovány. Obohacují půdu vrstvou humusu a slouží rostlinám pro růst a tvorbu nových listů.

Popis aktivity:

• Nabereme rýčem zeminu s obsahem humusu.

• Prohlédneme si okousané listy.

• Probereme proces rozkladu listů.

• Vyhledáme a probereme dešťovky a kompostové žížaly:

> V závislosti na způsobu života a stavu výživy jsou dešťovky různě aktivní. Žížaly, které 
se hodně pohybují, jsou silné a dobře živené. Kompostové žížaly poznáme snadno podle 
jejich rovnoměrně tmavého zbarvení, na rozdíl od druhů žijících na louce nebo na poli. 
Ultrafi alové světlo má na dešťovky zhoubný vliv, proto je pro jejich život nebezpečné, 
pokud jsou příliš dlouho vystaveny slunečnímu záření.

> Dáme žížaly žákům do ruky, aby se na ně podívali. Když žížala leze po ruce, můžeme 
cítit dotek jejích štětinek.

> Žákům, kteří se bojí vzít červa do ruky, pevně přidržíme konečky prstů, aby byla ruka 
natažená. Žáci sebou pak nemohou polekaně trnout a neúmyslně tak zvíře upustit.

(Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve spolupráci s Bio Forschung Austria)

© Bioforschung Austria
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Výběr a pozorování živočichů
binokulárním mikroskopem

VĚK 6–19 let

PŘEDMĚT prvouka, biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE poznávání živočichů v půdě a srovnání s literaturou

MATERIÁL

zapnutá stolní lampa se stínítkem, pod ní trychtýř s hrubým sítkem nebo mřížkou 
(aby mohly propadnout půdní organismy jako svinky, chvostoskoci a žížaly), 
zemina s půdními živočichy, záchytná nádoba pro živočichy, binokulární mikro-
skop, Petriho miska s fi ltračním papírem, voda, případně pinzety, výukový plakát 
o půdních organismech

Popis aktivity:

• Zeminu s živočichy nasypeme na sítko.
> Zvířata prchají před světlem, lezou dolů a propadnou sítem do záchytné nádoby.

• Filtrační papír v Petriho misce zvlhčíme vodou, aby zvířata zůstala naživu.

• Přendáme živočichy do Petriho misky a uzavřeme ji víkem, aby chovostoskoci nemohli
vyskočit ven.

• Prohlédneme si živočichy pod binokulárním mikroskopem.

• Srovnáme je s vyobrazením na výukovém plakátu.

(Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve spolupráci s Bio Forschung Austria)

© Bioforschung Austria
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Co patří na kompost

VĚK 6–8 let

PŘEDMĚT praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 2 vyučovací hodiny

UČEBNÍ CÍLE

praktické sestavení dřevěného
kompostéru a jeho naplnění
stávající organickou hmotou,
žáci získají informace potřebné
pro určení, co patří a co nepatří
na kompost

MATERIÁL

kompostér, palice na zatloukání, materiál pro poznávání odpadu vhodného do 
kompostéru, případně sada kartiček s materiálem vhodným a nevhodným pro 
kompostování, atlas hmyzu

Popis aktivity:
Děti společně s pedagogem postaví jednoduchou skládačku kompostéru a následně třídí při-
pravený materiál.

Nejdříve společně projdou školní pozemek a hledají vhodné místo pro kompostér – rovnou, 
dobře přístupnou plochu o rozměru, který odpovídá základně kompostéru, ve stínu, případně 
poblíž zdroje vody pro případ velmi suchého léta.
Následně postaví kompostér pod vedením pedagoga – viz obrázek.
Vytvořené dílo motivuje děti k jeho naplnění, proto se rády pustí do třídění připraveného materiálu.
Pokud nemá učitel dostatek vhodného materiálu, může dětem připravit dvě sady kartiček:

• kartičky, na kterých je materiál vhodný do kompostéru – zbytky zeleniny a ovoce (slupky, 
okrojky, zvadlé listy…), čerstvě posečenou trávu a spadané listí, papír, ne však potištěný, piliny, 
dřevěné zbytky, slabší větve a kůra ze stromů a keřů, sláma, podestýlka od domácích zvířat, 
čajové sáčky, kávová sedlina, rozdrcené vaječné skořápky, popel ze dřeva…

• kartičky, na kterých je materiál, který se do kompostu nedává – sklo, plasty, kovový materiál, 
plechovky, kameny, látky, kosti, zbytky masa a kůže, oleje, chemický ošetřené materiály, popel 
z uhlí…

Děti se seznámí dle kartiček s materiálem, který je vhodný do kompostu, a poznají, co do 
kompostu nepatří. Následně se ve dvojicích rozeběhnou po školní zahradě a vyhledávají materiál 
vhodný do kompostéru. Mohou navštívit i školní kuchyň a donést na kompost zbytky ovoce 
a zeleniny, skořápky nebo zbytky čaje.

U starších dětí může pedagog doplnit aktivitu o poznávání a pozorování půdních zvířátek – 
mechovky, chvostoskoci, štírci, svinule, mnohonožky, žížaly.

(Přírodní zahrada z.s.)

© Chaloupky
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Půdní druhy

VĚK 11–15 let

PŘEDMĚT přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák umí rozlišit půdu na
základě zrnitosti – půdní druh.

© Chaloupky

MATERIÁL rýč

Popis aktivity:
Děti si zvolí místo, které prozkoumají. Rýčem odkrojí plát půdy. Každý žák si odebere vzorek 
půdy a vytvoří kuličku, uválí si z ní váleček, stočí do prstýnku. Pokud je půda příliš suchá, je 
třeba ji trochu navlhčit. Půdní druh se určí dle tabulky.

VLASTNOSTI PŮDNÍ DRUH

Převládají ostrá zrnka písku, zemina nešpiní mezi prsty. Nedá se utvořit 
kulička. Netvarovatelná.

písčitá

Mnoho zrn písku, málo jemných částic. Podaří se utvořit kuličku, ale ne 
váleček. Spojuje se, je těžce tvarovatelná.

hlinitopísčitá

V zemině cítíme písek i jemnější částice. Dá se utvořit kratší váleček, který 
se při stáčení do kroužku rozpadává. Lze ji válet.

písčitohlinitá

Málo zrn písku, zemina se dobře roztírá. Podaří se utvořit delší váleček, 
který se jen stěží dá stočit do kroužku. Matná, kluzké plochy při stisknutí.

hlinitá

Mazlavá zemina se dobře tvaruje. Dá se z ní utvořit dlouhý váleček, který 
lze stočit do kroužku.

jílovitohlinitá

Mazlavá zemina bez zrn písku, velmi ulpívá na prstech. Dá se z ní vytvořit 
dlouhý váleček, s nímž lze pracovat jako s plastelínou. Vysoký lesk na 
kluzké ploše.

jílovitá a jíl
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KLIMA

Pozor, povodeň!

VĚK 11–18 let

PŘEDMĚT
přírodopis, biologie, 
společenské vědy

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Žák na základně vlastní

zkušenosti rozliší vhodné

a nevhodné zásahy do krajiny

z hlediska protipovodňové ochrany.

MATERIÁL
materiál: karty do hry pro každého žáka + tužka + podložka, zalaminované listy 

ke hře + připínáky (rozvěsit na stromy v sadu)

Popis aktivity:
Při úvodní motivaci jsou žáci uvedeni do role starosty menší obce v podhůří, kde obcí protéká 
potůček, většinu roku téměř vyschlý. Při jarních táních sněhů a po dlouhotrvajících deštích 
se ale velmi často rozvodní a působí značné škody na polích, zahradách i domech. Žáci mají 
k dispozici určitý objem peněz na opatření, která vesnici před povodněmi ochrání. Povodeň 
může přijít prakticky kdykoli…

V zahradě jsou rozmístěné očíslované papíry s texty ke hře. Každý žák dostane předtištěnou 
tabulku, tužku a podložku. Každý hraje sám za sebe (případně ve dvojici) a každý začíná na 
jiném čísle stanoviště. Na daném čísle je nabídka (nejen) protipovodňových opatření, jeho efek-
tivita, ze kterých si žák jedno vybere (např. orba po vrstevnici), informace si zapíše do tabulky 
a pokračuje na další stanoviště. Všichni se orientují podle čísel. Žáci si průběžně počítají své 
fi nance, příp. i efektivitu (vše si píší do své tabulky). Úkolem každého žáka je mít co nejvyšší 
efektivitu vybraných opatření, a v každé nabídce je také min. jeden zásah, který přinese zisk 
(např. holosečné vykácení lesa).

Když lektor vyhlásí, že přišla povodeň – je to signálem ke konci hry. Všichni si sečtou efektivitu 
jejich protipovodňových opatření (PPO) a zjistí, kolik majetku se podařilo zachránit, která opatření 
byla nejvýhodnější a kde byl největší problém. Poté hrají druhé kolo, kde žáci díky zkušenosti 
z předchozího kola mají možnost své skóre vylepšit.

Na závěr diskutujeme, které zásahy byly vhodné a které ne, z hlediska ceny i efektivity a za-
myslíme se, proč to tak je (vykácení lužního lesa, orba po vrstevnici, obnova mokřadů, výsadba 
smrkového lesa atd…).

(Lipka)

© Lipka
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Umí rostliny chladit?

VĚK 11–15 let

PŘEDMĚT přírodopis, fyzika, ekologické praktikum

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE Žáci poznají, že rostliny díky vodě v nich obsažené ochlazují své okolí.

MATERIÁL pracovní list, teploměr, izolepa nebo bezbarvý lak

Popis aktivity:
Voda v zahradě – voda v rostlinách. Během aktivity žáci pracují s pracovním listem, součástí 
pracovních listů je plánek zahrady, do něhož zapisují teploty, které naměřili digitálním teplomě-
rem na různých místech zahrady: na betonové ploše před budovou, na volném prostranství nad 
trávníkem, nad hladinou jezírka, pod korunou stromů, pod slunečníkem - přístřeškem, v blízkosti 
stromů apod.

Řeší badatelskou otázku: Proč je nejchladněji pod stromy? V následujícím experimentu měří 
povrchovou teplotu listu a  listu se zalepenými průduchy (izolepou, bezbarvým lakem), zjistí, 
že list s nezalepenými průduchy je chladnější. Vysvětlení: průduchy odchází vodní pára, aby 
se voda přeměnila v páru, musí rostlina spotřebovat teplo ze sluneční energie ze svého okolí. 
Ponaučení: význam transpirace pro mikroklima v krajině.

(Jihočeská univerzita)

© „Natur im Garten“ GmbH
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FENOLOGIE

Jak žloutne list

VĚK 8–15 let

PŘEDMĚT přírodopis, chemie, fyzika

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Žák zjistí, jaká pravidla platí
při zbarvování a opadu listů
na podzim.

MATERIÁL
fotoaparát nebo scanner, vhodné stromy v zahradě (ovocné, buk či dub, olše…), 
barevná tabulka, pastelky, podložky, tvrdé papíry

Popis aktivity:
Pojďme badatelským způsobem zjistit, jak žloutnou, červenají a hnědnou listy stromů. Pro 
fenologické pozorování můžeme použít stejné i  různé druhy dřevin, na každé pět listů, které 
zkoumáme. Položíme si pár otázek, na které během měsíce (října) odpovíme:

1. Která dřevina opadává nejdřív a která nejpozději.

2. Opadávají všechny stromy stejného druhu zároveň?

3. Jak se postupně zbarvuje list, která barva přichází první, druhá, poslední…

4. Je nějaká dřevina, kde listy opadávají zelené?

Na všechny otázky se potom pokusme dohledat i důvody: Strom, který opadává později, riskuje, 
že mu listy ještě plné živin zmrznou. Olše opadává zelená, protože má dostatek dusíku (symbi-
otické bakterie) a nepotřebuje stahovat živiny.

(Chaloupky)

© Chaloupky
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Pupenoví skřítci

VĚK 6–11 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodověda, 
vlastivěda, český jazyk

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák určí několik druhů
stromů podle jejich pupenů.

© LipkaMATERIÁL

papíry, popisovač, reálné
větvičky stromů s pupeny,
provázek, lupy

Popis aktivity:
V zimě nebo v předjaří je dobré období k tomu, aby se žáci naučili poznávat jednotlivé stromy a keře 
podle pupenů. Pro mladší žáky můžeme využít pomůcku pupenových skřítků. Pedagog si připraví 
karty s kreslenými skřítky, kteří tvarově vychází z konkrétních pupenů. Žáci je sami pojmenují (jméno 
je inspirováno tvarem pupenu), čímž je zapojíme do přípravy hracích karet. Každý strom má tři karty 
(obrázek větvičky stromu se skřítkem, název skřítka a název stromu).
Připravené karty využijeme k následujícím aktivitám.

a) Karty s obrázky i názvy zamícháme a žáci z nich vytváří správné trojice.

b) K trojicím přiřazují konkrétní reálné větvičky s pupeny.

c) Využijeme pouze obrázek větvičky a název skřítka. Tyto kartičky otočíme lícem dolů a hrajeme
 s nimi pexeso.

d) Všechny karty otočíme lícem dolů a hrajeme pexeso – hledáme k sobě vždy správné trojice.

e) Na karty s pupenovými skřítky přivážeme provázky. Žáci prochází zahradu, pozorují pupeny
 (mohou využít i lupy) a karty se skřítky zavěšují na konkrétní stromy.

f) Se staršími žáky vymýšlíme na zahradě příběh o pupenových skřítcích.

(Lipka)
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VODA

Procházka se zrcátkem

VĚK 6–12 let

PŘEDMĚT přírodověda

DÉLKA TRVÁNÍ 15 minut

UČEBNÍ CÍLE schopnost vcítit se do životních podmínek vodních živočichů

MATERIÁL cca 15 ručních zrcátek

Počáteční úvahy:
Hmyz často dopadá na vodní hladinu, kde ho buď sežerou bruslařky obecné či ryby, nebo utone. 
Děje se tak proto, že vodní hladina působí jako zrcadlo a mate hmyz létající nad vodou. Tento 
efekt chceme při procházce napodobit.

Popis aktivity:
• Žáci jdou ve dvojicích. Jeden dostane ruční zrcátko, druhý spolužáka vede a dává pozor.

• Zrcátko se drží pod očima, lesklou stranou nahoru. Odráží oblohu a stromy a žáci si nemohu 
vidět na nohy.

• Zvláště napínavé je, když žáci procházejí pod převislými větvemi nebo jsou přivedeni k jiným 
zajímavým místům.

• Následná refl exe by mohla obsahovat například tyto otázky: Jak ses cítil? Byl jsi zmatený? 
Dokážeš si teď představit, proč tolik hmyzu padá do vody?

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH / S. Kropf
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Dešťové zahrady

VĚK 13–18 let

PŘEDMĚT
přírodopis, praktika z ekologie, pěstitelské práce, matematika, 
fyzika, výtvarná výchova

DÉLKA TRVÁNÍ 3 vyučovací hodiny

UČEBNÍ CÍLE

Žák pochopí význam zadržení srážkové vody přímo tam, kde spadne 
a schopnosti půdy ji vyčistit, navrhne nejvhodnější místo pro dešťovou vodu 
ve školní zahradě.

MATERIÁL fl ipchartové papíry, pastelky, voskovky, fi xy

Popis aktivity:
Lektoři vysvětlí žákům princip dešťových zahrad a ukáží výpočet rozměrů dešťového záhonu 
v závislosti na množství srážek a velikosti zpevněných ploch. Žáci si na internetu zjistí roční úhrn 
srážek pro jejich lokalitu a dle plánů školy a zahrady spočítají zpevněnou plochu na pozemku. 
Poté v malých skupinách vytváří půdorysný plán zahrady, s vyznačením místa nebo míst, kam by 
umístili dešťový záhon. Vytvoří ještě obrázek řezu zahradou s výškopisnými údaji. Po skončení 
samostatné práce skupiny své výsledky prezentují ostatním. Obhajují velikost a umístění záhonů, 
kontroluje se reálnost spádu, aby voda do navrženého místa dotekla, kde je navržen bezpečný 
přepad apod. V následných aktivitách se žáci seznámí s vhodným sortimentem rostlin a vytváří 
ve skupinách osazovací plán. Společně vytvoří dohromady jeden realizovatelný návrh a jsou    -li 
pro to na škole vhodné podmínky, představí jej vedení školy a v  ideálním případě následně 
zrealizují.

(Lipka)

© Lipka
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Jak je zelenina náročná
na zálivku?

VĚK 10–15 let

PŘEDMĚT
přírodopis, pracovní
činnosti, fyzika

DÉLKA TRVÁNÍ
1 vyučovací hodina
v průběhu několika týdnů

UČEBNÍ CÍLE

Žák experimentálně zjistí,
jak je zelenina náročná na
zálivku.

© Chaloupky

MATERIÁL
2x srážkoměr, fotoaparát, vhodná zelenina (semínka či sazenice), laboratorní 
váha, pravítko

Popis aktivity:
Na dvou srovnatelných záhonech zasadíme některé z těchto druhů zeleniny: mrkev nebo petržel, 
ředkvičku, salát, špenát, cibuli nebo česnek, květák a zelí nebo kapustu. O oba záhony se 
staráme stejně. Pokus provádíme v době, kdy má zelenina dostatečně vyvinutou zelenou nať.

Dlouhodobá varianta:
Poté jeden záhon přestaneme zalévat a do obou umístíme srážkoměry. Ten se zálivkou zaléváme 
pravidelně, rovnoměrně a včetně srážkoměru. Pozorujeme, jak se rostliny chovají během dne, 
než je zalijeme. Po týdnu se zjistíme, jak výzkum dopadl:
Zda některé druhy na záhonu bez zálivky zcela uschly, nebo jsou menší…
Jaké byly rozdíly v množství vody na zalévaném a nezalévaném záhoně.

Krátkodobá varianta:
Nechme záhon bez zálivky pár dní a pak se vydejme zjistit, jak se změnila váha jednoho (stejně 
velkého) listu na každém druhu zeleniny. Zjistíme, kolik váží list na jednom a kolik na druhém 
záhonu (nebo před začátkem pokusu a po něm). V  laboratorních podmínkách můžeme vážit 
i celou rostlinu.
Která zelenina ztratila nejvíce vody (a tedy i váhy) během pokusu?
Jak se mění barva svěžího a usychajícího listu, proč?
Která byla nejodolnější proti suchu? Který list ztratil nejméně vody? Proč tomu tak je?

(Chaloupky)



42 |

OSIVO, SADBA

Microgreens

VĚK 6–15 let

PŘEDMĚT prvouka, praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák se naučí pěstovat mladé
rostlinky plné živin a vitamínů.

MATERIÁL

nakličovací miska s 
proděravělými otvory, spodní 
miska, karton na víko, semínka pro microgreens –
ne pro zahradnický výsev, zemina, rozprašovač, konvička

Popis aktivity:
Děti si vypěstují mladé rostlinky v předjarním a jarním období. Do nakličovací misky rozprostřou 
asi 3 cm zeminy, urovnají ji, lehce přitlačí a celou zvlhčí (výsledně bude cca 1 cm pod okraj mis-
ky). Semínka rozesejí na povrch hlíny. Z kartonu si vystřihnou víko, aby přesně zapadlo dovnitř 
misky. Přikryjí semínka, stlačí, pak víko zvednou a celý povrch zalejí rozprašovačem a znovu 
zakryjí, aby semínka byla v  temnu. Nakonec dají misku na podmisku a umístí do místnosti 
s pokojovou teplotou. Kontrolují každý den a  je    -li třeba, rosí. Po 3–5 dnech rostlinky začnou 
klíčit. Nechají je ještě 2 dny přikryté nebo ve tmě. Potom sundají krytí, dají na světlé místo 
a podle potřeby zalévají. Přibližně za deset dnů mohou začít sklízet svoji úrodu. Microgreens se 
sestřihávají, až se plně rozvinou děložní lístky a začnou růst první pravé.

Tipy pro microgreens: červená řepa, červené zelí, kedlubna, řeřicha, hrách setý, roketa, broko-
lice, ředkvička, špenát, salát, mangold listový, pór, koriandr, hořčice, kopr

(Chaloupky)

© Chaloupky
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Semínková spirála

VĚK 6–18 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodověda

DÉLKA TRVÁNÍ 15 minut

UČEBNÍ CÍLE
Žák pochopí a dokáže vysvětlit vztah mezi velikostí semene a potřebnou 
hloubkou setí.

MATERIÁL podle počtu skupin (4–6) ploché talíře a sady semen různých velikostí

Popis aktivity:
Žáci se rozdělí do 4 až 6 skupin. Každá skupina dostane plochý talíř a krabičku se sadou různě 
velkých semen zeleniny (případně i jiných rostlin, pokud jsou jejich semena tvarově atraktivní). 
Jejich úkolem je semena roztřídit podle druhů, srovnat je podle velikosti nejlépe do spirály 
a pokusit se určit, o které rostliny se jedná. Lektor s nimi spočítá počet druhů a ke každému 
řekne název rostliny a ukáže ji na obrázku. Žáci pak tipují hloubku setí u jednotlivých semen. Pro 
usnadnění jim lektor napoví rozdělení na hloubku 1 - 3 - 5 cm hluboko a žáci rozdělí semena do 
tří skupin. Lektor opět zkontroluje správnost zařazení jednotlivých semen a pak s žáky vyvozuje, 
proč je zařadili tak jak je zařadili. Proč nemohou být všechna semena vyseta stejně hluboko? 
Proč největší semena musí být zaseta nejhlouběji a naopak nejmenší co nejblíže povrchu půdy?

(Lipka)

© Lipka © Lipka
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Výsevní pásky

VĚK 6–18 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodopis, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 15 minut

UČEBNÍ CÍLE

Žák pochopí důležitost
správné vzdálenosti
jednotlivých rostlin 
v závislosti na době jejich 
růstu.

© Lipka

MATERIÁL

papírová lepicí páska, proužek krepového papíru nebo nastříhaná papírová 
utěrka, semínka kořenové zeleniny, salátu, letniček, molitanová houbička pro 
každého žáka, stojan na sušení prádla, igelitové ubrusy

Popis aktivity:
Na igelitem pokrytý stůl žáci rozloží metrové pásky lepící (lesklou) stranou nahoru. Jemně ji 
namočí molitanem na několika místech (cca 15 cm od sebe, po celé délce pásky) a na navlhčená 
místa přilepí po jednom semínku větších druhů zeleniny (kedluben, bílá ředkev, kadeřávek). Pak 
navlhčí místa uprostřed mezi již nalepenými semínky a tam dají po jednom semínku hlávkového 
salátu, mezi ně pak na střídačku ještě ředkvičky, měsíčky, afrikány apod. Úplně nakonec přidají 
do každé mezery ještě po jednom semínku kopru.

Když mají celou pásku zaplněnou semínky ve vzdálenosti cca 1 cm od sebe, překryjí je páskou 
z krepového papíru nebo kuchyňské utěrky a shora přitlačí vlhkým molitanem. Semínka tak 
zalepí dovnitř mezi obě vrstvy. Mokré pásky nechají uschnout a pak na ně obyčejnou tužkou 
napíší buď jména autorů, nebo kombinace semen uvnitř pásky. Suché opatrně smotají a uskladní 
pro jarní výsev.

Poznámky: Na jaře probíhá výsev jednoduše: žáci udělají rýhu a pásku uloží do země kolmo, aby 
kořínek i klíček budoucí rostliny mohly pohodlně prorůst mezi oběma vrstvami papíru. Pásku 
přihrnou z obou stran tak, aby horní okraj pásky zůstal těsně pod povrchem půdy, opatrně 
zalijí. Mohou pásky ukládat rovnoběžně v patřičných rozestupech nebo z nich vytvořit různé 
ornamenty nebo obrazce.

(Lipka)
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BYLINKY

Osázení bylinkového květináče

VĚK 8–15 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodopis, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

seznámení se s nároky rostlin,
výběr rostlin v souladu se
stanovištěm, smíchání
substrátu a odborné osázení
hrnců a korýtek

MATERIÁL

různé bylinky v  biokvalitě, substrát bez obsahu rašeliny, truhlík/květináč, 
akumulátorová vrtačka, zahradní textilie, křemičitý písek, keramzit, miska pod 
hrnec

Počáteční úvahy:
Bylinková zahrádka nabízí různorodé možnosti pro zažívání přírody pomocí čichu, hmatu nebo 
chuti. Voňavé a chutné bylinky se dají pěstovat nejen na velkém záhonu, nýbrž i na malé ploše.

Popis aktivity:
Záleží na správné směsi: vhodnou směs si můžeme sami připravit smícháním stejných dílů 
substrátu bez obsahu rašeliny, kompostu a křemičitého písku. Pro středomořské bylinky snížíme 
množství kompostu a zvýšíme podíl písku, abychom dostali propustnou půdu. Můžeme rovněž 
přimíchat drobnou drť. Taková zemina je vhodná pro pěstování bylinek upřednostňujících slunná 
stanoviště jako rozmarýn, oregano, tymián a šalvěj. Více kompostu potřebují bazalka, petržel 
a pažitka.
Doporučené bylinky pro školní zahrady

> truhlík s aromatickými bylinkami: pažitka, rukola, bazalka

> truhlík s bylinkami pro výrobu limonád: máta peprná, máta okrouhlolistá, meduňka citronová

Kromě kupovaných truhlíků a květináčů můžeme barevně upravit i recyklované nádoby, například 
velké plechovky nebo nákupní tašky. Pozor: Nádoby musí být dostatečně velké a potřebují otvor 
pro odtékání přebytečné vody.

Postup při osazování:
• Do dna květináče vyvrtáme otvor nebo několik otvorů pro odtékání zálivkové vody

• Na dno květináče vložíme drenážní vrstvu z keramzitu

• Na ni položíme propustnou zahradní textilii

• Květináč naplníme asi do 1/3 zeminou; vyjmeme rostliny z květináčků, mírně natrhneme koře-
nový bal (pro urychlení kořenového růstu) a zasadíme

• Doplníme zeminu cca 2 cm pod okraj květináče a pevně ji přitlačíme

• Květináč dobře zalijeme a postavíme na misku

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH
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Dvojice rostlinných listů

VĚK 5–19 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodopis, biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 20 minut

UČEBNÍ CÍLE smyslové vnímání; vnímání a rozeznávání rozmanitých rostlinných listů

MATERIÁL deka, dvojice listů z různých stromů a keřů rostoucích v zahradě

Popis aktivity:

• Učitelé rozprostřou deku na zem.

• Žáci přinesou vždy po dvou listech z 12 různých stromů a keřů rostoucích v zahradě. Jeden 
list vždy položí na deku, kolem níž se sesednou do kruhu. Všechny zbývající listy navrší na 
hromadu.

• Jeden žák vezme z hromady horní list a položí ho před sebe na deku. Ostatní žáci list rychle 
porovnají s listy na dece. Kdo nejrychleji najde odpovídající druhý list?

• Kdo první položí ruku na hledaný list, smí si oba listy nechat. Další žák pokračuje ve hře 
a vezme další list z hromady.

• Po spárování se dvojice listů sčítají.

(Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik)

© Eveline Neubauer © Eveline Neubauer
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Jak a proč bylinky voní?

VĚK 13–15 let

PŘEDMĚT
přírodopis, chemie, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

© Lipka

UČEBNÍ CÍLE

Cílem je naučit žáky poznat
základní pěstované léčivé
rostliny a jejich aromatické
složky.

MATERIÁL

různé druhy léčivých rostlin – čerstvé a sušené, kelímky, varná konvice, šátek, 
karty s názvy a strukturou vybraných chemických látek, karty s názvy léčivých 
rostlin, nůžky, nůž

Popis aktivity:
Nejprve se žáci seznámí se základními pěstovanými léčivými rostlinami na školní zahradě (do-
poručujeme – máta peprná, meduňka lékařská, levandule lékařská, šalvěj lékařská, jablečník 
obecný, mateřídouška obecná, dobromysl obecná, majoránka zahradní, heřmánek pravý aj.). 
Žáci se naučí léčivé rostliny pojmenovat a poznat.

Žáky dále seznámíme s tím, že v léčivých rostlinách jsou četné chemické látky (silice a další fe-
nolické látky), které způsobují vůni těchto rostlin a také i jejich léčivé účinky. Můžeme jednoduše 
vysvětlit vznik těchto látek v souvislosti s metabolismem a fyziologií rostlin. Navážeme rovněž 
na učivo z chemie (organické a přírodní látky) – ke každé léčivé rostlině je přiřazena kartička, 
na které je uvedena jedna vonná látka s triviálním názvem a ukázka její chemické struktury ve 
vazbě na základní aktuální probírané učivo chemie (zejména 9. ročník ZŠ). Následuje aktivita, 
při které žáci po čichu (se zavázanýma očima) poznávají po vůni jednotlivé léčivé rostliny – jak 
v čerstvém, tak v sušeném stavu. Pracuje se ve skupinách.

Na závěr této praktické aktivity si žáci připraví čaje z léčivých bylin a mohou je ochutnat a rovněž 
poznávat dle chuti a vůně.

(Jihočeská univerzita)

© „Natur im Garten“ GmbH
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PLEVELE, DOPROVODNÁ VEGETACE

Bioindikátory

VĚK 10–12 let

PŘEDMĚT přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Žák se naučí poznávat některé
druhy planých rostlin v zahradě
a podle míry výskytu
indikačních druhů dokáže
určit vlastnosti půdy.

MATERIÁL

provázek, pásmo nebo metr (případně čtvercovou síť), kolíky na vytyčení čtverce, 
psací potřeby, tabulka indikačních vlastností půd, klíče k určování rostlin nebo 
pracovní list s hlavními druhy rostlin (bioindikátorů).

Popis aktivity:
• Lektor žákům vysvětlí bioindikační schopnost rostlin a půdní vlastnosti, které mohou rostliny 

indikovat (např. pH – kyselá x zásaditá půda, vlhkost – vlhká x suchá, obsah dusíku apod.). 
Žáci si připraví klíče k určování rostlin a pracovní list s tabulkou indikovaných vlastností a druhů 
rostlin (bioindikátorů).

• Žáci si ve skupinách vytyčí provázkem plochu 1x1 metr (nebo použijí čtvercovou síť) v trávníku 
na zahradě, na okraji cesty nebo na louce, v parku, na rumišti apod. Každá skupina sepíše, 
které druhy se ve čtverci vyskytují a zkusí odhadnout jejich pokryvnost. K určení rostlin žáci 
využijí klíč k určování rostlin, případně mají hlavní indikační druhy na obrázku pod tabulkou 
vlastností, nebo se poradí s lektorem.

• Podle tabulky indikačních vlastností zkusí zařadit jednotlivé druhy do skupin. Podle těchto 
druhů odhadnou, jaké vlastnosti bude mít půda, na které rostliny vyrostly.

(Lipka)

© Lipka
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Fytocenologický snímek

VĚK 11–15 let

PŘEDMĚT přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE Žák určí běžné druhy doprovodné vegetace na zahradě.

MATERIÁL provázky či latě pro vytyčení čtverce, zápisník a tužka, atlas rostlin

Popis aktivity:
Děti dělají jednoduchý fytocenologický snímek. Vyberou plochu, kterou budou sledovat. Vytyčí 
si čtverec velikosti 1x1 m, který umístí na plochu. Sledují a zapisují četnost jednotlivých druhů 
(nemusí nutně všechny druhy určit, jen je od sebe rozlišit), dále určují plochu, kterou rostliny 
ve vytyčeném čtverci zaujímají (pokryvnost). Zkoumají tak druhovou diverzitu. Toto pozorování 
provedou na třech různých místech vybrané plochy a z výsledků vypočítají průměr. Návazně 
mohou porovnávat místa s odlišným způsobem obhospodařování, např. místa sečená s  těmi 
nesečenými, nebo s odlišnými podmínkami, např. místa suchá s místy vlhkými, místa ruderální 
s místy sešlapávanými apod.

(Chaloupky)

© Chaloupky
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Vaření z plevelů

VĚK 9–15 let

PŘEDMĚT
přírodopis, výchova ke zdraví,
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 2 vyučovací hodiny

UČEBNÍ CÍLE
Žák se podílí na přípravě
chutného jídla z plevelů.

MATERIÁL

plané rostliny a další potraviny
dle použitých receptů,
kuchyňské vybavení dle použitých receptů, zalaminované karty s recepty a  in-
formacemi k použitým plevelům, vytištěné recepty pro každého žáka, publikace 
Prostřeno v přírodě a Užitečné plevele, misky na sbírání plevelů, zahradnické 
nůžky, případně rukavice

© Lipka

Popis aktivity:

• Žáci ve skupinách připraví jídla z  rostlin, které mají spoustu vitamínů, ale v obchodech je 
nenajdeme. Nemusíme za nimi putovat daleko, nic nás nestojí, jsou vždy čerstvé a zaručeně 
sezónní. Žáci tipují, o jaké rostliny se jedná.

• Lektor žáky poučí o pravidlech sběru bylin. Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupina si vylo-
suje kartu s receptem a informacemi o použitých plevelech. V publikacích Prostřeno v přírodě 
a Užitečné plevele skupina vyhledá rostliny ze svého receptu. Žáci se pokusí v zahradě na 
určeném místě tyto plevele najít. Žáci nasbírají potřebné množství planých rostlin až poté, co 
jim lektor potvrdí, že se jedná o hledaný plevel.

• Před vstupem do kuchyně lektor ještě jednou zkontroluje rostliny, které žáci nasbírali a poučí 
žáky o pravidlech BOZP, hygieně kuchyňského provozu a třídění odpadu.

• Každá skupina má na pracovní ploše připravené další potraviny a potřebné kuchyňské náčiní.

• Každá skupina postupuje při přípravě pokrmu podle svého receptu. Lektor asistuje žákům při 
použití elektrických přístrojů. Mladším žákům může lektor pomoci i s odvážením či odměřením 
surovin.

• Žáci si ve skupině sami rozdělují práci. Lektor zasahuje pouze v případě nebezpečí úrazu, či 
pokud hrozí vážné pokažení pokrmu (např. přesolení, spálení, nedovaření apod.).

• Lektor důsledně trvá na tom, aby žáci uklidili pracovní plochu i použité nádobí.

• Hotové jídlo skupina rozdělí na porce tak, aby ho mohli ochutnat všichni žáci i lektor.

• Skupina představí plevel, který v receptu použila, a popíše postup přípravy pokrmu. Teprve 
poté ho zájemci ochutnají.

• Po ochutnávce všech pokrmů lektor rozdá každému žákovi vytištěné recepty.

• Na závěr může lektor uspořádat hitparádu pokrmů.

• Podmínky realizace programu: školní zahrada či jiný pozemek vhodný ke sběru jedlých plevelů, 
příprava cvičné kuchyně či jiného prostoru vhodného k přípravě jídla.

(Lipka)
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ZELENINA

Statistika v zahradě

VĚK

11–15 let
(podle toho, jaké
matematické operace
použijeme)

PŘEDMĚT
matematika, praktické 
činnosti, přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ dle potřeby

UČEBNÍ CÍLE
Žák rozliší a spočítá pojmy medián, modus a průměr. Žák srovná a vyhodnotí 
jednoduchá statistická data. Žák přepočítá výnosy na hektar.

MATERIÁL
váš záhon plný plodů, tužka, papír, kalkulačka, váha a  krejčovský metr, 
případně internet

Popis aktivity:
Veškerá úroda je vlastně důležitý údaj pro statistické zkoumání. My můžeme samozřejmě 
srovnávat výnosy jednotlivých velikostně srovnatelných záhonů nebo výnosy letošní a  loňské 
sklizně, můžeme se podívat, kolik se průměrně sklidí v naší republice té či oné plodiny z hektaru 
a přepočítat to na náš vyvýšený záhon. Ale můžeme pracovat i s jedinou sklizní třeba dýní, rajčat 
nebo okurek. Kromě hektarového výnosu zjistíme největší a nejmenší plod (váhu nebo délku), 
zjišťovat můžeme průměrný počet hrášků v jednom lusku, počet rajčat na keříčku nebo i podíl 
zkažené úrody (plesnivé, napadené nebo nahnilé plody).

Při setí můžeme naopak zjišťovat, jaké procento semínek vzejde (tzv. klíčivost). Jaké množství 
biomasy na jednotku plochy vytvoří různé plodiny (vážíme pak celou rostlinu), můžeme statis-
ticky vyhodnocovat i růst rostlin (výšku, rozměry a dobu kvetení…). S matematikou do zahrady 
můžete celý rok.

(Chaloupky)

© Živica
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Životní cyklus lichořeřišnice

VĚK 6–12 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodověda

DÉLKA TRVÁNÍ 1 školní rok

UČEBNÍ CÍLE

zažití a  pochopení životního cyklu lichořeřišnice, zasazení, pěstování 
a  ochutnávání rostliny, pozorování vývoje rostliny, provádění pravidelné 
dokumentace

MATERIÁL
semena lichořeřišnice, velké kbelíky nebo květináče, substrát bez obsahu 
rašeliny, slunné stanoviště

Počáteční úvahy:
Lichořeřišnice vymrzá a hyne při prvním mrazu. Přesto se v následujícím roce opět objeví. Jak 
je to možné? Během tohoto projektu mohou žáci sledovat vývoj rostliny v koloběhu roku.

Popis aktivity:
Od dubna můžeme lichořeřišnici vysévat ven na zeleninový nebo vyvýšený záhon, případně do 
velkého květináče. Vezmeme vždy dvě až tři semena a zasadíme je do hloubky asi tří centimetrů. 
Lichořeřišnice potřebuje slunné stanoviště. Čím horší je půda, tím více má květů (stačí trochu 
kompostu). Kromě zalévání nepotřebuje žádnou další péči.

> Květy, listy a plody lichořeřišnice jsou jedlé, používají se třeba do salátů nebo na chleba.

> Jestliže lichořeřišnici pěstujeme v dostatečně velkých nádobách, mohu si je žáci vzít o prázd-
ninách domů a starat se o ně.

> Ze zbylých květů sklidíme na podzim semena. Pokud je uchováváme v suchém, tmavém 
a bezmrazém prostředí, můžeme je v příštím roce opět zaset.

© „Natur im Garten“ GmbH



53 |

Pracovní list pro žáky

Prováděj pravidelné pozorování lichořeřišnice:
• Kdy na ní vyrostou listy?
• Kdy začíná kvést?
• Co se děje potom?

DATUM POZOROVÁNÍ

Dnes jsem zasadil semínko do půdy.

Dnes jsem objevil první dva lístky.

Lichořeřišnice roste, mát teď čtyři lístky.

Teď má rostlina… lístky.

Teď má rostlina… lístky.

Dnes jsem objevil první poupě.

Od včerejška rostlina kvete.

Uviděl jsme na jednom květu brouka: …

Dnes…

Dnes…

Dnes…

Z květů se teď tvoří semena.

Dnes jsem sklidil první semeno.

Dnes lichořeřišnice zmrzla a půjde na kompost.

Nakresli rostlinu s listy a květy!

(„Natur im Garten“ GmbH)
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Jaké látky obsahuje zelenina?

VĚK 6–12 let

PŘEDMĚT chemie, přírodopis, praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Cílem je naučit a ověřit s žáky, že v zelenině jsou obsaženy důležité látky –
vitamíny, barviva a další zajímavé látky. Žáci si pokusy přímo v  terénu na 
zahradě mohou ověřit jejich existenci.

MATERIÁL

papír, tužka, testovací papírky na semikvantitativní stanovení vitamínu C; výluh 
z červeného zelí, citronová šťáva, jedlá soda; různé druhy zeleniny, Lugolův 
roztok

Popis aktivity:

• První činnost se zaměřuje na stanovení vitamínu C v zelenině – žáci mají k dispozici testovací 
papírky na semikvantitativní stanovení vitamínu C např. v plodech rajčat či jiné zeleniny. Mohou 
porovnat jeho množství i v ovoci.

• Další úloha je zaměřena na rostlinná barviva (anthokyany), např. z červeného zelí. Žáci prove-
dou jednoduchý pokus se stanovením pH výluhu z červeného zelí a změnou jeho zabarvení 
(buď přidáním kyseliny či zásady  – citronová šťáva, jedlá soda). Dále lze udělat i jednoduchý 
experiment na důkaz chlorofylu v listech špenátu nebo salátu.

• Poslední aktivitou je důkaz škrobu v zelenině. Nejprve vysvětlíme pojmy (v návaznosti na 
probranou látku – fotosyntézu rostlin). Následně provedeme jeho důkaz v libovolné zelenině 
Lugolovým roztokem (např. hrách, fazol, ev. jiná zelenina, brambory).

(Jihočeská univerzita)
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POLNÍ PLODINY

Osevní postup

VĚK 6–18 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodopis, 
zeměpis, tělesná výchova

DÉLKA TRVÁNÍ 30 minut

UČEBNÍ CÍLE

Žák pochopí význam střídání
plodin pro udržení dobrého
stavu a úrodnosti půdy.

MATERIÁL dostatečný volný prostor

Popis aktivity:

• Pohybová aktivita simulující působení různých osevních postupů na vyčerpání půdy.

• Každý žák se stane jedním polem a dostane přidělené číslo od jedné do čtyř – tolik bude 
osevních postupů. Lektor je zemědělcem, který určuje, co které pole bude v kterém roce 
pěstovat.

• Nejprve se zopakuje, že různé plodiny „vyčerpávají“ a ovlivňují půdu různým způsobem a žáci 
si to vyzkouší na vlastní kůži.

• Podle toho, kterou plodinu bude pole v daném roce pěstovat, podle toho bude cvičit jiný 
pohyb.

Obiloviny – žák bude dělat dřepy

Okopaniny – žák bude dělat kliky

Luskoviny – obohacují půdu dusíkem, proto žák bude vesele poskakovat (na místě)

Zelený úhor – žák si lehne a bude odpočívat.

• Zemědělec určí, jakou plodinu které pole pěstuje v rámci čtyřletého osevního postupu.

• Cvičení začíná jarem a délka vegetačního období je dle věku a zdatnosti žáků 1–2 minuty, pak 
přijde sklizeň, konec pohybové aktivity, během zimy si žáci i pole trochu odpočinou a s jarem 
začínají znovu cvičit. Postupně projdou celý osevní postup, případně i dvakrát, aby se mohla 
projevit únava ze cvičení.

POLE 1 2 3 4

rok 1 obiloviny obiloviny obiloviny obiloviny

rok 2 obiloviny brambory brambory brambory

rok 3 obiloviny obiloviny luskoviny luskoviny

rok 4 obiloviny brambory brambory úhor

Poznámka:

Pole č. 4 nejvíce odpovídá ekologickému zemědělství (podnik bez živočišné výroby).

Pole č. 3 má relativně vyvážený osevní postup častý v konvenčním zemědělství.

Pole č. 2 je obilnářsko -bramborářský osevní postup.

Pole č. 1 je čistě obilnářský osevní postup pro lepší kontrast této aktivity, v reálném zemědělství není běžný

(Lipka)

© Lipka



56 |

Víme, co jíme?

VĚK
11–14 let, dle typů plodin a druhů potravin lze provést i v jednoduché 
variantě pro mladší žáky

PŘEDMĚT přírodopis, praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Cílem je naučit žáky poznávat základní polní plodiny jako zdroje běžných 
potravin

MATERIÁL

různé druhy polních plodin pěstované na školní zahradě a obaly od potravin 
vyrobených z jednotlivých plodin (označené různými barvami pro skupinovou 
práci), pracovní listy s názvy jednotlivých plodin

Popis aktivity:
V úvodní části se žáci prostřednictvím lektora seznámí se základními polními plodinami pěstova-
nými na školní zahradě (doporučujeme – lilek brambor, pšenice setá, žito seté, oves setý, ječmen 
setý, slunečnice roční, brukev řepka olejka, len setý, řepa cukrová, hořčice rolní, proso seté, 
laskavec apod.). Žáci se naučí polní plodiny pojmenovat a poznat. Následující část probíhá for-
mou soutěže ve skupinách: Žáci jsou rozděleni do skupin, každá skupina označena jinou barvou. 
Každá skupina dostane 5 různých obalů od běžně známých potravin – všechny označeny barvou 
skupiny. Úkolem skupiny je umístit každý obal k polním plodině na školní zahradě, z níž byla 
potravina vyrobena. Následně projdou všechny skupiny s lektorem jednotlivá stanoviště polních 
plodin a kontrolují správné přiřazení potravin k  jejich zdrojům. Žáci si zároveň do pracovních 
listů zaznamenávají ke každé plodině jednotlivé potraviny, které se z ní vyrábí. Společná diskuse 
mezi žáky řízená lektorem. Vyhrává skupina, které se podařilo umístit nejvíce obalů správně.

(Jihočeská univerzita)
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Zpracování obilnin

VĚK 6–11 let

PŘEDMĚT přírodopis, praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák zpracuje obilniny
několika způsoby.

MATERIÁL

klasy jednotlivých druhů obilí,
obilky, molitanové cepy,
plachta na mlácení, ošatka na
obilí, mlýnek na obilí, voda, sůl,
olej, pánev, vařič, celozrnná mouka, jedlá semínka, škrob, Atlas jedlá semínka

Popis aktivity:
Tato aktivita navazuje na předchozí poznávání a určování jednotlivých obilovin. Děti si zkusí 
vymlátit obilky z klasů za pomoci molitanových cepů a vyfoukat pluchy. Získané obilky namelou 
na ručním mlýnku. Z namleté celozrnné mouky připraví smícháním s vodou a špetkou soli těsto, 
které usmaží na oleji na pánvi. Další možností je, že si děti připraví kynuté těsto na „chlebánky“ 
(mouku musíme mít nachystanou dopředu, bude jí potřeba větší množství). Z těsta pak vytvoří 
pletýnky nebo šneky, které upečou v troubě.

(Chaloupky)

© Chaloupky
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OVOCNÉ STROMY, OVOCE

Opylování – model květu

VĚK 6–9 let

PŘEDMĚT přírodověda

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák pochopí význam
včely pro vznik plodu.

MATERIÁL
min. 3 fi lcové modely květů,
s jablkem uvnitř semeníku, jeden bez něj, model včely

Popis aktivity:
Lektoři společně s dětmi sehrají scénku s modely jabloňových květů a včelou. Na jabloni vykvetly 
květy a včelka se snaží dostat k jejich sladkému nektaru. Jeden z květů však k sobě nechce včelku 
pustit, prý by mu květ pošlapala, udělala v něm nepořádek, rozprášila pyl. A tak se včela vydá 
k druhému květu, kde se napije sladkého nektaru. Přitom se jí na nožičkách zachytí kuličky pylu a ty 
pak při návštěvě dalšího květu přenese na pestík. Včela si tak poletuje z květu na květ (kromě toho 
jednoho květu, který ji odhání), pije nektar a přenáší pyl. Za nějaký čas začnou květům opadávat 
okvětní lístky (lektor názorně předvádí na modelu), sesychat tyčinky a uvnitř semeníku se stal zázrak. 
Ze semen a pylu vzniká malý plod jablka. Lektor se podívá do semeníku v modelu květu a vytáhne 
malé jablíčko.

Tu se ozve i květ, který včelku odháněl, chce, abychom se také podívali, jestli z něj vyroste jablíčko. 
Lektor se podívá i do tohoto semeníku, ale nic tam nenajde. Květ je smutný, že vykvetl nadarmo 
a neví proč. Dokáží mu to děti vysvětlit?

(Lipka)

© Lipka

© Wikipedia
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Pokusy s ovocem – obsah sušiny

VĚK 11–15 let

PŘEDMĚT biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák experimetálně zjistí množství sušiny v ovoci. Žák zpracuje úrodu ovoce 
(mošt, křížaly). Žák bezpečně pracuje s nožem.

MATERIÁL
10 kg jablek, lis na ovoce a drtička (případně odšťavňovač), sušička na ovoce 
(trouba…), nože, prkýnka, skleněné nádoby, hrnky

Popis aktivity:
Abychom zjistili, kolik jablko obsahuje vody a kolik naopak sušiny, musíme z  jablka nejdříve 
veškerou vodu odstranit. Než ale začneme, nechejte žáky tipovat, kolik myslí, že je v jablku vody, 
ideálně pomocí koláčového grafu, kde každý žák odhadne množství vody. Ke grafu se vraťte na 
konci pokusu, abychom zjistili, jaké byly naše hypotézy.

10 kg jablek opereme a zmoštujeme (musíme opravdu celá jablka, žádné vykrajování nepěkných 
míst). Zbylý obsah rozprostřeme na plata sušičky a sušíme podobně jako křížaly. No a zatímco 
pijete mošt, ochutnáváte křížaly, žáci mohou prezentovat svůj výsledek, váha křížal je totiž 
hmotnost sušiny 10 kg jablek.

(Chaloupky)

© „Natur im Garten“ GmbH © „Natur im Garten“ GmbH
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ŽIVOČICHOVÉ V ZAHRADĚ

Třesení keřem

VĚK 8–15 let

PŘEDMĚT přírodověda, přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
poznávání živého plotu jako důležitého biotopu pro živočichy, určování zvířat, 
opatrné zacházení se zvířaty, používání pozorovací sklenice s lupou

MATERIÁL bílé plachty, pozorovací sklenice s lupou

Počáteční úvahy:
Nejprve probereme význam živého plotu jako životního prostředí pro zvířata. Živý plot nabízí 
místa pro hnízdění a úkryt a je zdrojem potravy pro mnoho zvířat. Často zde můžeme spatřit 
pavouky, brouky, ploštice, škvory, mouchy, můry a housenky.
Kromě toho vysvětlíme opatrné zacházení s živočichy: Nalezených zvířat se dotýkáme jen 
opatrně, pozorujeme je ve stínu a pak je zase vrátíme na původní místo.

Popis aktivity:
• Vytvoříme skupinky po 3–5 žácích a dáme jim pomůcky. Každá skupinka dostane bílou plachtu 

a pozorovací sklenici s lupou.

• Dva žáci podrží lehce napnutou plachtu těsně u živého plotu. Ostatní opatrně třesou křovinami, 
aby se malí živočichové mohli zachytit na plachtu.

• Plachta se položí na zem. Každý žák si může setřesená zvířata opatrně prohlédnout v pozo-
rovací sklenici s lupou a určit je pomocí klíče k určování živočichů.

• Kromě toho může každá skupinka pozorovat jedno zvíře důkladněji, nakreslit ho na plakát 
a představit ho ostatním skupinkám.

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH
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Plechovka jako hotel pro
divoké včely

VĚK 8–15 let

PŘEDMĚT
přírodověda, přírodopis, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

poznávání divokých včel
a jejich nároků, pozorování
divokých včel, procvičování
praktických dovedností

MATERIÁL

středně velké plechovky bez víka, rákos, rákosové rohože z prodejen pro kutily 
nebo duté stonky trvalek (stonky obsahující dřeň vyvrtáme, vnitřní průměr 3–9 
mm), ostré zahradní nůžky, případně barva na dekoraci plechovek, šňůra nebo 
drát (na upevnění)

Popis aktivity:
• Plechovku z vnější strany pomalujeme vodotěsnou barvou a ozdobíme.

• Ustřihneme rákosové stvoly nebo jiné duté stonky na délku konzervy. Je bezpodmínečně nutné 
provést přesný a hladký střih, aby si divoké včely nezranily křídla. Pokud se nám materiál při 
stříhání třepí, můžeme stonky před stříháním namočit na několik hodin do vody. Po zastřižení 
necháme několik dní schnout.

• Plechovku hustě naplníme stonky tak, aby nemohly vypadávat. Kolénka stonků by podle 
možnosti měla být vzadu.

Důležité upozornění: Plechovku zavěste na stinné stanoviště, chráněné před větrem a deštěm, 
aby se stonky nenamočily a plechovka se moc silně nehoupala. Otvor plechovky by měl směřo-
vat mírně dolů, aby se v ní nemohla shromažďovat voda. V zimě plechovku uložte na chráněné 
místo.

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH
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Bezobratlí v zahradě

VĚK 6–11 let

PŘEDMĚT přírodověda, prvouka

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

© „Natur im Garten“ GmbH

UČEBNÍ CÍLE

V rámci úlohy se žáci vtělují
do role vědců a hravou formou
se zabývají živými
bezobratlými. Úloha je
zaměřena na pozorování
a pochopení stavby těla kroužkovců prostřednictvím přímého pozorování jejich 
modelového zástupce žížaly obecné (Lumbricus terrestris). Žáci se učí pozorovat 
živé organismy a pokouší se navrhnout jednoduchý experiment.

MATERIÁL
nádobka na sběr bezobratlých, Petriho misky, lupa, binokulární lupa nebo mikro-
skop, papír, tužka

Popis aktivity:
Úvodem pedagog vysvětlí žákům, že budou vykonávat pozorování vybraných bezobratlých. 
Žáci se pokouší defi novat „bezobratlé“ (např. živočich bez páteře) a jejich představy o „běžně 
dostupných“ bezobratlých (žížaly, plži, brouci, motýli atd.) a důvody, proč se vůbec bezobrat-
lými živočichy zabývat (např. Bezobratlí jsou důležitým potravním zdrojem pro mnohé ostatní 
živočichy, ale i pro člověka…).

První fáze praktické úlohy se provádí na školní zahradě, kde mohou žáci ve dvojicích nebo 
menších skupinkách získat zástupce kroužkovců, ale i jiných bezobratlých, sběrem nalezených 
jedinců. Následně žáci v přírodní učebně umístí nalezené exempláře do Petriho misek nebo 
jiných uzavřených plochých nádob a pozorují je lupou, binokulární lupou či školním mikrosko-
pem. Všechna zjištěná pozorování (morfometrické vlastnosti, barva, ochlupení…) si postupně 
zaznamenávají a učí se tak nenásilnou formou rozlišit mezi kvantitativními a kvalitativními znaky. 
Podle míst, kde byly žížaly nalezeny, žáci formulují jednoduchou domněnku, jaké životní prostředí 
uvedení kroužkovci vyhledávají (světlo, tmu, sucho, vlhko). Uvedenou hypotézu se pokouší na 
základě vlastního primitivního experimentu ověřit.

(Jihočeská univerzita)
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NEMOCI ROSTLIN

Květinová ambulance

VĚK 7–18 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodopis, biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 30 minut

UČEBNÍ CÍLE

Žák pochopí význam účinných
látek v planých rostlinách
a možnost jejich využití pro
zlepšení zdravotního stavu
a výživy pěstovaných rostlin.

MATERIÁL
pro každou skupinu skleněnou třílitrovou lahev nebo pro celou třídu plastový 
barel 50 l, pracovní rukavice, zahradnické nůžky, voskovky, konev s vodou

Poznámka: Pozor, silně zapáchá!

Popis aktivity:
Lektoři společně s žáky projdou zahradu a vymezí si místa, odkud bude probíhat sběr rostlin. 
Lektor žáky poučí o pravidlech sběru bylin a žáci se pak rozdělí do skupin. Každá skupina si 
vylosuje kartu s obrázkem plané rostliny, která se v zahradě aktuálně nachází v dostatečném 
množství. V publikaci Užitečné plevele skupina vyhledá název a další informace ke svému ob-
rázku a zejména recept na založení jíchy z dané rostliny případně doporučení na další rostliny do 
směsi. Žáci se pokusí v zahradě tyto plevele najít a po ověření lektorem, že se jedná o správnou 
rostlinu, nasbírají potřebné množství. Rostlinnou hmotu pak do připravených a voskovkami 
popsaných sklenic buď nastříhají, nebo natrhají na menší kousky a upěchují, poté dolijí vodou. 
Každá skupina postupuje při přípravě jíchy podle dávkování svého receptu. Nakonec jíchy 
odnesou na předem určené místo a zakryjí je prodyšným materiálem, aby se v nich nemohl 
utopit hmyz, který je lákán vůní rozkladu. Na konci hodiny každá skupina ostatním zopakuje 
informace o své rostlině a mohou porovnávat rozdílnost účinků a případně navrhnout směsi 
rostlin s obdobnými účinky, pokud by na jednodruhové jíchy bylo málo rostlinného materiálu. 
Dle receptu se jíchy nechají vykvasit s občasným promícháním a pak ve správném ředění použijí 
k hnojivé zálivce nebo postřiku na list (podle druhu jíchy).

(Lipka)

© Lipka
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Rostliny si pomáhají

VĚK 11–15 let

PŘEDMĚT přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák pochopí význam vhodných kombinací rostlin, které se vzájemně podporují, 
a navrhne smíšený zeleninový záhon.

MATERIÁL
pro každou skupinu fl ipchartový papír pro nákres rozmístění zeleniny, kolečka 
Smíšené kultury barevné pastelky nebo voskovky

Popis aktivity:

• Žáky rozdělíme do skupin, každá dostane kolečko Smíšené kultury.

• Ve skupinách naplánují smíšený zeleninový záhon tak, aby úroda byla rozložena do celé sezó-
ny, aby byl záhon plně využit jak horizontálně, tak i vertikálně a aby si rostliny byly navzájem 
prospěšné.

• Některé zeleniny během svého růstu a vývoje potřebují více místa v kořenové zóně (kořenová 
zelenina), jiné v přízemní vrstvě (listová, košťálová zelenina) a některé mohou být pomocí opory 
vytaženy vysoko nad zem (plodová, lusková zelenina). Tak můžeme ve smíšených záhonech 
rostliny stohovat do pater jako třeba v lese. Na jednom záhonku lze pěstovat až třikrát více 
rostlin, než kdyby tam byl pouze jeden druh.

• Dalším řešením je následná sklizeň. Některé zeleniny mají velmi krátké období růstu a můžeme 
je použít jako předplodiny nebo následné plodiny po sklizni hlavní zeleniny (salát, ředkvičky, 
hrách a další).

• Výsledné návrhy by měly být reálně vysazeny a vysety, aby žáci převedli teorii do praxe a pak 
sledovali, zda se předpoklady splní.

(Lipka)

© Lipka
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Původně monokulturní záhon salátu (sklizeň již během 

jara) doplníme sazenicemi rajčat.

Do volného prostoru mezi saláty vysadíme celer či 

vysejeme mrkev a  záhon zpestříme květinami, které 

lákají opylovače a odpuzují některé škůdce.

Ta pomocí opory vytáhneme do výšky (sklizeň během 

léta a podzimu).

salát

rajče květiny

celer
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BIOLOGICKÁ OCHRANA ROSTLIN

Slunéčko sedmitečné a mšice listová

VĚK 6–12 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodopis, tělesná výchova

DÉLKA TRVÁNÍ 15 minut

UČEBNÍ CÍLE
poznávání souvislostí mezi „užitečnými“ a „škodlivými“ organismy a zjištění, 
jaké dopady má porušení rovnováhy mezi oběma druhy

MATERIÁL
černá kolečka pro označení berušek, obrázky larev slunéčka sedmitečného 
a mšic listových, obrázek znázorňující jak slunéčka loví mšice

Počáteční úvahy:
Nejprve žákům vysvětlíme souvislosti: Slunéčka a jejich larvy se živí mšicemi, které jako „škůdci“ 
konzumují šťávu rostlin, a tím je oslabují. Berušky se tak pro nás stávají „užitečnými“ organismy 
a můžeme jejich výskyt podporovat různým způsobem: nepoužívat jedovaté postřiky nebo 
nechat ležet pod keři a stromy kupy listí pro jejich přezimování.

Popis aktivity:
• V závislosti na velikosti skupiny určíme 2–3 žáky jako berušky a označíme je černými kolečky 

nebo kolíčky na prádlo. Ostatní žáci budou mšice.

• Na zvolání „DO TOHO!“ začnou berušky lovit mšice. Při dotyku se chycená mšice stane 
beruškou a může začít lovit další mšice. „Nové“ berušky označíme černými kolečky/ kolíčky 
na prádlo. V průběhu hry se ze všech mšic stanou berušky.

• Poté budeme diskutovat o tom, zda bylo žádoucí, aby se zničily všechny mšice. Vždyť mšice 
slouží jako potrava slunéčkům sedmitečným, ptákům a jiným drobným živočichům. Čím se teď 
takové množství berušek bude živit? Co se s nimi stane?

Pokračování hry: Berušky jedna podruhé „pojdou hlady“, to znamená, že jim sebereme černá 
kolečka a stanou se opět mšicemi. Pokud zbývá jen jedna nebo jen několik berušek, začíná lov 
znovu. Ekologická rovnováha v přírodě se opět obnovila.

> Co nám hra ukázala? Bez mšic nemohou slunéčka sedmitečná existovat, avšak bez slunéček 
by došlo k přemnožení mšic. Čím více je slunéček, tím rychleji mšice mizí. Ale pak musí 
slunéčka a jiní živočichové hladovět.

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH / B.Schrattenholzer
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Hra levandule a mšice

VĚK 6–10 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodověda, 
tělesná výchova

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Žáci pochopí význam
některých bylin a smíšených
záhonů jako prostředku 
k odpuzování škůdců.

MATERIÁL
papírové lístky levandule a lístky růže (levandule může být navoněná aromatickým 
olejíčkem), na vymezení prostoru: plachta (např. celty), koberec či lano, šátky

Popis aktivity:
Žáci začínají hru vně „záhonku“ (vymezené území, např. plachta), o jehož okraj se opírají rukama. 
Mají zavázané oči. Představují mšice. Hra má dvě kola.

1. kolo: V záhonku jsou pouze lístky růže. Žáci lezou či jdou v dřepu (v případě, že použijeme na 
vymezení prostoru lano) do kruhu. Když sáhnou na lístek růže, řeknou „mňam“ a nechají si jej 
(růže mšicím chutná). Na závěr kola si spočítají, kolik lístků kdo našel.

2. kolo: Hra se opakuje, jen na záhonku přibydou i lístky levandule. Když žáci vezmou do ruky 
lístek levandule, musí říct „brr“ a vrátit se 5 kroků dozadu. Když najdou lístek růže, tak si na 
něm opět pochutnají (řeknou „mňam“ a vezmou si jej k sobě). Druh lístku mohou poznat dle 
vůně (levandule intenzivně voní) a tvaru listu (růže má zoubkovaný okraj). Na závěr tohoto kola 
si mšice opět spočtou sebrané (snězené) lístky.

Po odehrání obou kol s dětmi diskutujeme:
• Proč nemají zahradníci rádi mšice?

• Jak se mšicím vedlo v prvním kole hry?

• Co se změnilo v kole druhém?

• V kterém kole byly mšice úspěšnější?

• Jak pomáhá zahradníkovi levandule?

Vysvětlení: levandule vůní odpuzuje mšice a chrání tak před nimi růže.

(Lipka)

© Lipka
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Smíšené kultury – hra Slimáci a salát

VĚK 7–12 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodověda

DÉLKA TRVÁNÍ 30 minut

UČEBNÍ CÍLE

Žák pochopí rozdíl mezi
monokulturou a polykulturou,
jak pomocí smíšených kultur
zmást škůdce. © Lipka

MATERIÁL

kartonové kartičky cca 10 x 10 cm s různě odstřiženým počtem rohů (např. salát 
má odstřižené všechny čtyři rohy, mrkev pouze dva, rajče tři, celer pouze jeden 
a česnek žádný), nejméně dva šátky a stopky na měření času

Popis aktivity:

• Žáci se rozdělí do dvou družstev slimáků a soutěží, kdo dříve sklidí úrodu salátů (kartičky 
z kartonu). Soutěží se se zavázanýma očima a slimák musí nejprve záhon (krabice nebo kbelík 
s kartičkami) najít (ostatní mohou napovídat, kam má lézt), a pak se vrátit se salátem zpět, 
teprve potom může na trať vyrazit další slimák ze stejného družstva. Lektor měří čas oběma 
družstvům. Lektor vysvětlí rozdíl mezi monokulturou a polykulturou.

• Ve druhém kole budou na záhonech smíšené kultury, kde každý zeleninový druh má kartičku 
jiného tvaru. Umístíme je do krabice a pořádně promícháme. Úkol slimáků je stejný, přinést 
svému družstvu salát, který rozliší od ostatních zelenin pouze hmatem podle tvaru kartičky. 
Lektor opět měří čas.

• Na závěr se vyhodnotí nejenom nejrychlejší slimáci, ale zároveň proběhne diskuse o rozdílnosti 
časů v prvním a druhém kole. Pokud jde vše správně, měly by být časy druhého kola podstatně 
delší, protože slimáci musí hledat kartičku správného tvaru mezi ostatními a ne si ji pouze vzít, 
jako tomu bylo v předchozím kole.

(Lipka)
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OKRASNÉ ROSTLINY

Letničky, dvouletky, trvalky

VĚK 9–15 let

PŘEDMĚT
přírodověda, přírodopis, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Žák určí běžné druhy
okrasných rostlin, vysvětlí
rozdíl mezi letničkou, dvouletkou a trvalkou.

MATERIÁL
obrázky okrasných rostlin, atlas rostlin, mapka zahrady, kladívka, plátno nebo 
pevný papír, posbírané přírodniny (hlavně květy)

Popis aktivity:
Žáci projdou zahradu a určí, jaké druhy okrasných rostlin zde rostou (lze i pomocí obrázků kvě-
tin). Všímají si zejména stanovištních podmínek a pokusí se defi novat rozdíly mezi jednotlivými 
stanovištními okruhy – suché stanoviště x vlhké stanoviště, slunné stanoviště x stinné stanoviště.

Vyberou domácí a cizokrajné druhy. Srovnají je podle délky vegetace a nároků na pěstitelskou 
péči do skupin letničky, dvouletky a trvalky. Zamyslí se nad důvody, proč se v přírodních zahra-
dách preferují květiny s jednoduchými květy před plnokvětými a domácí druhy před cizokrajnými, 
trvalky před letničkami atd.

Nad mapkou své zahrady vytipují možná místa pro výsadbu trvalek.

Praktická aktivita: vytvořit vzorník aktuálních barev zahrady

Žáci si ze sebraných květů, listů, plodů, kůry či jiných přírodnin vytvoří vzorník barev. Mezi plátno 
a papír si rozprostřou části rostlin a pomocí kladívka uvolní barevnou šťávu, která zůstane na 
plátně.

(Lipka)

© Lipka
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Rostliny extrémních stanovišť

VĚK 6–18 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodopis, biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Žák pozná adaptační
strategie, které rostliny
využívají k přežití
v extrémně suchých
podmínkách, vyrobí si
model zelené střechy ze zeleninové lísky.

MATERIÁL

části sukulentů (rozchodníky, netřesky), dřevěné lísky od ovoce a zeleniny, 
starý koberec, řezák na koberce, lopatky, zemina a písek, případně ozdobné 
kamínky, lékárnička

Popis aktivity:
Žáci se při pozorování sukulentních rostlin pokusí určit, které vlastnosti pomáhají rostlinám přežít 
v extrémním suchu (stavba těla, ochranná vrstva na listech zabraňující výparu, schopnost množit 
se vegetativně z jednotlivých listů nebo částí stonků). Mladším to ukáže lektor.

Každý žák si do své dřevěné zeleninové lísky uřízne (mladší s pomocí lektora) kus koberce 
adekvátní velikosti, aby substrát nepropadal ven. Pak si namíchají z písku a zeminy pěstební 
substrát v poměru 1:1 a naplní si lísky po okraj. Dle vlastního výběru si svou střešní zahradu 
každý osází netřesky a rozchodníky, případně dozdobí ornamenty z okrasných kamínků.

Po dokončení si žáci zelené střechy odnesou na místo určení (střecha altánu, nářaďovny, kryt 
na elektroměr či popelnice atd.) a zalijí.

Se staršími žáky lektor vyvozuje klady a zápory využití vegetačních povrchů střech v urbanizo-
vaném prostředí.

(Lipka)

© Lipka

© Lipka
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Voňavka ze zahrady

VĚK 6–11 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodověda, praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE žák rozvíjí své smyslového vnímání přírody, žák si procvičí jemnou motoriku

MATERIÁL papírová čtvrtka

Popis aktivity:
Děti si poskládají papírový kelímek ze čtvrtky. Každý si do svého kelímku nasbírá vzorky přírodnin, 
které mu voní (listy, květy, mech, půda…). Pokud si děti rostliny trhají, stačí vždy kousek. Přivoní si 
a vymyslí, jak by se nový parfém mohl jmenovat. Nakonec svoji voňavku představí ostatním.

(Chaloupky)
 

POSTUP VÝROBY KELÍMKU:

1. 2. 3. NA ZDRAVÍ!
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ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA

Náš miniaturní národní park!

VĚK 8–15 let

PŘEDMĚT
přírodověda, přírodopis, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ
krátkodobý až dlouhodobý
projekt

UČEBNÍ CÍLE

založení koutu s divokým
porostem přírodou,
pozorování zvířat, založení
kompostu, poznávání
přírodních souvislostí

Popis aktivity:
„Divoký kout“ se v zahradě zakládá na polostinném stanovišti a zahrnuje v nejlepším případě 
divoké keře, kupy listí, hromady roští, tlejícího dřeva a kamení, případně kompost. Nabízí opti-
mální možnosti pro vypátrání a pozorování místních zvířecích druhů. V každém ročním období 
zde lze něco objevit!

• Domácí divoké keře jako bez (Sambucus nigra), jeřáb (Sorbus aucuparia) a svída (Cornus 
sanguinea) jsou zdrojem potravy pro více než šedesát druhů ptáků. Muchovník (Amelanchier 
ovalis) dává bobule  „pro mlsání“  a  lískový keř (Corylus avellana) nebo krušina (Frangula 
alnus) přitahují hmyz jako magnet. V podrostu divokých keřů mají svůj lovecký revír a útočiště 
ropuchy, střevlíci, světlušky a další živočichové.

• Hromady listí a  roští je nejvhodnější založit v polostínu, z  rostlinného materiálu vznikajícího 
na podzim. Slouží zároveň jako úkryt, zimoviště, hnízdiště a zdroj potravin a jsou tak jedním 
z nejdůležitějších prvků přírodní zahrady. Najdeme zde ježky, ropuchy, střevlíky, světlušky, 
slunéčka sedmitečná, škvory, ptáky a mnohé další živočichy.

• V hromadách odumřelého dřeva mohou v klidu práchnivět silnější větve a zbytky stromů. 
Podobně jako ve volné přírodě zde vzniká životní prostor pro brouky, svinky a jiné drobné ži-
vočichy. Najdeme zde i ropuchy a divoké včely. Jestliže hromadu složíme tak, aby se jednotlivé 
kusy dřeva daly lehce nadzvednout, můžeme zvířata kdykoli pozorovat.

• V hromadě přírodního kamení jsou dutiny a výklenky pro teplomilná zvířata jako ještěrky, 
slepýše, čmeláky nebo brouky. Stinné a vlhké kouty jsou útočištěm pro slimáka největšího, 
ropuchy, světlušky apod.

• Kompost je srdcem i žaludkem přírodní zahrady. Zakládat by se měl v otevřených krechtech 
nebo dřevěných boxech, na stinných stanovištích, která mají kontakt s půdou. Z biologického 
odpadu zde působením mnoha aktivních drobných živočichů, jako jsou žížaly, svinky a sto-
nožky, vzniká nová zemina. Žáci se zde mohou v bezprostřední blízkosti seznámit s kolobě-
hem v přírodě. Objevování živočichů žijících v kompostu je kromě toho zvláště jednoduché 
a napínavé.

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH
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Druhy zahrad

VĚK 11–15 let

PŘEDMĚT přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ 30 minut

UČEBNÍ CÍLE
Žák dokáže vyjmenovat alespoň 5 druhů zahrad podle různých hledisek, naučí 
se argumentovat, proč se mu líbí daný typ zahrady.

MATERIÁL fotografi e jednotlivých typů zahrad, fl ipchartové papíry, tužky, pastelky

Popis aktivity:
Lektor žákům nastíní možné dělení zahrad podle různých kritérií. Žáci mají možnost si pro-
hlédnout zvětšené fotografi e jednotlivých typů zahrad (např. moderní, venkovská, přírodní, 
terapeutická, meditační, smyslová, bylinková, zeleninová, sad, arboretum apod.).

Žáci si vyberou fotografi i zahrady, která se jim nejvíce líbí, a sednou si do skupiny k této fotce. 
Každá skupina dostane fl ipchartový papír, na který napíše všechna kritéria, podle nichž si žáci 
danou zahradu vybrali. Zkusí vymyslet, co všechno lze v takové zahradě pěstovat, jaké hlavní 
rysy zahrada má, zda se v ní dá něco chovat, jaká je ekonomická a časová náročnost na údržbu 
(a jaký je poměr vynaložené úsilí x užitek), jaká jsou nebezpečí pro živočichy apod. Jednotlivé 
skupiny pak všem přednesou formou „vědecké konference“ své výsledky a lektor vede s žáky 
diskusi o využití jednotlivých typů zahrad.

(Lipka)

© Lipka
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Moje vysněná zahrada

VĚK 13–18 let

PŘEDMĚT přírodopis, biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 2–2,5 vyučovacích hodin

UČEBNÍ CÍLE

Cílem aktivity je praktické seznámení žáků s běžnými druhy okrasných stromů 
a keřů. Tím, že žáci poznávají okrasné dřeviny prostřednictvím návrhu svojí za-
hrady, je výuka pro ně zajímavější a jsou k novým informacím více motivováni.

MATERIÁL půdorysy vybraných typů zahrad, obrázky dřevin

Popis aktivity:
Aktivita je vhodná pro starší žáky. Ideální je, pokud má škola vlastní školní zahradu osázenou 
vhodným sortimentem dřevin, které jsou označené popisky s názvy a nároky rostlin. Pokud 
škola nedisponuje vhodnou zahradou, je možné poskytnout žákům obrázky rostlin. Lze využít 
i atlasy nebo encyklopedie dřevin nebo katalogy zahradních center, případně mohou starší žáci 
vyhledávat informace přes internet.

Postup: žákům připravíme základní půdorysy zahrady s umístěním staveb a vyznačením svě-
tových stran, případně další omezení – ploty, zastínění, silnice, vedlejší stavby apod. Žáci se 
rozhodnou pro některý typ zahrady – např. atriová zahrada, okrasná zahrada pro chovatele včel, 
zahrada pro rodiny s dětmi…

Do půdorysu si nejprve zakreslí jimi vybrané, navržené zahradní prvky – posezení, jezírko, bazén, 
chodníčky… Do zbylých ploch následně vybírají a zakreslují vhodné dřeviny, které zapisují 
českými názvy, případně u žáků SŠ (např. gymnázií) můžeme požadovat i  latinský název. Při 
výběru dřevin se žáci seznamují s  jejich vlastnostmi – vzhled, vzrůstnost, odolnost, trnitost, 
jedovaté květy nebo plody… a s  jejich nároky na teplo, oslunění, zastínění, nároky na vláhu 
apod. Tím, že žáci poznají dřevinu podle názvu a vybírají ji dle vhodnosti pro danou zahradu, 
nenásilnou formou se učí náš domácí sortiment zahradních rostlin. Aktivitu můžeme realizovat 
i  jako individuální projekt žáků. Po ukončení návrhů se žáci rozdělí do skupin podle typu za-
hrad. Vzájemně konzultují a posuzují správnost výběru dřevin. Nejasnosti konzultují s vedoucím 
aktivity. Hodnotíme výběr dřevin podle typu zahrad – u zahrady pro chovatele včel dominují 
medonosné, hojně kvetoucí dřeviny, u atriové zahrady převažují pnoucí rostliny nebo méně 
vzrůstné dřeviny, které snáší i částečné zastínění, a v zahradě pro rodinu s dětmi by se neměly 
nacházet trnité a jedovaté dřeviny… Nehodnotíme profesionalitu nákresu, ale můžeme upozornit 
na zdařilé výtvarné provedení. Z prací vytvoříme výstavu.

(Přírodní zahrada z.s.)
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Schreberovy zahrádky

VĚK 6–18 let

PŘEDMĚT

prvouka, přírodopis, biologie, 
praktické činnosti, výtvarná 
výchova

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Žák si vytvoří model
„zahrádky“ a dokáže vysvětlit,
z čeho rostou rostliny a co
k růstu potřebují.

MATERIÁL

misky na „zahrádky“, zemina, semínka rychleklíčící zeleniny (řeřicha, vojtěška, 
listové zeleniny mizuna, mibuna, ředkvička, kopr, kedlubny, červená řepa), 
papír a párátka na vytvoření popisných cedulek, písek na „vysypání cestiček“, 
drobné nádobky na vodu jako „vodní prvky“

Popis aktivity:
Žáci se pomocí tvorby a péče o vlastní „minizahrádku“ seznámí s principem růstu rostlin i s prv-
ky, které se do zahrad hodí. Žáci si spolu s lektorem povídají o tom, co mají rádi na zahradě 
(v parku) – jaké typy rozdělení, cestiček, vodní prvky, ozdobné keře atd. Popovídají si tom, jak se 
rostliny do zahrady dostávají a jak je o ně potřeba pečovat. Lektor žákům ukáže lístky naklíčené 
rostlinky jednotlivých druhů rychleklíčících zelenin, aby si vytvořili představu, co mohou na své 
zahrádce očekávat.

Žáci si vytvoří návrh zahrádky – kde budou cestičky, vodní prvek, popř. kde bude která rostlinka. 
Vytvoří si popisné cedulky vybraných rostlinek. Potom každý žák dostane misku, do které 
nasype substrát, a podle plánku si vysype pískem cestičky, umístí vodní prvek a vyseje semínka 
vybraných rostlin a umístí si k nim popisky. Semínka zůstanou na povrchu, je potřeba je však 
pořádně pokropit a pak se o zahrádku pravidelně starat (denně ji pokropit). Po cca týdnu se 
mohou všechny lístky sníst, použít do pomazánek a dalších pokrmů.

(Lipka)

© Lipka
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LOKÁLNÍ PRODUKCE
A SOBĚSTAČNOST

Domácí semenaření

VĚK 6–15 let

PŘEDMĚT přírodopis, prvouka

DÉLKA TRVÁNÍ po celý rok

UČEBNÍ CÍLE Žák dokáže vypěstovat rostlinu ze semínka a využít semena i v dalším roce.

MATERIÁL
semena jednoletých rostlin (nejsnadněji se s žáky semenaří hrachy, fazole, divoká 
rajčata), opora na pnoucí druhy, lopatky, sázecí kolíky, sáčky s popisky

Popis aktivity:
Žáci vyberou semena jednoletých rostlin, vyberou a upraví pro ně vhodnou půdu. Do této půdy 
je zasadí. Pokud sejí od jednoho druhu více odrůd, je třeba dodržovat izolační vzdálenosti, aby 
se rostliny nekřížily. Pokud budou rostliny potřebovat oporu (např. hrách nebo fazole), tak ji 
připraví ještě před sázením. O rostliny se starají celou sezónu (zalévají, mulčují, plejí ). Když má 
rostlina zralé plody, část jich sklidí a spotřebují a část nechají dozrát na semena. Na semena 
vyberou kvalitní rostliny. Semena z plodů vyjmou a usuší. Suchá semena vloží do sáčků, popíší 
názvem a datem a uchovají na suchém místě do dalšího jara. V následujícím roce připravená 
semena opět vysejí do půdy.

V průběhu procesu si žáci sepíší výhody vlastního semenaření.

(Lipka)

© Lipka
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O dvanácti měsíčkách

VĚK 6–15 let

PŘEDMĚT přírodopis, prvouka

DÉLKA TRVÁNÍ po celý rok

UČEBNÍ CÍLE

Žák uvede, které zahradní
práce přísluší danému měsíci.
Žák charakterizuje každý
měsíc v roce (počasí, 
pranostiky, významné dny, 
délka dne apod., fenologické jevy).

MATERIÁL Co je obvyklé pro každý měsíc. Fantazii se meze nekladou.

Popis aktivity:
Program děti baví, ale je velmi náročný na pomůcky! Sneseme na jedno místo vybavení, které 
je popsáno níže. Dvanáct dětí má za úkol obléct se jako 12 měsíčků. Informace, kdo je kdo, je 
samozřejmě tajná, děti si to vylosují. Pokud je dětí více, mohou mít měsíčkové i své garderobiéry, 
kteří jim pomohou s oblečením. Poté, co si měsíčci rozeberou oblečení a propriety, proběhne 
módní přehlídka. Pokud mají na sobě nebo v ruce něco, co jim nenáleží, na popud učitele či 
ostatních žáků pak taková věc putuje do rukou jiného měsíčka… S pomůckami můžete hrát 
divadlo, kdy Maruška žádá kromě fi alek a jahod i další věci a správný měsíček má pak správně 
reagovat (povstat a čarovat). Maruška si může přát sněženky (únor, březen), fi alky (březen, du-
ben), šeříky (květen), třešně (červen), liják (březen–listopad), obilí (červenec), ostružiny (červenec, 
srpen), hřiby (celé léto a podzim), víno (srpen, září), jablka (září, říjen), sníh (listopad –březen)…

No a co nachystat jednotlivým měsíčkům. To už je na vaší fantazii, místních zvycích, zkušenos-
tech dětí…

leden: běžky, hole, sněžnice, svetr, šála, čepice, ptačí zob, tříkrálová koruna
únor: masopustní maska, svíčka, šála, čepice
březen: svetr, čepice, mrskačka (proutek), nožík, morena
duben: rýč, sázecí kolík, rycí vidle, rolák, věnec z pampelišek
květen: motyčka, náruč květů, včelařská maska
červen: motyčka, srp, kosa, náušnice z třešní
červenec: pláštěnka, hrábě, kosa, slamák, batoh, pohory, kraťasy, sluneční brýle
srpen: srp, kosa, slamák, plavky, ručník, ploutve
září: košík, nůše, školní aktovka
říjen: hrábě, rýč, košík, papírový drak, rolák
listopad: koště, hrábě, rýč, bílý houpací kůň, věnec, větrovka, podběrák
prosinec: vánoční ozdoba, smrková větvička, sekera a pila, šála

(Chaloupky)

© Chaloupky
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Problematika palmového oleje

Věk 12–15 let

PŘEDMĚT
přírodopis, zeměpis,
občanská výchova

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

© Lipka

UČEBNÍ CÍLE

Cílem aktivity je, aby se
žáci snažili najít spojitost
mezi na první pohled
nesourodými fotografi emi
(prales, plantáž, plný
nákupní košík, poraněná
zvířata, vzácné květy, oplodí
palmy olejné, domorodci,
grafy, plné dálnice, drogerie, žrádlo pro zvířata, Rama, cukroví, cukrovinky, 
Jakarta v dýmu, stávkující rybáři, leklé ryby…)

MATERIÁL sada tematických fotografi í

Popis aktivity:
Žáci si zahrají na reportérský tým, který ze získaných informací připraví reportáž a vytvoří svůj 
„obraz reality“.

Každý žák – terénní reportér dostane obálku určité barvy s třemi stejnými fotografi emi. Fotografi e 
si prohlédne a v duchu si připraví odpověď na otázku: Tak co, máte něco nového k pralesu? 
S  touto obálkou a odpovědí se pak pohybuje po místnosti a  fotografi e si vyměňuje s  jinými 
žáky po vzájemném rozhovoru: Tak co, máte něco nového k pralesu? Měl by tak získat 3 jiné 
fotografi e. Poté se celá třída rozdělí podle barev obálek na několik reportérských týmů po 5–6 
členech. Ze všech získaných fotografi í si vytvoří tyto týmy příběh a z něj pro ostatní reportáž na 
téma Co je nového s pralesem.

(Lipka)
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PŘÍRODNÍ ZAHRADA A PERMAKULTURA
Hledání souvislostí v zahradě
– celoroční motivace

VĚK 6–15 let

PŘEDMĚT přírodopis, prvouka

DÉLKA TRVÁNÍ po celý rok

UČEBNÍ CÍLE

Žák vyjmenuje několik

konkrétních souvislostí

mezi rostlinami, živočichy

a prostředím v přírodní zahradě.

MATERIÁL
kartičky s popisy organismů a prvků v zahradě, otázky psané od jabloně, 

klubíčko vlny

Popis aktivity:
Scénka, která se odehrává pod jabloní v přírodní zahradě, je úvodem celoroční motivace pro 
žáky. Ve scénce vystupují různé organismy a prvky zahrady (např. suchá zídka, jezírko, ještěrka, 
žížala, salát, člověk…). Všichni se dohadují o tom, kdo je na zahradě nejdůležitější. Protože se 
nemohou dohodnout, poprosí jabloň (která vše sleduje), aby je rozsoudila. Jabloň však také 
nezná na tuto otázku odpověď. Proto se dohodne s žáky, že budou společně celý rok zahradu 
pozorovat, zkoumat a nakonec se všichni sejdou a na otázku odpoví.
V průběhu celého roku připravuje pedagog výuku o přírodní zahradě v přírodní zahradě. Před 
každým tématem se na jabloni objeví papírová rulička s otázkou pro žáky. Tato otázka je vyzve 
ke zkoumání daného tématu, souvislosti.

Příklady otázek:
Milé děti, zahrada se krásně zelená. Tyto rostliny si přesto stěžují, že jsou považovány za plevel 
a přitom jsou pro člověka výborné. Hlavně na jaře, kdy obsahují množství zdravých látek. 
Rostliny najděte a udělejte si z nich pomazánku. Podívejte se, jestli se na rostlinách živí i někdo 
jiný. Vaše jabloň

Milé děti, zahradnice mi uřízla větev, která se minulý týden těžkým sněhem nalomila. A já teď 
mám strach, že se mi pod kůru dostane houba a zničí mě. Můžete mi pomoct? Vaše jabloň.

Milé děti, pořád kolem mě někdo lítá a něco hledá. Zůstaňte u mě chvíli stát a pozorujte. Víte 
kdo to je a co hledá? Vaše jabloň

Na konci roku se s žáky u  jabloně opět sejdeme. Každý dostane jednu kartičku s názvem 
organismu nebo zahradního prvku. Pedagog hodí jednomu z žáků klubíčko vlny, jehož konec 
drží v ruce. Žák hodí klubíčko dalšímu, ale vždy tak, aby našel a popsal, jak souvisí jeho kartička 
s kartičkou spolužáka, kterému klubíčko hází. Tímto přehazováním nám vznikne složitá síť 
různých souvislostí v zahradě. Nyní nastává čas opět na otázku. Kdo je v zahradě nejdůležitější? 
Žáci mohou mít různé tipy a podle nich pustíme ty provázky u prvku či organismu, který podle 
žáků na zahradě důležitý není. Tím se síť velmi poruší a žáci vyvodí (nejen z této aktivity, ale 
i z celoroční činnosti), že na zahradě neexistuje žádný nejdůležitější organismus. Všechny tam 
mají svou roli.

(Přírodní zahrada z.s.)

© Lipka



80 |

© Lipka



81 |

VČELY

Není včela jako včela

VĚK 8–11 let

PŘEDMĚT přírodopis

DÉLKA TRVÁNÍ 30 minut

UČEBNÍ CÍLE

Žák dokáže vysvětlit rozdíl
v opylování mezi včelou
medonosnou a samotářskými
včelami.

MATERIÁL

„bříška“ se suchými zipy,
pylová zrna (plastové míčky)
různých barev (se suchými zipy),
košíčky, válcový vak – „buňka plástve“

Popis aktivity:
Lektor žákům vysvětlí rozdíly ve způsobech opylování mezi včelami samotářkami a včelou 
medonosnou, poukáže na užitečnost a význam opylovačů pro člověka. Žáci si pak vyzkouší 
odlišné způsoby opylení při hře v zahradě. Žáci se rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina 
představuje včely medonosné, druhá pak včely samotářky. Pylová zrna různých barev jsou 
rozházena v zahradě (představují jednotlivé barevné květy).

Včely samotářky (břichosběrné): děti si nasadí „bříška“ a mají za úkol plnit plátěný pytlík předsta-
vující „pylový bochník“ nasbíranými pylovými zrny. Včely samotářky musí navštívit více různých 
květů, jejich úkolem bude nosit na „bříšku“ pylová zrna různých barev.

Včely medonosné (nohosběrné): každá včela má dva košíčky, do nichž sbírá pylová zrna. Včele 
medonosné vejde do košíčku hodně pylu z jednoho květu, tyto včely budou sbírat pylová zrna 
pouze jedné barvy. Pylová zrna si skladují v úlu v jedné „buňce“ plástve.

(Lipka)

© Lipka
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Výroba svíček z včelího vosku

VĚK 6–11 let

PŘEDMĚT dílny, výtvarná výchova

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

Praktický nácvik práce
s voskem, výroba přírodní
svíčky z včelích pláství. Tato
aktivita je vhodná jako
doplňující aktivita při výuce
a seznamování se dětí
s životem včel. Můžeme ji
využít jako motivující aktivitu,
než začneme děti seznamovat
s životem včel, nebo jako aktivitu
podpůrnou při opakování si informací o vývoji včel.

MATERIÁL

včelí vosk ve formě plátu (lze jej zakoupit pod názvem mezistěna,
vyrábí se i v různých barvách), knot, pravítko,
tužka, nůž, nůžky a pečicí papír

Popis aktivity:
Jde o velmi jednoduchou a rychlou činnost, kterou zvládnou jak starší dětí, tak i menší děti.
Je vhodné si před aktivitou s dětmi povídat o včelách, říct dětem nové nebo zopakovat již známe 
informace o životě včel. Aktivitu můžeme doplnit vhodnou pohádkou nebo básničkou, případně 
seznámit děti s živými včelami, s trubci. Děti přitom ztrácejí z včel strach.

U samotné aktivity představíme dětem nejdříve včelí plástve jako přírodní materiál. Můžeme 
jim na nich ukázat včelí buňky, do kterých klade včelí matka své potomstvo. Děti by měly 
vnímat charakteristické vlastnosti včelího vosku ve formě plátu – teplotu, strukturu, pružnost, 
ohebnost…

Následně pomůžeme dětem s přípravou – řezáním plátů dle šablony. Pokud jsou pláty příliš 
tvrdé, můžeme je nahřát fénem na pokojovou teplotu. Takto připravený plát si děti podloží 
pečicím papírem. Na vybraný okraj si položí připravený knot tak, aby přečníval 2 cm přes hranu 
plátu, a přimáčknou jej k voskovému podkladu. Svíčku rovnoměrně a pevně smotají. Zbytek 
knotu ze spodní části svíčky je potřeba zastřihnout. Aby svíčka správně hořela, je dobré horní 
část knotu potáhnout voskem. S touto činností bychom měli dětem pomoct. Takto vyrobené 
svíčky hoří pomalu a příjemně voní po medu.

(Přírodní zahrada z.s.)

© Chaloupky
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Hra na včely

VĚK 7–11 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodověda

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
Žák dokáže vysvětlit,
jak včely sbírají nektar.

MATERIÁL

sklenice s barevnými květy,
sladké šťávy, křidýlka,
tykadla, sosáčky (brčka),
barevné sklenice (úly),
lupy, model včely a jahody
(květ, plod)

Popis aktivity:
Děti se promění ve včely a na „vlastní kůži“ si vyzkouší sbírat nektar z květů. Na kvetoucí louce 
jsou rozmístěny skleničky s barevnými květy a se sladkými šťávami. Květy jsou různých barev, 
stejnobarevné květy obsahují stejnou šťávu. Dětem rozdáme včelí křidýlka, tykadla a brčka na 
pití, která používají jako sosák. Děti rozdělíme do dvou skupin (včelstev), každé včelstvo má 
svůj úl (barevně označenou sklenici), do kterého budou nosit nektar. Do terénu vyšleme včely 
průzkumnice, které po návratu pomocí včelího tance předají informace o množství, směru 
a vzdálenosti nalezené pastvy. Ostatní včely létavky se vydají pro nektar. Šťávu nasají do 
sosáčku a odnesou do úlu. Nektar nosíme tak dlouho, dokud nejsou všechny květy prázdné. 
Prohlédneme nanošené zásoby, vysvětlíme si, proč včelař nemůže včelám odebrat všechny 
zásoby. Demonstrujeme proces opylení květů na modelu včely a jahody. Je     -li příhodné počasí, 
pozorujeme včely, které na zahradě létají, sbírají nektar a opylují květy.

(Chaloupky)

© „Natur im Garten“ GmbH / Alexander Haiden
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VNÍMÁNÍ ZAHRADY VŠEMI SMYSLY

Mapa zvuků

VĚK 8–14 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodopis, zeměpis, matematika

DÉLKA TRVÁNÍ 30 minut, případně déle

UČEBNÍ CÍLE
posílení koncentrace a orientace ve venkovním prostoru, zostření sluchu,
vědomé vnímání bezprostředního okolí a lokalizace zvuků

MATERIÁL papír a tužka

Popis aktivity:
• Na začátku se žáci sesednou nebo postaví do kruhu, zavřou oči a soustředí se na poslech. 

Každý vyhledá nějaký zvuk v okolí, ztiší se a zvedne ruku poté, co si zvuk vybral. Když všichni 
zvedli ruce, následuje rychlá rekapitulace a dobrovolníci se mohou rozhodnout, že popíší zvuk 
a prozradí, odkud přichází.

• Alternativa: Skupina si sedne a zavře oči. Každý si zvolí jeden zvuk a počítá jeho frekvenci za 
daný časový úsek. Poté následuje srovnání, kolik různých zvuků každý slyšel.

• Každý žák pak dostane list papíru a vyhledá si místo venku. Žáci zavřou oči a soustředí se na 
poslech. Postupně kreslí na papír zvířata lidi, stroje a přírodní zvuky, které slyšeli. Zvuky se na 
papír nakreslí v závislosti na jejich vzdálenosti od místa poslechu a zohlední se rovněž jejich 
umístění vlevo, vpravo, vpředu a vzadu. Vznikne tak mapa zvuků.

• Rozšířená aktivita: Starší žáci mohou po nakreslení mapy odhadovat a měřit vzdálenosti 
a zapisovat je do mapy. Je možné procvičovat také výpočet úhlů.

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH
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Sedm tajemství

VĚK 6–12 let

PŘEDMĚT přírodověda, prvouka

DÉLKA TRVÁNÍ 10 minut

UČEBNÍ CÍLE

zlepšení hmatu a smyslu
pro orientaci, zvýšení
důvěry ke spolužákům
a posílení paměti

MATERIÁL pásky na oči

Popis aktivity:
• Učitelé předvedou aktivitu s dobrovolníkem z  řad žáků a zdůrazní přitom vzájemné citlivé 

a předvídavé chování.

• Žáci jdou ve dvojicích. Jeden dostane pásku na oči a druhý ho opatrně vede zahradou. Vedený 
žák přitom dostane na ohmatání až sedm různých předmětů, rostlin apod., pocházejících 
ze zahrady. V ideálním případě mají tyto objekty velmi různorodé a výrazné vlastnosti (např. 
měkký – tvrdý, studený – teplý, malý – velký atd.). Žák, který vede, pokládá velmi pomalu ruce 
„slepého“ spolužáka na rostlinu a dává pozor, aby nedošlo ke zranění (např. bodnutí včely 
nebo zranění pichlavou rostlinou). „Slepý“ žák se pokouší zapamatovat si cestu a rostliny či 
předměty, které ohmatával.

• Poté si sejme pásku z očí a pokusí se hmatem identifi kovat oněch „sedm tajemství“, tedy sedm 
předmětů nebo rostlin, kterých se předtím dotýkal.

• Následně si žáci vymění role.

(„Natur im Garten“ GmbH)

© „Natur im Garten“ GmbH

© „Natur im Garten“ GmbH
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Dialog s přírodou

VĚK 7–19 let

PŘEDMĚT prvouka, přírodopis, biologie

DÉLKA TRVÁNÍ 30 minut

UČEBNÍ CÍLE

zažívání přírody,
zvýšení empatických
schopností

MATERIÁL

seznam otázek (návrhy),
každý žák si v zahradě
najde nějakou zvláštní rostlinu

Popis aktivity:
Jedná se o tyto úkoly:
• Najdi v zahradě nějakou zvláštní rostlinu, o níž si myslíš, že by ti mohla vyprávět zajímavý 

příběh. Může to být strom, keř nebo nějaká malá rostlinka. Pokus se vidět svět z perspektivy 
vybrané rostliny. Snaž se o  rostlině získat co nejvíce informací! Zkoušej se k nim dostat 
různými cestami.

• Zjisti například, jak rostlina působí na dotek. Proveď přesné pozorování: Je poraněná, nebo 
nějakým jiným způsobem poškozená? Jak vypadá její okolí? Představ si, jak asi vypadá život 
této rostliny, co na ní obdivuješ. Přemýšlej také o tom, jaké zkušenosti už udělala a čím je tak 
zvláštní. Pro nalezení odpovědí zapoj fantazii.

• Pokládej rostlině otázky, například podle těchto návrhů:

> Jak jsi stará?

> Bylas vždycky tak velká?

> Jak ses sem dostala?

> Jaké to je vyrůstat tady?

> Kdo tě chodí navštěvovat?

> Co jsi už v životě zažila?

> Existuje něco zajímavého, co bys mi ráda pověděla?

(Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik)

© Martin Exler
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TVOŘENÍ
Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

Obrazový rám s vylisovanými květy

VĚK 7–19 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodopis, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE

vnímání rozmanitosti rostlin,
trénování koncentrace,
zapojení kreativity

MATERIÁL
nůžky, karton, izolepa, akrylové barvy,
štětec, sušené květy, tekuté lepidlo, voda

Popis aktivity:
• Z pevného kartonu vystřihneme zadní stranu obrazu o rozměrech 21,5 x 16,5 cm.

• Vystřihneme 4 úzké proužky o šířce 3,5 cm a zkrátíme je na dva proužky po 14 cm a dva 
proužky po 16,5 cm.

• Rám slepíme na zadní straně izolepou.

• 4 ustřižené proužky natřeme vybranou barvou, necháme dobře zaschnout, případně naneseme 
druhou vrstvu barvy. Akrylové barvy schnou přibližně 10 minut.

• Po zaschnutí rám volně přiložíme na zadní stranu obrazu.

• Sušené květy (zvláště vhodné jsou macešky) opatrně vyjmeme z lisu na květy a poklademe je 
na rám. Po rozprostření přilepíme květy tekutým lepidlem.

• Zadní stranu obrazu natřeme lepidlem, přilepíme foto a na něj nalepíme rám.

• Kdo chce, může celou přední stranu rámu přetřít lepidlem na ubrousky.

(Hochschule für Agrar-und Umweltpädagogik ve spolupráci s Karo MEIXNER -KATZMANN Omnia 
Verde)

© Karo MEIXNER -KATZMANN

© „Natur im Garten“ GmbH
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Váza ze sklenice a větviček

VĚK 7–19 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodopis, biologie, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 1 vyučovací hodina

UČEBNÍ CÍLE
procvičování koncentrace,
zapojení kreativity

MATERIÁL

sklenice od marmelády,
nasbírané suché větvičky,
zahradní nůžky, tavné lepidlo,
měřicí pásmo, šňůra,
přírodniny

Popis aktivity:
• Obvod marmeládové sklenice změříme měřicím pásmem a nastříháme větvičky o něco delší, 

než je výška sklenice, aby pak nebyl vidět její okraj. Pásmo rozvineme na stole a nastříháme 
nejméně tolik větviček, abychom jimi pokryli úsek o něco málo překračující délku obvodu.

> Metoda 1: ustřižené větvičky fi xujeme na sklo vždy dvěma kapkami tavného lepidla

 a sklenici olepíme větvičkami kolem dokola.

> Metoda 2: větvičky upevníme tenkou, avšak trvanlivou šňůrkou

• Kdo chce, může ještě nalepit větvičky křížem krážem, tak aby sklenice nebyla vůbec vidět.

• Sklenici můžeme ozdobit stužkami nebo peřím.

• Do vázy můžeme dát květiny, nebo do ní můžeme vložit svíčku.

(Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve spolupráci s Karo MEIXNER -KATZMANN
Omnia Verde)

© Karo MEIXNER -KATZMANN
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Přírodní lepidla

VĚK 6–18 let

PŘEDMĚT
prvouka, přírodopis, biologie, 
praktické činnosti

DÉLKA TRVÁNÍ 10 minut

UČEBNÍ CÍLE
Žák si umí sám vyrobit lepidlo
z přírodních materiálů.

MATERIÁL
mouka, voda, misky, lžičky,
nízkotučný tvaroh, jedlá soda

Popis aktivity:
Při tvoření z přírodního materiálu často používáme různá lepidla. Pokud chceme, abychom mohli 
celý výrobek po ukončení jeho životnosti zkompostovat, je třeba dbát i na výběr lepidel.

Při tvoření s žáky se nám osvědčilo využít lepidla z mouky a tvarohu. Někdy lze využít na spojení 
materiálů také včelí vosk nebo jílovou hlínu.

Lepidlo z mouky
Hladkou mouku nasypeme do misky a zalijeme vodou tak, aby po rozmíchání vznikla hustější 
kaše. Vzniklé lepidlo nanášíme štětcem nebo lžičkou. Je třeba počítat s tím, že lepidlo schne 
delší dobu, podle množství a slepovaného materiálu i několik hodin. Toto lepidlo se nám osvěd-
čilo na spojování materiálů papír – papír, papír – textil, slaměný věnec – skořápky od vajíček (je 
třeba použít větší množství lepidla), dřevo – ovčí rouno, ořechová skořápka – rouno, ořechová 
skořápka – textil.
Toto lepidlo nelze uchovávat, je třeba připravit vždy čerstvé.

Lepidlo z tvarohu
Lžíci jedlé sody rozmícháme v  troše teplé vody a necháme rozpustit. Potom vlijeme do mísy 
s tvarohem (250 g) a pořádně rozmícháme nebo vyšleháme metličkou. Hotovou hmotu necháme 
30 minut odstát a pak můžeme používat k lepení. Toto lepidlo lze uchovat několik dní v ledničce.

(Lipka)

© Lipka
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Soutěž pro

žáky a žákyně
Z RAKOUSKA A ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci projektu EDUGARD ATCZ65 proběhla ve školním 

roce 2017/2018 přeshraniční soutěž „Pěstuj, zkoumej, 

vyprávěj“. Školní a zájmové kolektivy dětí ve věku 6–15 let 

se mohly zapojit do jedné ze tří kategorií – „Zahradničení 

se se zahradou, ale i bez zahrady“, „Zahrada vypráví“, 

„Pokusy v zahradě“. Úspěšné projekty byly oceněny 

ekologickými výukovými programy na pracovištích 

partnerů projektu.

VÍCE INFORMACÍ K SOUTĚŽI 
A K JEJÍM ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELŮM NAJDETE:

WWW.AT -CZ.EU/CZ/IBOX/PO-3-ROZVOJ   -LIDSKYCH -ZDROJU/
ATCZ65_EDUGARD/DOKUMENTY

WWW.CHALOUPKY.CZ/EDUGARD/
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für Agrar- und Umweltpädagogik
Dipl.Biol. Susanne Kropf BEd | „Natur im Garten“ 
GmbH
Stefanie Weber BSc | „Natur im Garten“ GmbH
Ing. Stefan Streicher | „Natur im Garten“ GmbH
Dipl.Päd. Heidemarie Wagner | Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik
Dr. Eveline Neubauer | Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik
Mag. Doris Lackner
Mag. Margarete Distelberger

Rozsah

10 modulů v 6 dnech
Studium při zaměstnání a doplňkové studium
Pátek 14:00–18:00 hodin
Sobota 09:00–17:00 hodin
Pilotní průběh 1: 3 pátky a 3 soboty
Pilotní průběh 2: 2 pátky a 4 soboty

Účast 85 %
Pro obdržení certifi kátu o absolvování kurzu 
a započtení kurzu do studia je povolena 
neúčast během jednoho půldne. Je možné 
nechat si vystavit potvrzení o účasti pro každý 
absolvovaný den kurzu.

VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY PRO 
STUDENTY – 
BUDOUCÍ UČITELE
Vysokoškolský kurz zahradní pedagogiky

Období: Letní semestr (duben až červen)

Vyučovací jazyk: němčina

Organizace: „Natur im Garten“ a Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik
Martina Wappel BA und 
Prof. Dipl.Päd.in DIin Roswitha Wolf

Cílová skupina: Studenti pedagogiky

Ukončení: Prezentace jedné vyučovací jednotky 
a dvě písemné práce

Referenti:
Dipl.Päd. DI Katja Batakovic | „Natur im Garten“ 
GmbH
Prof. Dipl.Päd. DI Roswitha Wolf | Hochschule 

© „Natur im Garten“ GmbH

3 ZAHRADNÍ PEDAGOGIKA VE
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, STUDENTŮ 
A V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
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Ukončení kurzu a písemné práce

Kurz bude ukončen didaktickým 
a metodickým zpracováním jedné vyučovací 
jednotky z oblasti zahradní pedagogiky. 
Zpracování se provede v písemné formě 
a bude se prezentovat poslední den kurzu při 
závěrečném pohovoru. V průběhu kurzu se 
budou odevzdávat dvě písemné práce.

Popis kurzu:
Zahradní pedagogika využívá venkovních škol-
ních prostor s jejich přírodním koloběhem a bio-
logickou rozmanitostí k pochopení teoretických 
souvislostí z  výuky a  zlepšení praktických do-
vedností. Vysokoškolský kurz zahradní pedago-
giky je úvodem do smyslu, obsahu a metodiky 
zahradní pedagogiky na základě různorodých, 
prakticky zaměřených témat od pěstování zele-
niny po podporu užitečných živočichů. Účastníci 
kurzu se seznámí s tím, jaký mimořádný význam 
má výuka v zahradě pro tělesný a duševní rozvoj 
dospívajících dětí a jak se venkovní školní pro-
story mohou snadno přizpůsobit novodobým 
přístupům ve výuce.

Struktura

Modul 1 | Zahrada jako místo pro výuku
a vyučovací přístupy v rámci zahradní peda-
gogiky

Modul 2 | Význam venkovních školních prostor

Modul 3 | Pěstování zeleniny a bylinek

Modul 4 | Předpěstování a klíčení

Modul 5 | Půda a kompost

Modul 6 | Zkoumání a objevování živočichů

Modul 7 | Podpora drobných užitečných 
živočichů

Modul 8 | Divoké byliny

Modul 9 | Zelená kosmetika

Modul 10 | Kreativní práce s  přírodními 
materiály

Pilotní průběh 2:
Modul 8 | Zážitková matematika
Modul 9 | Podpora koncentrace

Výukové cíle

Pilotní průběh 1 (duben–červen 2018)

Modul 1 |
Zahrada jako místo pro výuku a  vyučovací 
přístupy v rámci zahradní pedagogiky

• Odlišit zahradní pedagogiku od jiných vědních
oborů

• Získat a osvojit si základní znalosti
o významu pobytu venku pro tělesný, duševní 
a sociální rozvoj dorůstajících dětí

• Seznámit se s potenciálem školních zahrad
jako míst pro výuku a životních prostředí

• Seznámit se s kritérii iniciativy „Natur im
Garten“ pro přírodní zahradu

• Probrat cenné prvky pro úpravu přírodní 
školní zahrady/příklady osvědčené praxe

• Seznámit se s konceptem a významem třídy
v přírodě

• Vytvářet skupiny za použití metod zahradní
pedagogiky

• Poznat možnosti zahradní pedagogiky na
podporu enviromentálních a kognitivně
emocionálních kompetencí

• Koncipovat a provádět učební postupy
v souladu s metodou „badatelsky zaměřené
výuky“

Modul 2 |
Význam venkovních školních prostor

• Seznámit se s významem venkovních školních
prostor z různých pohledů

• Rozeznat účinky využívání venkovních
školních prostor na děti, vyučující a další školní
pracovníky

• Dokázat odhadnout procesy změn při
úpravách venkovních školních prostranství

• Uvádět příklady a diskutovat o vlastních
dojmech a očekáváních týkajících se
venkovních školních prostor

• Rozeznat základní souvislosti mezi využitím
venkovních školních prostor a prospěchem
žáků a odvodit z nich možné využití ve výuce
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Modul 3 |
Pěstování ovoce a zeleniny
 
• Osvojit si vědomosti o běžných principech

střídání plodin (rostliny silně, středně a mírně
vyčerpávající půdu)

• Umět vysvětlit výhody smíšených kultur
a střídání plodin

• Zohlednit princip střídání plodin a smíšených
plodin při plánování zeleninového záhonu

• Umět samostatně pěstovat a pečovat
o vybrané druhy zeleniny

• Seznámit se s vhodnými druhy zeleniny pro
školní zahradu a umět je vybrat v závislosti
na stanovišti

• Osvojit si strategie pro péči o zeleninu
během letních měsíců

• Seznámit se s nároky vybraného stanoviště
a použitím běžné kuchyňské zeleniny ve
výuce

• Prodiskutovat možnosti využití zeleninového
záhonu ve výuce

Modul 4 |
Předpěstování a klíčení

• Seznámit se s výhodami předpěstování
• Dokázat vysvětlit výhody organických pěsteb-
ních nádob a substrátu bez obsahu rašeliny
• Umět integrovat klíčení do výuky
• Naučit se vysévaní zeleninových semen
• Seznámit se s opatřeními pro přírodní péči

o zeleninové záhony (zvláště likvidaci
plevelů a škůdců)

• Osvojit si používání recyklovatelných
materiálů při předpěstování

• Naučit se pěstování rostlin za oknem
• Osvojit si vhodný výběr druhů pro

pěstování za oknem
• Naučit se přesazovat sazenice
• Vyzkoušet si experimenty s klíčením

Modul 5 |
Půda, hnojení a kompost

• Získat základní znalosti o ochraně, revitalizaci
a regeneraci půdy

• Seznámit se s důležitými půdními organismy
a jejich významem pro zdravou půdu

• Prohloubit znalosti o mulčování a zeleném
hnojení

• Seznámit se s přednostmi substrátů bez
obsahu rašeliny

• Seznámit se s hnojivy/prostředky pro zlepšení
půdy ve zdravé, přírodní zahradě

• Umět vysvětlit použití kompostu
• Naučit se metody pro integrování

problematiky týkající se půdy a kompostu
do výuky

Modul 6 |
Zkoumání a objevování živočichů

• Pozorovat a určovat živočichy v zahradě
• Seznámit se s literaturou pro určování

živočichů a naučit se ji používat
• Naučit se zacházet se zvířaty s respektem
• Vyzkoušet si metody určování a pozorování

živočichů, odpovídající věku žáků
• Zvládnout důležité určovací znaky

Modul 7 |
Podpora drobných užitečných živočichů

• Diskutovat o významu užitečných živočichů
v zahradě

• Seznámit se s ekologickými souvislostmi
mezi užitečnými a škodlivými živočichy

• Poznat hodnotu a funkci prvků přírodní
zahrady (květinová louka, živý plot z divokých
keřů atd.) pro užitečné živočichy

• Osvojit si vědomosti o cílené podpoře
užitečných živočichů

• Získat znalosti o požadavcích na vytvoření
umělých úkrytů pro užitečné živočichy

• Zhodnotit příklady osvědčené praxe pro
zdařilou podporu užitečných živočichů

• Vyzkoušet si metody zahradní pedagogiky
týkající se problematiky užitečných živočichů

Modul 8 |
Divoké byliny

• Naučit se znát divoké byliny
• Získat přehled o účincích léčivých
   a jedovatých rostlin
• Vyzkoušet si různé hravé možnosti jak

podpořit radost žáků z objevování v přírodě
• Vyzkoušet si metody poznávání bylin
   a divokých bylin, odpovídající věku žáků
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Modul 9 |
Zelená kosmetika

• Získat základní praktické znalosti o používání
• biokosmetických produktů
• Seznámit se s výhodami a nevýhodami doma
• vyrobené biokosmetiky
• Společně si vyzkoušet výrobu vybraných
• biokosmetických produktů

Modul 10 |
Kreativní tvorba s přírodními materiály

• Seznámit se s vhodnými přírodními materiály
• pro kreativní tvorbu
• Vyzkoušet si realizaci nápadů pro kreativní
• tvorbu s přírodními materiály

Pilotní průběh 2 (duben–červen 2019)
Místo modulů „Divoké byliny“ a  „Přírodní 
kosmetika ze zahrady“ se budou realizovat 
moduly „Zážitková matematika“ a „Podpora 
koncentrace v  zahradě“. Do modulu 3 se 
kromě toho doplní téma ochrany rostlin.

Modul 8 |
Zážitková matematika

• Rozvoj jednoduchých matematických
• schopností
• Pochopení geometrie ve venkovním prostoru
• Propojení základních matematických pojmů
• s realitou (množství, objem, obsah)
• Hravé zvládání jednoduchých početních
• úkonů
 

Modul 9 |
Podpora koncentrace v zahradě

• Zvýšení koncentrace díky zážitkům z přírody
• Posílení sebevědomí samostatnými
• zkušenostmi z pobytu venku
• Osvojení metod zahradní pedagogiky
• pro posílení koncentrace žáků

© „Natur im Garten“ GmbH
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Výukové metody:
Kombinace přednášek, workshopů, diskusních 
skupin, prakticky zaměřených metodických 
školení v zahradě a badatelsky zaměřeného 
učení nebo učení hrou

Organizační formy:
Prakticky zaměřené přednášky budou doplně-
ny skupinovou prací, interaktivními stanovišti 
a prohlídkami ukázkových zahrad.

Materiály ke kurzu budou pod přístupovým 
heslem umístěny ke stažení na domovské 
stránce www.naturimgarten.at, abychom ušet-
řili papír.

Účastníci budou mít možnost hodnotit každý 
modul pomocí zpětné vazby.

…

Literatura:
Braunisch J.; Holzapfel I.; Kropf S.; Schäfer K.; 
Strobl M.; Studer H.; Urlicic V. (2018): Naturna-
he Schulfreiräume. Ein Handbuch für Planung, 
Gestaltung und Nutzung.

Wolf R.; Haubenhofer D. (2017): Jetzt ist für 
alle etwas dabei. Endbericht zur Begleitstudie 
Förderaktion „Spielplätze und Schulhöfe in 
Bewegung“. Wien: Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik

Wolf R.; Haubenhofer D. (2015): Lernen und 
Lehren im Garten. Analyse über Ursprung, 
Definition, Abgrenzung und Wirkung von 
Gartenpädagogik. Wien: Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik

Cervinka R.; Haubenhofer D.; Schlieber H.; Sch-
wab M.; Steininger B.; Wolf R. (2016): Gesund-
heitsfördernde Wirkung von Gärten. Wien: 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

Cornell J. (2017): Cornells Naturerfahrungsspie-
le für Kinder und Jugendliche. Verlag an der 
Ruhr

Lehnert H.-J.; Köhler K.; Benkowitz D. (2016); 
Schulgärten: anlegen, pfl egen, nutzen. Stutt-
gart: Eugen Ulmer

Louv R. (2013): Das letzte Kind im Wald: Geben 
wir unseren Kindern die Natur zurück! Freiburg, 
Basel, Wien: Herder

Williams D. R.; Dixon P. S. (2013): Impact of 
Garden -Based Learning on Academic Out-
comes in Schools: Synthesis of Research
Between 1990 and 2010. Review of Educational 
Research 83 (2), s. 211–235.

Williams D. R.; Brown J. (2012): Learning gar-
dens and sustainability education: Bringing 
life to schools and schools to life. New York: 
Routledge

Weber A. (2011); Mehr Matsch! Kinder brau-
chen Natur. Berlin: Ullstein Hardcover

Brožuru a informační letáky k široké paletě 
témat souvisejících s přírodní zahradou si 
můžete stáhnout na www.naturimgarten.at

Další podpora studia:
Obě domácí písemné práce opraví referenti 
příslušného modulu, kteří poskytnou zpětnou 
vazbu.

Pro odevzdání učební jednotky s  tematikou 
zahradní pedagogiky budou stanoveny dva 
termíny. První termín slouží jako předběžná 
zpětná vazba pro odevzdání konečné práce. 
Tuto zpětnou vazbu dostane každý účastník 
osobně a v písemné podobě.
 
Ve druhém pilotním průběhu nabízí iniciativa 
„Natur im Garten“ a vysoká škola jeden pora-
denský termín na daném místě nebo telefonic-
ké poradenství pro přípravu učební jednotky 
s tematikou zahradní pedagogiky.

Poslední den kurzu bude paralelně se závě-
rečnou prezentací probíhat kolokvium, kde 
společně s účastníky ještě jednou probereme 
všechny moduly a  shromáždíme konkrétní 
náměty pro výuku.



96 |

Výstup

Domácí písemné práce:
Účastníci samostatně vypracují dvě písemné 
práce k tématům modulu 3 „Pěstování zeleniny/
bylinek“ a modulu 6/7 „Zkoumání a objevování 
živočichů“ / „Podpora drobných užitečných ži-
vočichů“ a dostanou osobní písemnou zpětnou 
vazbu od příslušných referentů.

Písemná práce 1: Zahradní práce na zeleni-
novém záhonu

1) Podle vlastního výběru vytvořte seznam 
vhodné zeleniny pro školní nebo výukovou 
zahradu (min. 6 kusů, max. 10 kusů)
2) S  vybranou zeleninou založte zeleninový 
záhon podle principu střídání plodin a smíše-
ných výsadeb a zohledněte přitom také před-
chozí a následné plodiny (udělejte náčrtek).
Zeleninový záhon je přízemní záhon o rozloze 
od 2 x 3 m.
3) Jak byste o záhon v rámci výuky nebo dru-
žiny pečovali? (Příprava půdy, vysetí/předpěs-
tování, mulčování, zalévání, hnojení, sklizeň, 
ochrana rostlin atd.)

Písemná práce 2: Objevování živočichů 
a podpora užitečných zvířat

Představte zahradní prvek sloužící podpoře 
a zkoumání živočichů v zahradě.
Řiďte se přitom těmito otázkami:
• Jací živočichové zde žijí a proč?
• Proč jsou tito živočichové důležití pro
• ekologický systém přírodní zahrady?
• Jak tento zahradní prvek spolu s dětmi
• postavíte/založíte?
• Jako ho můžete trvale pedagogicky využívat?
• Jak zapojíte toto využívání do výuky?

Učební jednotka s  tematikou zahradní 
pedagogiky
Za pomoci předlohy naplánují účastníci v prů-
běhu kurzu učební jednotku na zvolené téma 
z  oblasti zahradní pedagogiky. Tuto učební 
jednotku budou poslední den kurzu prezento-
vat před malou skupinkou účastníků a dvěma 
referenty.

© „Natur im Garten“ GmbH
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Písemná příprava učební jednotky z oblasti zahradní pedagogiky

Téma:

Předmět: Velikost skupiny:

Škola/organizace/třída: Roční období a délka trvání:

Jméno učitele:

Jakých učebních cílů by žáci měli dosáhnout?

Kognitivní – vědomosti

Afektivní – hodnoty

Psychomotorické – dovednosti
 

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

Pracovní pomůcky: Příprava (kdy, kde…)

Pracovní pomůcky
pro vyučujícího

Pracovní pomůcky
pro žáka
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Plán práce/organizace:

Organizační opatření před 
a po realizaci učební jednotky

Před realizací praktické jednotky:

Po realizaci praktické jednotky:

Pracoviště
(náčrtek)

Pracovní/ochranný oděv

Opatření BOZP

Nové pojmy

Literatura/prameny
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Plán průběhu

Čas Průběh Sociální forma Metoda

* Metody mohu být podrobněji popsány v příloze.
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vybrané pojmy a  přírodní děje probíhající 
v přírodní zahradě a jejich využití pro zvýšení 
biodiverzity a ochranu přírody.

• Student dokáže uplatňovat bezpečnostní 
a  hygienické předpisy při činnostech typu 
ochutnávka, manipulace s  přírodninami či 
nářadím apod.

• Student bude schopen aplikovat prvky 
zahradní pedagogiky do vlastní praxe na 
základní škole.

Osnova / Tematický plán*: JARO, LÉTO

1. blok (4 hodiny) – Úvod, přírodní zahrady. 
Květinářství

Úvod do předmětu, fi lozofi e a hlavní principy 
přírodních zahrad.
Proces certifi kace přírodních zahrad, specifi -
ka jednotlivých typů zahrad (školní, školkové, 
komunitní, permakulturní, terapeutické…).
Zásady bezpečnosti a hygieny při výuce na 
školních přírodních zahradách, zásady práce 
s  nářadím a  zásady správného skladování 
nářadí. Organizace práce na zahradě během 
roku.

Květinářství – pokojové rostliny, úskalí interi-
érového zahradničení.
Metody množení a pěstování modelových po-
kojových rostlin, nároky jednotlivých skupin, 
typy a využití substrátů.
Letničky a dvouletky.
Míchání speciálních substrátů – pro pokojové 
rostliny, orchideje, sukulenty.
Prohlídka a seznámení s výukovou zahradou 
Lipky U řeky, ulice Kamenná, Brno.

Přírodní zahrady (jaro, léto) a  (podzim, 
zima)

Období: Jarní semestr 2019

Vyučovací jazyk: cze čeština

Garant: Lipka | Ing. Dana Křivánková

Učitelé
Ing. Dana Křivánková
Ing. Petra Štěpánková, Ph. D.

Ukončení: kolokvium

Rozsah

Celkem 24 hodin, bloková výuka 6 x 4 hodiny, 
12 týdnů výuky (rozsah odpovídá 2 hod. týdně)

Anotace
Předmět je zaměřen na aplikování odborných 
biologických znalostí i  polytechnických do-
vedností v průběhu jarních a  letních měsíců 
pro získání pěstitelské gramotnosti v souladu 
s principy udržitelného života.
Praktická výuka na ukázkové přírodní školní 
zahradě (pracoviště Lipky Kamenná) připravuje 
studenty po odborné i didaktické stránce pro 
výuku předmětů vzdělávací oblasti Člověk 
a svět práce.

Cíle předmětu

• Student bude schopen charakterizovat školní 
přírodní zahradu jako ukázkové edukační 
prostředí a navrhnout její využití pro výuku 
v průběhu jarních i letních měsíců.

• Student se seznámí s didaktickými zásadami 
a organizací výuky na školní zahradě.

• Student se naučí provádět fenologická pozo-
rování v průběhu celého školního roku.

• Student získá dovednosti k  pěstování vy-
braných rostlin se žáky 1. i 2. stupně ZŠ na 
záhoně i v alternativním prostředí v průběhu 
školního roku.

• Student se naučí pečovat o pokojové rostliny 
ve škole s ohledem na případná bezpečnost-
ní rizika.

• Student bude schopen vysvětlit žákům 
odborně správně a  přiměřeně věku žáků 
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2. blok (4 hodiny)  – Zelenina v  přírodní 
zahradě. Potravinová bezpečnost

Zelenina v přírodní zahradě, rozdělení zele-
nin, pěstování a ošetřování během vegetace. 
Vhodné a méně vhodné kombinace plodin, 
osevní postupy.
Potravinová bezpečnost, bedýnky, slow -food, 
GMO.
Guild – společenstvo stromu, jedlý les.
Výsadba a výsev „vitamínové bomby“ (bylin-
ky, cibule, česnek).

3. blok (4 hodiny) – Jaro v přírodní zahradě

Jaro v přírodní zahradě – bioosivo a sadba, 
techniky a termíny výsevu.
Zásady vlastního semenaření. Rozlišování 
osiva různých druhů zelenin a léčivých rostlin.
Výsev „Schröberových“ vitamínových za-
hrádek z  osiva k  nakličování, semenaření 
okrasných okurek, výroba výsevní pásky.

4. blok (4 hodiny) – Biodiverzita v přírodní 
zahradě

Biodiverzita v přírodní zahradě – předpěsto-
vání sadby, smíšené kultury, polykultura, bio-
topová zahrada. Doprovodné rostliny a jejich 
využití. Rostliny bezpečné a jejich nebezpeční 
dvojníci.
Význam hmyzu a  opylovačů v  přírodní za-
hradě.
Plán výsevů zelenin do vyvýšených záhonů 
– výběr druhů pro smíšenou kulturu a poly-
kulturu, vlastní výsev zelenin do vyvýšených 
záhonů.

5. blok (4 hodiny) – Léčivé rostliny a koření 
v přírodní zahradě

Léčivé rostliny a koření v přírodní zahradě, 
jejich význam a pěstování. Ošetřování, sklizeň 
a využití léčivých rostlin.
Bioindikátory (rostlinné i  živočišné), jejich 
využití v přírodní zahradě.
Biologická ochrana a  její principy. Metody 
využití bylinných jích a přirozených predátorů.
Jarní práce v přírodní zahradě – výplet a do-
končení vyvýšeného záhonu, pletí. Pikýrování 
předpěstované sadby rajčat.

6. blok (4 hodiny) – Kolokvium

Zhodnocení předmětu, představení seminár-
ních prací a aktivit pro žáky.
Písemný závěrečný test, evaluace.
Jedlá zahrada v praxi – senzorické posouzení 
jedlých plevelů a květů (výroba pomazánky, 
bylinkových čajů).

*Posloupnost tematického plánu může být 
pozměněna v závislosti na vnějších podmín-
kách (počasí, lhůty setí a sázení jednotlivých 
plodin aj.)

Strukturplan Herbst, Winter

© Lipka
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1. blok (4 hodiny) – Úvod, přírodní zahrady. 
Podzim v přírodní zahradě

Úvod do předmětu, fi lozofi e a hlavní principy 
přírodních zahrad.
Proces certifi kace přírodních zahrad, historie 
a vývoj přírodních zahrad ve světě i v České 
republice.
Specifi ka jednotlivých typů zahrad (školní, škol-
kové, komunitní, permakulturní, terapeutické…).
Zásady bezpečnosti a hygieny při výuce na 
školních přírodních zahradách, zásady práce 
s  nářadím a  zásady správného skladování 
nářadí. Organizace práce na zahradě během 
roku.
Podzim v přírodní zahradě – metody šetrné 
sklizně a  technologie zpracování úrody bez 
chemie, zásady správného skladování.
Princip samozásobitelství, degustace a sen-
zorické posouzení méně známých i tradičních 
plodin.

2. blok (4 hodiny) – Půda v přírodní zahra-
dě. Bioindikace

Půda v přírodní zahradě – jak ji udržet zdra-
vou, živou a úrodnou.
Posklizňová úprava půdy, šetrné metody 
práce s půdou, mulčování, zelené hnojení, 
principy kompostování a organické hnojení.
Využití rostlin a živočichů pro bioindikaci sta-
vu půdy – praktické určení stavu půdy (vlh-
kostní poměry, obsah prvků, pH) na výukové 
zahradě pomocí plevelů jako bioindikátorů.
Terénní určení půdního druhu.

 
Stavby a struktury v přírodní zahradě (typy 
záhonů) a  jejich využití pro výuku v  různých 
předmětech.
Budování vyvýšeného záhonu v přírodní za-
hradě nebo kompostovací kóje z palet.

3. blok (4 hodiny) – Voda v přírodní zahradě

Voda v přírodní zahradě – možnosti zadržení 
srážkové vody v krajině i na zahradě, využití 
dešťové vody a  úsporná zálivka. Zvýšení 
odolnosti zahrad proti suchu, vhodné výsad-
by. Legislativní opatření, ochrana vod.

Budování jezírek, dešťových záhonů. Výběr 
vhodných rostlin pro dešťové záhony.
Steinerova teorie čištění a oživení vody po-
mocí fl owformů.
Budování a osázení dešťového záhonu nebo 
segmentů pro zelené střechy.

4. blok (4 hodiny) – Ovocné dřeviny a živo-
čichové v přírodní zahradě

Ovoce v přírodní zahradě – ovocné dřeviny 
jako kostra přírodní zahrady, staré odrůdy, 
méně známé původní i nepůvodní druhy.
Zásady správné výsadby, ošetřování, základy 
množení a řezu ovocných dřevin.
Praktická ukázka řezu.

Živé ploty, jejich význam pro tvorbu biocenter 
a biokoridorů.
Živočichové v  přírodní zahradě, jejich vý-
znam a způsoby jejich přilákání nebo udržení 
v zahradě.
Výroba hotelů pro hmyz, úkrytů pro škvory 
a krmítek pro ptáky.

© Lipka
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5. blok (4 hodiny) – Zima v přírodní zahradě

Zima v přírodní zahradě a práce nutné pro 
její zazimování. Zazimování záhonů v přírodní 
zahradě.
Květinářství – typy okrasných rostlin a  jejich 
využití v přírodní zahradě.
Doporučený sortiment podle stanovištních 
okruhů.
Možnosti rychlení rostlin pro vánoční dekora-
ci. Výsadba cibulovin pro rychlení.

6. blok (4 hodiny) – Kolokvium

Zhodnocení předmětu, představení seminár-
ních prací a aktivit pro žáky.
Písemný závěrečný test, evaluace.
Degustace zimních zelenin, ovoce a výrobků 
z nich.

*Posloupnost tematického plánu může být 
pozměněna v závislosti na vnějších podmín-
kách (počasí, lhůty setí a sázení jednotlivých 
plodin aj.)

Výukové metody:
Viz společná kapitola ve vzdělávacím rámci od 
JČU.

..............................................................................

Literatura:
Kolektiv autorů (2013). Moje přírodní zahrada – 
příručka zahradního vědění (2. vyd.). Jindřichův 
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ISBN 978-80-260-5326-2.

Burns, A. a S. (2011). Práce na biozahradě – 
praktické návody a rady pro přírodní pěstitel-
ství. Praha: PLOT. ISBN 978-80-7428-059-7

Hradil, R. (2015). Půda – zdravá, živá, úrodná 
(1. vyd.). Olomouc a Hranice: Bioinstitut a na-
kladatelství Fabula. ISBN 978-80-87371-28-2 
(Bioinstitut), ISBN 978-80-87635-31-5 (Fabula)

Kreuter, M. (2009). Biozahrádka – pěstování 
blízké přírodě. Banská Bystrica: Euromedia 

Group, k. s. ISBN 978-80-242-2201-1
Křivánková, D. (2012). Školní zahrada jako 
přírodní učebna. Brno: Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Křivánková, D., & Machátová, I. (2012). Cesta 
k ukázkové školní přírodní zahradě (1. vyd.). 
Brno: Lipka – školské zařízení pro environmen-
tální vzdělávání.

Křivánková D. (2011). Praktická péče o školní 
zahradu společně se žáky. Chaloupky o.p.s., 
TRIFOIL Jihlava, s. ISBN: 978-80-906417-0-9.

Burešová a kol. (2007). Učíme se v zahradě. 
Chaloupky o.p.s. Kněžice, 443 s.

Výstupy

• Student navrhne, dle možností realizuje 
a  refl ektuje odborně správnou a  věku žáků 
přiměřenou praktickou výuku ve formě semi-
nární práce či prezentace, s živými rostlinami 
v období jaro, léto či podzim zima.

• Student ocení význam praktických činností 
pro rozvoj pracovních návyků a postojů k práci 
a péči o životní prostředí, vhodně tyto činnosti 
zařazuje do výuky předmětů vzdělávací oblasti 
Člověk a svět práce, ale také jimi doplňuje vý-
uku napříč ostatními předměty

© Lipka
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Cíle předmětu

Student získá kompetence pro využití škol-
ní zahrady v  pedagogické praxi a  přehled 
o možnostech využití školní zahrady v  rámci 
mezipředmětových vztahů.

Student se seznámí s didaktickými zásadami 
a organizací výuky na školní zahradě.

Student si osvojí zásady provozu školní vý-
ukové zahrady, zásady bezpečnosti práce 
a hygienické zásady při práci na školní výukové 
zahradě.

Student se naučí samostatně plánovat a orga-
nizovat zahradní práce v průběhu roku.

Student se seznámí s  aspekty přírodních 
zahrad.

Student se naučí pěstovat základní druhy rost-
lin (zelenina, léčivé rostliny, okrasné rostliny, 
ovocné stromy a keře), získá zásady pro pěsto-
vání tradičních zemědělských plodin a pochopí 
význam zemědělství pro zajištění potravinové 
produkce.

Student získá praktické dovednosti při práci 
na školní zahradě, seznámí se s bezpečným 
používáním a skladováním zahradních nástrojů.

Student pochopí vliv abiotických činitelů na 
růst a vývoj živých organismů.

Student dokáže vysvětlit ekologický význam 
práce s půdou.

Student vysvětlí souvislosti ekologického ze-
mědělství ve vztahu ke zdravé výživě.

Student si osvojí problematiku ochrany rostlin, 
zásady boje proti chorobám a škůdcům rostlin 
v zahradě.

Student si ověří v  terénu teoretické znalosti 
přírodovědných disciplín (např. zoologie, bota-
nika, geologie), pochopí souvislosti v ekosys-
témech a význam biodiverzity.

Student se naučí plánovat, provádět, vyhod-
nocovat a  interpretovat terénní pozorování 
a experimenty.

Student si osvojí vybrané aktivizující metody 
výuky na školní zahradě a zásady badatelsky 
orientované výuky a její uplatnění v praxi.

Student bude schopen implikovat prvky za-
hradní pedagogiky do vlastní praxe na základní 

škole.

Školní zahrada ve výuce

Období: Letní semestr

Vyučovací jazyk: čeština

Garant:
Jihočeská univerzita | Mgr. Zbyněk Vácha, 
Ph.D.

Učitelé:
Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.
Ing. Štěpánka Chmelová, Ph.D., RNDr. Renata 
Ryplová, Ph.D.

Ukončení: zápočet

Rozsah

Celkem 28 hod., bloková cvičení po 2 
vyučovacích jednotkách/ týden,
vyučovací jednotka 45 minut, celkem 14 týdnů 
výuky

Anotace:
Školní zahrady jsou výborným univerzálním 
výukovým prostředkem. Přínosem výukových 
zahrad je především možnost uplatnění prak-
tických metod terénní výuky a přímý kontakt 
studentů s přírodou. Praktická terénní výuka je 
v současné době stále aktuálnějším didaktic-
kým trendem. Důvodem je neustálé oddalování 
se mládeže přírodě a klesající zájem o ni. Pří-
slušníci současné mladé generace sami málo 
vyhledávají přímý kontakt s přírodou, dávají 
přednost jejímu zprostředkovanému poznání 
pomocí internetových zdrojů. Tím jsou však 
ochuzeni o řadu vjemů a hůře chápou zejména 
environmentální souvislosti.

Studenti absolvováním tohoto předmětu získají 
základní kompetence pro výuku přírodověd-
ných disciplín v  prostředí školních zahrad. 
Tento předmět nabízí studentům získat základy 
nezbytných vědomostí, dovedností a návyků 
pro jejich další profesní působení v oblasti tzv. 
zahradní pedagogiky.

Výuka tohoto předmětu probíhá převážně 
praktickou formou na výukové zahradě Peda-
gogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.
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Osnova

Tematický plán*:

1. blok (2 hodiny) – Školní zahrada

Úvod do předmětu. Seznámení studentů se 
školní zahradou. Školní zahrady a požadavky 
na jejich vybavení – stálá zařízení, pěstitelské 
části aj. Zásady bezpečnosti a hygieny při 
výuce na školních zahradách, zásady práce 
s  nářadím a  zásady správného skladování 
nářadí. Organizace práce na školní zahra-
dě během roku. Přírodní zahrady a  jejich 
zákonitosti.
Prohlídka a  seznámení s  výukovou školní 
zahradou Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích.

2. blok (2 hodiny) – Pěstování rostlin 1

Praktické základy pěstování užitkových rost-
lin – zelenina, ovocné stromy a keře, polní 
plodiny, léčivé rostliny a  okrasné rostliny. 
Zpracování půdy, setí a sázení, předpěstování 
rostlin. Modelové rostliny pro školní zahrady. 
Péče o pěstované rostliny – dle potřeby mož-
né i v dalším průběhu kurzu.

3. blok (2 hodiny) – Pěstování rostlin 2

Praktické základy pěstování užitkových 
rostlin – zelenina, ovoce, polní plodiny, léčivé 
rostliny a okrasné rostliny. Zpracování půdy, 
setí a sázení, předpěstování rostlin. Modelové 
rostliny pro školní zahrady. Péče o pěstované 
rostliny – dle potřeby možné i v dalším prů-
běhu kurzu.

4. blok (2 hodiny) – Biotopová stanoviště 1

Obvyklá biotopová stanoviště na školních 
zahradách a  možnosti jejich didaktického 
využití.
Vodní biotop v zahradě – výukový program 
a jeho praktická ukázka. Determinace rostlin 
a živočichů vodního biotopu.

5. blok (2 hodiny) – Biotopová stanoviště 2

Obvyklá biotopová stanoviště na školních 
zahradách a  možnosti jejich didaktického 
využití.
Biotop louka, biotop pole a  suchý biotop 
(skalka) – výukové programy a jejich praktic-
ká ukázka. Determinace rostlin a živočichů 
těchto biotopů.

6. blok (2 hodiny) – Pokusy a pozorování 
v zahradě 1

Terénní přírodovědné pokusy a pozorování – 
metodika a zásady jejich provedení, praktický 
nácvik. Práce s měřicími přístroji, orientace 
v terénu.
Terénní výuka integrované pedologie, hydro-
logie, meteorologie, klimatologie a chemie. 
Stanovení vybraných vlastností půdy – určení 
půdního druhu, půdní reakce (pH), stanovení 
obsahu vybraných prvků v  půdě. Měření 
a  sledování základních meteorologických 
charakteristik  – teplota vzduchu, vlhkost 
vzduchu, srážky, vítr. Stanovení vybraných 
vlastností vody – pH vody, vodivost, obsah 
rozpuštěného kyslíku ve vodě, stanovení 
dusičnanů ve vzorku vody přímo v terénu.
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7. blok (2 hodiny) – Pokusy a pozorování 
v zahradě 2

Terénní přírodovědné pokusy a pozorování – 
metodika a zásady jejich provedení, praktický 
nácvik. Práce s měřicími přístroji, orientace 
v terénu.
Terénní výuka integrované geologie, zoologie, 
botaniky, fyziologie rostlin a ekologie.

8. blok (2 hodiny) – Živočichové na školní 
zahradě

Podpora druhové rozmanitosti školních za-
hrad a možnosti zvyšování oživenosti zahrady 
různými druhy živočichů. Hmyzí hotely a jejich 
význam. Živočichové jako škůdci rostlin, 
způsoby prevence vůči těmto škodlivým či-
nitelům. Živočichové v půdě a jejich význam. 
Určování živočichů v  zahradě podle atlasů 
a klíčů.
Základy chovatelství – zvířata vhodná pro 
chov ve škole ev. na školní zahradě, základy 
včelařství.
 

9. blok (2 hodiny) – Využití školních zahrad 
v praxi 1

Ukázka a nácvik aktivit vhodných pro výuku 
přírodovědných předmětů na základní škole 
v prostředí školních zahrad. Učení zážitkem, 
pohyb v  přírodě, didaktické hry, výukové 
programy. Využití výuky na školní zahradě 
v rámci mezipředmětových souvislostí. Rea-
lizace pěstitelství pro základní školy dle Rám-
cově vzdělávacích programů (RVP). Význam 
a uplatnění školních zahrad v environmentální 
výchově a osvětě.
 

10. blok (2 hodiny) – Využití školních za-
hrad v praxi 2

Ukázka a nácvik aktivit vhodných pro výuku 
přírodovědných předmětů na základní škole 
v prostředí školních zahrad. Učení zážitkem, 
pohyb v  přírodě, didaktické hry, výukové 
programy. Využití výuky na školní zahradě 
v rámci mezipředmětových souvislostí. Rea-
lizace pěstitelství pro základní školy dle RVP. 
Význam a uplatnění školních zahrad v envi-
ronmentální výchově a osvětě.
 

11. blok (2 hodiny) – Badatelsky orientova-
né vyučování

Ukázka využití badatelsky orientovaného 
vyučování v  terénu – příklady badatelských 
úloh z oblasti botaniky, zoologie, pedologie, 
klimatologie aj. Nácvik využití této metody 
výuky pro aplikaci na základní škole.

12. blok (2 hodiny) – Globální a environ-
mentální témata v zahradě

Zpracování a  využití zahradního bioodpa-
du – kompostování, pravidla pro zakládání 
kompostů, zisk univerzálního hnojiva. Hnojení 
rostlin. Globální problémy v souvislosti s uží-
váním průmyslových hnojiv. Třídění odpadů, 
rozložitelnost různých materiálů v  přírodě, 
využití školní zahrady v  této problematice 
(hřbitovy odpadků, kompostéry), koloběh 
látek v  přírodě, environmentální výchova 
a osvěta. Praktické ukázky a motivační prvky.

© „Natur im Garten“ GmbH
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13. blok (2 hodiny) – Využití pěstovaných 
rostlin

Sklizeň, skladování a  využití pěstovaných 
rostlin. Práce s přírodním materiálem a  jeho 
využití k tvůrčí a produkční činnosti. Význam 
pěstovaných rostlin ve výživě člověka, pro-
dukce potravin, samozásobitelství. Člověk 
a jeho zdraví jako integrované téma ve výuce 
na školní zahradě.

14. blok (2 hodiny) – Závěr a  shrnutí 
předmětu

Závěrečný blok předmětu, ve kterém dochází 
ke shrnutí praktických dovedností a teoretic-
kých poznatků. Zhodnocení, příp. evaluace 
předmětu. Dokončení péče o  pěstované 
rostliny, ev. sklizeň vybraných rostlin. Udělení 
zápočtu.

*Posloupnost tematického plánu může být 
pozměněna v závislosti na vnějších podmín-
kách (počasí, lhůty setí a sázení jednotlivých 
plodin aj.)

Výukové metody:
V rámci tohoto předmětu budou používány tyto 
výukové metody:

Praktické metody – nácvik dovedností, pro-
dukční metody, instruktáž:
Aplikace praktických metod klade důraz na 
především na praxi a  práci studentů, jejich 
přímý styk s předmětem skutečnosti a mož-
nost manipulace s  ní. Praktické činnosti na 
jedné straně završují poznávací proces, na 
druhé straně přenášejí nové impulsy, podněty, 
problémy z praxe do vyučování a přispívají tím 
k oboustrannému spojení školy a života. Dílčí 
praktické metody mají společné dovednosti. 
Jedná se např. o  pohybové dovednosti či 
dovednosti specializované, které tvoří základ 
různých odborných činností a prací.

Nácvik pracovních dovedností začíná u  zá-
kladních prvků nacvičované dovednosti, které 
vyučující předává a  zároveň vysvětluje. Po 
prvotním nácviku základních prvků studenti pro-

vádí jednoduché úkony a postupy, které, spojují 
v komplexní pracovní celek. Významné místo 
mezi praktickými metodami zaujímá instruktáž. 
Je to kombinovaná metoda sestávající z vysvět-
lování, předvádění a vlastního nácviku činnosti, 
přičemž jednotlivé komponenty instruktáže 
jsou variabilní dle cíle činnosti. Rozeznáváme 
instruktáž úvodní, průběžnou a závěrečnou.

Metody názorně demonstrační – pozorování
V  rámci pozorování studenti provádí samo-
statné nebo pod vedením učitele uvědomělé, 
plánovité a  metodické vnímání sledovaných 
objektů a jevů a změn, ke kterým v nich dochá-
zí, aniž by bylo do jejich průběhu zasahováno. 
Pozorování může být prováděno dle rozdělení:

• prosté (1 objekt či jev) a  srovnávací (více 
objektů či jevů najednou, např. pozorování 
více osiv najednou),

• bezprostřední (pozorujeme originální objekt) 
a zprostředkované (přírodnina či jev nedo-
stupný bezprostřednímu pozorování),

• vlastní (zastupuje výklad učitele), předběžné 
(pozorování usnadní pochopení učiva) a do-
datečné (následuje po výkladu učitele),

• krátkodobá (během jedné vyučovací jednot-
ky) a dlouhodobá (více než jedna vyučovací 
jednotka),

• statická (pozorování znaků rostlin, demon-
strace přírodnin) a  dynamická (pozorování 
fyziologických jevů  – růst rostlin, klíčení 
semen, fenologická pozorování),

• zjišťující (učitel zaměřuje pozornost žáků jed-
ním směrem, potvrzuje svůj výklad), popisné 
(samostatné pozorování přírodnin a  jevů) 
a objevné (náročnější, žáci sami musí vyvodit 
určité závěry).

Pokusy, experimentování:
Metoda pokusů a experimentů se může rovněž 
uplatnit i v  rámci terénní výuky na školní za-
hradě. Pokusem se rozumí sledování objektů 
a jevů za uměle vytvořených podmínek, které 
dovolují záměrně měnit jednotlivé faktory sle-
dovaného jevu, příp. vlastnosti objektů. Pokusy 
lze provádět přímo v  terénu nebo na školní 
zahradě. Při výuce se využívají i dlouhodobé 
zahradní experimenty.
Práce s měřicí a výpočetní technikou:
Metoda podporuje experimentování na školní 
zahradě, studenti se učí pracovat s jednoduchý-
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mi přístroji, např. pro měření veličin přímo v te-
rénu, a získávají dovednosti při jejich následném 
zpracování a vyhodnocení. Využívání techniky 
v prostředí je velmi žádoucí. Nejedná se pouze 
o měřicí přístroje. Současná generace preferuje 
v každodenním životě tzv. chytré technologie 
a jejich využití může proto výuku velmi zatrak-
tivnit. Např. výuka s využitím tabletů je možná 
i v prostředí zahrad, v zahraničí jsou k dispozici 
např. atlasy rostlin či určovací klíče ve formě 
mobilních aplikací. Obdobně populární je např. 
i využití GPS, dnes běžně dostupné v řadě ka-
pesních elektronických přístrojů.

Práce s pracovním listem, ev. textem:
Tato činnost se používá k objektivní a  rychlé 
kontrole výsledků učení žáků. Pracovní listy 
většinou připravuje sám vyučující, pokud 
nejsou součástí nějakého již připraveného vý-
ukového programu. Úlohy vyžadují od studentů 
provádění různých činností. Pracovní listy do-
plňují především učební aktivity, doplňují i vy-
cházky, exkurze a pozorování. Důležitá je jejich 
názornost a přehlednost, obrázky v pracovních 
listech musí mít dobrou rozlišitelnost.

Práce s atlasem, s určovacím klíčem:
Práce s  atlasem či určovacím klíčem vede 
studenty k  seznámení s  vybranými taxony 
rostlin, hub či živočichů na zahradě. Práce 
s  určovacím klíčem je náročnější než práce 
s atlasem, protože vyžaduje již konkrétní zna-
losti rostlin. Můžeme však pracovat i s různými 
jednoduššími určovacími tabulkami (např. pro 
léčivé rostliny, obiloviny, apod.).

Aktivizující metody – diskuse, situační a in-
scenační metody, didaktické hry:
Aktivizující metody podporují zájem o  uče-
ní a  podmiňují u  žáků intenzivní prožívání, 
myšlení, jednání. Proto tyto metody zajišťují 
předpoklady uvědomělého učení, podporují 
samostatnost, fl exibilitu a kreativitu myšlení. 
Zejména didaktické hry mohou působit mo-
tivačně a didaktický záměr může být překryt 
i soutěživým zaujetím. Tyto metody je vhodné 
používat i v rámci výukových programů.

Projektová metoda:
Projekt představuje relativně rozsáhlou, prak-
ticky významnou a reálné skutečnosti blízkou 

problematiku, jejíž řešení studenti plánují pře-
vážně samostatně, přičemž používají fyzické 
prostředky na vlastní zodpovědnost. Projekt 
má vždy prakticko -konstruktivní cíl, který musí 
být opravdu realizován. Ze začátku je dobré 
volit otevřené prostředky, studenti mají podíl 
na volbě projektu, jeho tématu a plnění. Pro-
jekty podněcují a pomáhají k samostatnému 
získávání vědomostí a dovedností nezbytných 
pro řešení určitých problémů. Výhoda projek-
tové výuky spočívá zejména v propojení teorie 
s  praktickým životem, v  interdisciplinárním 
využití, v  podpoře práce v  týmu a  k  rozvoji 
samostatného myšlení a tvořivosti žáků.

Badatelsky orientované vyučování:
Jedná se o  moderní výukový trend, který 
v  posledních letech nachází stále častější 
uplatnění ve výuce přírodovědných předmětů 
v řadě evropských zemí. Na rozdíl od klasické 
transmisivní výuky, kdy student pasivně přijí-
má nové poznatky jako tvrzení učitele, během 
badatelského vyučování student dochází k no-
vým poznatků sám, principem obdobným po-
znávání vědců. Učitel zde vystupuje pouze na 
pozici jakéhosi rádce, který usměrňuje žákovo 
bádání. Na počátku správné badatelské výuky 
by měla vždy stát motivace vyúsťující v ba-
datelskou otázku, nejlépe s tzv. Aha efektem. 
Školní zahrada poskytuje mnoho témat k mo-
tivaci. Učitel uplatňující badatelský přístup ve 
výuce pak vede studenty přes všechny etapy 
bádání, tedy od 1) konstrukce hypotéz, přes 2) 
plánování badatelských postupů (např. polních 
pokusů, pozorování) směřujících k jejich ověře-
ní, 3) analýzu a interpretaci zjištěných výsledků 
až k 4) vyvozování závěrů, jejich 5) formulaci, 
prezentaci a diskusi. V badatelské výuce je vel-
mi důležité, aby student samostatně vyvozoval 
poznatky, uvědomoval si souvislosti. Získané 
poznatky jsou pak trvalejšího charakteru. 
Badatelská výuka na zahradě je velmi vhodná 
např. pro témata z environmentální oblasti.

Metoda zážitkové pedagogiky:
Metoda je založena na přímé zkušenosti jako 
možnosti pro utváření pozitivního vztahu 
k přírodě. Důležitou součástí této metody je 
prožitek (emoce) a určitá míra dobrodružství. 
Lze se zaměřit na celkové smyslové vnímání 
prostředí školní zahrady.

Brainstorming, pojmové mapy:
Obě metody využijí práci ve skupině s cílem 
je vytvořit nové myšlenky, souvislosti s daným 
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tématem, problémem. Vhodné rovněž pro té-
mata z environmentální oblasti jako úvodní či 
motivační prvek.

Metoda výkladu, vyprávění, popisování:
I  přesto, že tyto metody jsou typické spíše 
pro prostředí vnitřních školních učeben, kla-
sické monologické výukové metody se uplatní 
i v prostředí školních zahrad. Mají však funkci 
spíše doplňkovou, především informační 
a motivační.

.............................................................................
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Další studijní podpory:
Kurzy MOODLE na PF

Hodnotící metody:
• Evaluační test

• Hodnocení výkonů a výsledků dílčích aktivit 
studenta (portfolio)

• Rozhovor, pozorování

• Demonstrace získaných dovedností během 
výuky
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Am Wasserpark 1, 3430 Tulln/Donau
Kurzy dalšího vzdělávání od dubna do října
www.naturimgarten.at

...........................................................................................................................…

Pozorování a podpora výskytu živočichů

Cílová skupina Pedagogové vyučující v 1. až 9. třídě

Čas duben až říjen, 3 hodiny

Učební cíle

Seznámit se s biotopy v přírodní zahradě, dostat informace o uži-
tečných živočiších a  jejich funkcích v ekosystému, poznat opatření 
na podporu výskytu užitečných živočichů, vyzkoušet si stavbu jejich 
obydlí.

Stručný popis

Aby mohla zahrada fungovat jako ekosystém, je zapotřebí mít k dis-
pozici vhodné biotopy pro živočichy. Seminář se bude zabývat tím, 
kteří živočichové v přírodní zahradě žijí, jaké funkce v ní plní a  jak 
je možné podpořit jejich výskyt. Při procházce zahradní výstavou 
GARTEN TULLN si prohlédneme některé užitečné živočichy a uká-
žeme metody pro jejich pozorování a vnímání. Můžeme si vyzkoušet 
různé možnosti, jak postavit jednoduchá hmyzí obydlí pro užitečné 
živočichy

Organizace „Natur im Garten“ GmbH v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

45 min. Teoretický 
úvod

• Společné vypracování koncepce na téma, co uži-
teční živočichové dokážou a  jak můžeme podpořit 
jejich výskyt.
• Výměna zkušeností o již zrealizovaných opatřeních 
na podporu výskytu užitečných živočichů ve školní 
zahradě.
• Výměna zkušeností o  tom, jaký význam má pro 
žáky pobyt venku.

fl ipchart, 
tužky

45 min. Pozorování 
a určování 
živočichů 
v zahradách 
výstavy
GARTEN 
TULLN

• Pozorujeme opylovače na záhonech trvalek.
• Přidržíme bílou plachtu pod živým plotem a zatřeseme 
jím (zvířata spadnou na plachtu), přendáme živočichy 
do pozorovací sklenice s lupou a určujeme je.
• Najdeme živočichy na kompostu a určujeme je.
• Najdeme živočichy na louce a určujeme je.

bílá plachta, 
pozorovací 
dóza s lupou, 
malé lopatky, 
pomůcky pro 
určování
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45 min. Prohlídka 
hmyzích 
hotelů 
v zahradách 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

• Prohlédneme si zdejší hmyzí hotely a  jejich 
obyvatele.
• Vysvětlíme správný postup při stavbě hotelu pro 
divoké včely: vyvrtání dřevní dřeně, čistě zastřižené 
rákosové stvoly a jiné duté stonky.
• Prohlédneme si další obydlí užitečných živočichů: 
ptačí a  netopýří budky, domeček pro berušky, 
květináče pro škvory, úkryt pro ježky, domeček pro 
čmeláky apod.
• Podíváme se na úpravu prostředí pro užitečné ži-
vočichy, např. hromady odumřelého dřeva, hromady 
kamení a kouty s divokým porostem.

45 min. Stavba jed-
noduchého 
hmyzího ho-
telu

• Každý účastník postaví z prázdné plechovky jeden 
hotel pro divoké včely (popis v kapitole 2.2).
• Každý účastník vytvoří jeden květináč pro škvory.

Plechovky, 
rákos nebo 
duté stvoly 
trvalek, 
hliněné 
květináče, 
dřevitá vata, 
zahradní 
nůžky

Mobilní zeleň – zahradničení i bez zahrady

Cílová skupina Pedagogové vyučující v 1. až 9. třídě

Čas duben až říjen, 3 hodiny

Učební cíle
Prezentovat vědomosti o různých možnostech úspěšného pěstování 
zeleniny a bylinek i bez zahrady, procvičit výsev, přesazování a před-
pěstování rostlin za oknem, provést v praxi osázení různých nádob

Stručný popis

Zaset, zasadit, vypěstovat a  sklidit něco jedlého patří k  cenným 
zkušenostem. Je to však možné i bez zahrady? Učitelé se dozvědí 
cenné rady a tipy k ekologickému zahradničení ve třídě a na školním 
dvorku, zaměřené hlavně na recyklovatelné pěstební nádoby. Ukáže-
me si zvlášť vhodné rostliny a probereme možnosti zahrnutí tématu 
zahradničení do každodenní výuky.

Organizace
„Natur im Garten“ GmbH v Tullnu nad Dunajem
Kontakt: www.naturimgarten.at, Am Wasserpark 1, 3430 Tulln

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

20 min. Úvod do
tématu

Výměna zkušeností: Účastníci si budou moci vy-
měnit názory na úspěchy a problémy v dosavadním 
zahradničení ve škole.
Vyjasnění očekávání: Účastníci refl ektují svůj postoj 
k otázce: „Co si slibuji od pěstování zeleně ve třídě 
nebo na školním dvorku?“ Poté se téma společně 
prodiskutuje.

fl ipchart, 
tužky
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40 min. Přednáška Účastníci dostanou informace o tom, jak lze pěstovat 
zeleninu a bylinky i bez zahrady. Je třeba zvláště 
zohlednit světelné podmínky, stanoviště a velikost 
nádoby, ale také správný substrát a optimální zálivku 
podle dané rostliny.

notebook, 
dataprojektor

45 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

Prohlédneme si a prodiskutujeme zvýšené záhony, 
osázené květináče, truhlíky a misky, ale i minirybníky 
ve vaně apod. Zdůrazníme zvláště různé osázení 
v závislosti na poloze a velikosti nádob.

30 min. Praktická 
část – výsev

Ukážeme si správný výsev malých a velkých semen. 

Poté dostanou učitelé recyklovatelné pěstební nádo-

by, jako prázdné jogurtové kelímky, plechovky nebo 

vrstvené obaly, a mohou si výsev sami vyzkoušet.

semena

různých 

salátů a

zeleniny,

pěstební

nádoby 

z recyklo-

vatelných 

plastů,

výsevní

substrát,

lopatky

konve

45 min. Praktická 
část – osázení 
nádoby

Demonstrace: Vysvětlíme a na příkladech ukážeme 
optimální postup při osazování kbelíků, květináčů 
a jiných nádob. Upozorníme na to, že všechny nádo-
by potřebují otvory pro odtok vody a doporučíme dát 
na jejich dno drenážní vrstvu.
Skupinová práce: Účastníci se rozdělí na tři sku-
pinky. Každá skupinka dostane nádobu a  jeden 
z následujících úkolů pro její vhodné osázení:
1 . Sadbové brambory do humózního zahradního
substrátu
2 . Suchomilné byliny, vyžadující malé množství 
vody, do směsi zahradního substrátu a písku
3. Byliny vyžadující větší množství živin do
humózního zahradního substrátu

různé nádoby 

jako kbelíky 

nebo velké 

prázdné 

plechovky, 

různé bylinky, 

sadbové 

brambory, 

substrát, 

písek, 

keramzit, 

separační 

geotextilie, 

lopatky, 

konve

© „Natur im Garten“ GmbH / M. Wappel
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Zahradničení na zeleninovém záhonu

Cílová skupina Pedagogové vyučující v 1. až 9. třídě

Čas duben až říjen, 3 hodiny

Učební cíle

Naučit se znát zeleninu vhodnou pro pěstování ve školní zahradě, 
pochopit správné metody pěstování zeleniny a péče o záhony, jakož 
i správné hnojení a mulčování. Prohlédnout si zeleninové a vyvýšené 
záhony, založit a osázet zeleninou jeden záhon

Stručný popis

Jestliže zasejeme, zasadíme, vypěstujeme a sklidíme něco jedlého, 
chutná nám to dvojnásob! Školní zahrada je mimořádně vhodná 
pro výuku o živé přírodě. Učitelé se dozvědí cenné poznatky o za-
hradničení ve škole a dostanou mnoho praktických tipů na výsev 
přesazování a úspěšné pěstování zeleniny, vhodné zvláště pro školní 
zahrady. Na výstavě GARTEN TULLN se budeme věnovat obdělávání 
půdy, hnojení a péči o záhony a prakticky si vyzkoušíme založení 
a osázení zeleninového záhonu.

Organizace „Natur im Garten“ GmbH v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

15 min. Výměna 
zkušeností

Účastníci prodiskutují úspěchy a problémy dosavadní 
práce s dětmi ve školní zahradě.

45 min. Přednáška Doporučíme zeleninu vhodnou pro pěstování ve 
školní zahradě. Vysvětlíme zakládání zeleninových 
záhonů při zohlednění smíšených kultur. Zdůrazníme 
zvláště správné hnojení.

Laptop,
Beamer

45 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

Prohlédneme si vyvýšené a zeleninové záhony za-
hradní výstavy. Zvláštní pozornost věnujeme různým 
tvarům záhonů, zakládání záhonu se smíšenými 
kulturami, mulčování a hnojení kompostem. Prohléd-
neme si a prodiskutujeme krechty a komposty.

30 min. Praktická 
část – výsev 
a přesazování

Výsev: Ukážeme správný výsev malých i  velkých 
semen. Poté účastníci dostanou recyklovatelné pěs-
tební nádoby, jako např. jogurtové kelímky, a mohou 
si výsev sami vyzkoušet.

Přesazování: Ukážeme správné přesazování vypěs-
tovaných rostlinek do větších nádob. Poté si účastníci 
mohou přesazování sami vyzkoušet.
Vyseté a přesazené rostliny si účastníci mohou vzít 
s sebou pro další pěstování.

semena
a sazenice
různých 
salátů a
zeleniny,
recyklovatelné
pěstební
nádoby,
substrát,
lopatky,
konve



116 |

45 min. Praktická 
část – 
založení 
zeleninového 
záhonu

Účastníci se rozdělí do čtyř skupinek. Mohou si 
prakticky vyzkoušet vědomosti o zakládání zelenino-
vého záhonu, získané na semináři: Skupinky si samy 
naplánují, jaké saláty a druhy zeleniny chtějí na svém 
vyvýšeném záhonu pěstovat. Poté provedou osázení 
a  zohlední správnou vzdálenost rostlin, smíšenou 
kulturu, hnojení a mulčování.
 
Následuje společná prohlídka záhonů a zhodnocení 
skupinové práce.

semena 

a sazenice 

různých 

salátů 

a zeleniny, 

lopatky, 

konve, 

kompost, 

mulčovací 

materiál

© „Natur im Garten“ GmbH / M. Wappel
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Úprava venkovních školních prostor pro pohyb, zážitky a komunikaci dětí

Cílová skupina Pedagogové vyučující v 1. až 9. třídě

Čas duben až říjen, 3 hodiny

Učební cíle
Pochopit význam přírody pro rozvoj dětí, promyslet náměty a mož-
nosti pro využití venkovních školních prostor ve výuce a o přestáv-
kách, seznámit se s různorodými možnostmi úpravy školní zahrady

Stručný popis

Louka, stromy, záhon, písek, beton? Jakou úpravu venkovních prostor 
by si děti přály? Společně shromáždíme náměty pro úpravu venkov-
ních školních ploch v souladu s potřebami dětí a prodiskutujeme 
uspořádání vhodné jak pro přestávky, tak pro zážitkové a aktivní 
učení v přírodě. Posoudíme příklady realizací v areálu výstavy GAR-
TEN TULLN.

Organizace „Natur im Garten“ GmbH v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

15 min. Úvod do 
tématu

Účastníci se zamyslí nad tím, co a kde si jako děti 
rádi hráli. Prodiskutujeme význam přírody a zahra-
dy pro zdravý tělesný a psychosociální rozvoj dětí 
a mládeže.

30 min. Přednáška Představíme důležité prvky optimální úpravy venkov-
ních školních prostor: Co potřebujeme, aby se žáci 
mohli o přestávkách pohybovat a  relaxovat venku? 
Jaké venkovní úpravy podporují využití ve výuce 
i prakticky a aktivně zaměřené učení?

notebook, 
dataprojektor

15 min. Přípravné 
cvičení pro 
plánování

Všichni účastníci nakreslí momentální stav své školní 
zahrady na milimetrový papír.

milimetrový 
papír, tužky

60 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

Při procházce v  areálu zahradní výstavy, zvláště 
v ukázkové školní zahradě, si prohlédneme a pro-
diskutujeme prvky optimálního venkovního školního 
prostoru.

50 min. Plánování 
jako 
skupinová 
práce

Vytvoří se skupinky. Na základě přípravného cvičení 
naplánuje každá skupinka vysněnou školní zahradu 
pro školu jednoho z účastníků. Financování přitom 
zpočátku nehraje žádnou roli, v úvahu se však musí 
vzít místní podmínky.
Na závěr skupinky představí svou vysněnou školní 
zahradu v plénu. Prodiskutujeme možnosti fi nanco-
vání a realizace.

fl ipchart, 
tužky 
v různých 
barvách

10 min. Přenos
do praxe

Každý účastník si poznamená, jaký námět pro úpravu 
by chtěl realizovat jako první.

papír, tužky
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Hra a zábava v zahradě

Cílová skupina
Pedagogové vyučující v 1. až 9. třídě,
družinářky a vedoucí zájmových kroužků

Čas duben až říjen, 6 hodin

Učební cíle

Seznámit se s účinky přírodních prostranství na tělesný a psychoso-
ciální vývoj dětí, vyzkoušet si hry v rámci zahradní a zážitkové peda-
gogiky, společně vytvářet kreativní díla pomocí přírodních materiálů 
a sdílet nápady.

Stručný popis

Děti tráví stále více času v uzavřených prostorách a volná prostranství 
ve školách a družinách získávají stále větší význam pro jejich zdravý 
tělesný, mentální a sociální rozvoj. V  tomto semináři si na výstavě 
GARTEN TULLN společně vyzkoušíme metody zahradní a zážitkové 
pedagogiky. Umožňují posílit pocit sounáležitosti a zažívat přírodu 
všemi smysly. Součástí semináře je i kreativní tvorba pomocí přírod-
ních materiálů ze zahrady.

Organizace „Natur im Garten“ GmbH v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

15 min. Výměna 
zkušeností

Účastníci budou debatovat o  tom, kdo z nich pra-
videlně využívá venkovní školní prostory a  jaké má 
s tímto využíváním zkušenosti.

15 min. Úvod
do tématu

Účastníci se zamyslí nad tím, co a kde si jako děti 
rádi hráli. Budeme diskutovat o  dnešních dětech 
trávících čas převážně v uzavřených prostorách.

© „Natur im Garten“ GmbH, M. Benes -Öller
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Čas Metoda Obsah Materiál

60 min. Skupinová 
práce

Účastníci se sejdou v malých skupinkách a proberou 
tato témata:
Jaké účinky má zahrada na
• tělesný vývoj?

• duševní vývoj?

• sociální vývoj?

Skupinky pak prezentují výsledky debaty.

fl ipchart, 
tužky

90 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

Prohlídka zahradních prvků, které je možno s žáky 
bez velké námahy vytvořit a  pedagogicky využít: 
záhony trvalek s opylovači, hmyzí domečky, osázené 
květináče a recyklovatelné nádoby, stezky pro chůzi 
naboso atd.

60 min. Přestávka

90 min. Didaktické 
hry v zahradě

Výměna míst na kládě: Všichni účastníci se postaví 
na ležící kládu. Pak si vymění místa, aniž by někdo 
z nich z klády slezl. Ten, kdo stojí zcela vlevo, se musí 
posunout zcela doprava a naopak.

Vytvoření co nejmenšího místa: Účastníci se shro-
máždí do skupin po pěti až sedmi osobách. Každá 
skupina dostane provaz a má za úkol složit ho do co 
nejmenšího kruhu, v němž všichni členové skupiny 
vydrží stát alespoň 5 vteřin.

Netopýr a můra: Každá skupina vytvoří uzavřený 
kruh. Jeden člověk se postaví doprostřed kruhu 
a dostane pásku na oči (= slepý netopýr). Další člen 
nebo dva členové skupiny (= můry) jdou rovněž do 
kruhu. Když netopýr zvolá „píp“, musí můry odpo-
vědět „pop“. Cílem je, aby slepý netopýr chytil můry 
podle jejich akustických signálů.

Sedm tajemství: Popis je na straně 84

Mapa zvuků: Popis je na straně 85

provazy, 
pásky na oči, 
papír, tužky

60 min. Tvořením 
s přírodními 
materiály

Malování přírodními barvami: Účastníci posbírají 
v zahradě různobarevné květy, listy a bobule. Roz-
drtí je v hmoždíři na kaši, kterou mohou použít jako 
barvu pro vytváření pestrých obrazů. Kromě toho lze 
malovat i šťávou z červené řepy a vytvářet barevné 
přechody pomocí mýdlového louhu a citronové šťávy.

hmoždíř, 

šťáva 

z červené 

řepy, mýdlový 

louh, citron, 

štětec, papír

30 min. Refl exe 
a přenos do 
každodenní 
praxe

Účastníci refl ektují, co se jim nejvíce líbilo a co by 
chtěli realizovat ve své škole.

papír, tužky
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Kreativní tvoření s přírodními materiály

Cílová skupina Pedagogové vyučující v 1. až 9. třídě

Čas duben až říjen, 3 hodiny

Učební cíle
Naučit se vnímat krásy přírody, seznámit se možnostmi kreativní 
tvorby z přírodních materiálů, procvičit si výrobu přírodních barev

Stručný popis

V přírodě a na zahradě najdeme různorodé materiály, podněcující 
všechny smysly a vhodné pro kreativní tvoření. V rámci semináře se 
vydáme do zahrad výstavy GARTEN TULLN a budeme sbírat bobu-
le, květy, listy, ale i kameny, větve a jiné přírodniny. Budeme z nich 
vytvářet pestrobarevné obrazy, fantastická zvířata, bizarní postavy, 
nebo kouzelné šperky. Vytvořená díla si samozřejmě můžete vzít 
domů.

Organizace „Natur im Garten“ GmbH v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

20 min. Výměna 
zkušeností

Účastníci referují ve skupinkách o svých zkušenos-
tech týkajících se venkovních volnočasových aktivit. 
Debatují o nápadech, potenciálech, hranicích mož-
ností a pomůckách.

fl ipchart, 
tužky

40 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN 
a didaktické 
hry v zahradě 
pro zbystření 
smyslového 
vnímání

Sedm tajemství: Popis je v kapitole 2. 2. 
Pomocí této hry v kvetoucí a pestrobarevné zahradě 
bystříme smysly a učíme se vnímat krásu malých 
detailů.

Obrázek z procházky: Každý účastník dostane le-
penkový talíř polepený oboustrannou lepicí páskou. 
Na něj může během procházky zahradou lepit květy, 
listy, stébla aj. a vytvořit pestrý obraz.

Vyhledávání: Účastníci by měli na procházce za-
hradou sbírat pestré květy, svěží listy a zralé bobule. 
Následně z nich budou vyrábět rostlinnou barvu.

pásky na oči, 
lepenkové 
talíře, 
oboustranná 
lepicí páska,
malé misky 
a nádobky

45 min. Praktická 
část 1

Malování rostlinnými barvami: Účastníci posbírají 
v  zahradách různobarevné květy, listy a  bobule. 
Rozdrtí je v hmoždíři na kaši a mohou je pak použít 
jako barvu pro vytváření barevných obrázků. Kromě 
toho lze malovat i šťávou z červené řepy a vytvářet 
barevné přechody pomocí mýdlového louhu a citro-
nové šťávy.

Květinové tetování: Účastníci si nanesou trochu va-
zelíny na kůži a nalepí na ni různé lístky květů, takže 
vznikne „barevné tetování“.

hmoždíř, 
šťáva 
z červené 
řepy, mýdlový 
louh, citron, 
štětec, papír, 
vazelína
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Čas Metoda Obsah Materiál

60 min. Praktická 
část 2

Stromové obličeje: Účastníci si vyhledají strom 
a plošně na něj přitlačí kousek hlíny, velký jako pěst. 
Do vlhké hlíny vtlačí ka mínky, větvičky, listy a  jiné 
přírodniny tak, aby vznikl obličej.

Barevné řetězy: Účastníci nastříhají větve bezu na 
krátké kousky, které zbaví kůry a  vydlabou. Poté 
navlečou kousky bezu na šňůru a udělají z ní řetěz, 
který buď pestře pomalují, nebo zkombinují s jinými 
přírodninami, např. s peřím nebo šnečími ulitami.

Srdíčka z trávy: Účastníci dostanou mladý rozvětve-
ný proutek a ohnou jeho větvičky dolů tak, že vznikne 
srdíčko. Z dlouhých stébel trávy a květin spletou dva 
copy, které na obou stranách srdíčka upevní pomocí 
lýka.

Modelovací 

nebo jílovitá 

hlína,

větvičky 

bezu, šňůra, 

hřebíky, 

případně 

barvy 

a štětec,

mladé, 

rozvětvené 

proutky, 

stébla trávy 

a květin, lýko

15 min. Refl exe 
a přenos do 
každodenní 
praxe

Účastníci refl ektují, co se jim nejvíce líbilo a co by 
chtěli realizovat ve své škole.

papír, tužky

© „Natur im Garten“ GmbH
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Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
Angermayergasse 1, 1130 Wien
Celoroční nabídka kurzů dalšího vzdělávání
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

...........................................................................................................................…

Formování týmu ve školní zahradě

Cílová skupina
Učitelé, edukační pracovníci, zájemci o zahradní pedagogiku z Ra-
kouska a Česka.

Čas 1 den

Učební cíle
Účastníci mohou využívat školní zahradu jako místo pro formování 
týmu.

Stručný popis

Účastníci vnímají školní zahradu jako místo setkávání a mohou využít 
opatření pro formování týmu.
Skupinové procesy, praktická cvičení, pozornost v  rámci zahradní 
pedagogiky.

Organizace Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve Vídni

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

10:00 Úvod

10:15 Představení Defi nice PPT

11:15 Defi nice 
provedená 
skupinou 
a týmem 
plénum

Debata

12:00 Výměna 
zkušeností

Přednáška
PPT

12:30 Dotazy 
a diskuse
plénum

13:30 Formování 
týmu
plénum

Skupinová práce, prak tická cvičení, možná i v semi-
nární místnosti nebo na chodbách

provazy, 
papír, kousky 
dřeva

14:30 Buď aktivní 
skupina

Skupinové procesy a jejich dopady

15:30 Přestávka

15:45 Oáza energie 
jednotlivci Cvičení na pozornost

16:00 Cvičení použití naučených metod (skupinky)

16:45 Refl exe
a závěr
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Kreativní přístupy ve školní zahradě

Cílová skupina
Učitelé na středních a vyšších odborných zemědělských školách, 
edukační pracovníci v Rakousku a Česku.

Čas 1 den

Učební cíle

Seznámit se s různými metodami edukace v oblasti poznávání přírody 
a vyzkoušet si je.
Umožnit badatelsky zaměřené učení.
Zkoumat souvislosti mezi věděním a vnímáním.
Využít vlastní kreativitu.

Stručný popis

Zahrada a příroda jako místa druhové rozmanitosti: lidé je utvářeli 
a pečovali o ně po staletí a uměli tak využít přírodu. Dokážeme slyšet, 
co příroda vypráví? Jaké příběhy dokážeme vymyslet?
Společně se vydáme za hledáním zvláštních rostlin na okrajích cest, 
dozvíme se bizarní a zajímavé věci a zanecháme stopy svou kreativní 
tvorbou.

Příběhy spojené s krajinou a krajinnými prvky.
Hry a cvičení zaměřená na biologickou rozmanitost.
Kreativní tvorba v přírodě.
Pozornost a identita.

Organizace Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve Vídni

© Eveline Neubauer
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PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

10:00 Přivítání Úvod

10:15 Příroda 
v zahradě: 
vlastní 
vnímání 
střídání mezi 
malou a velkou 
skupinou

Kreativní cvičení pro osobní přístup k tématu školní 
zahrady a výměnu názorů ve skupině.

přírodní 
materiály

11:30 Dimenze 
vztahu mezi 
přírodou 
a člověkem: 
přehled 
plénum

Zemědělci vnímají přírodu jinak než turisté o víkendu. 
Dětí vidí v přírodě volnost pohybu, zahradníci struk-
turu. Přírodní pedagogika umožňuje rozma nité formy 
poznávání přírody, které mají naprosto různé účinky.

PPT

12:30 Polední 
přestávka

13:30 Plénum Vertikální pěsto vání salátu, pěsto vání brambor v pyt-
lích a pěstová ní rostlin v holin kách

Příklady nových forem zahradničení a  zahradních 
úprav

PPT

14:00 Učení hrou, 
badatelské 
objevování

cvičení;
střídání mezi 
malou a velkou 
skupinou

Zahrada je místem výuky umožňujícím hlubší poznání 
přírody. Během procházky přírodou budeme při hře 
simulovat například koncepce ekologické rovnováhy 
a seznámíme se s příklady badatelsky zaměřeného 
učení.

papír a tužky

15:00 Přestávka

15:15 Kreativní 
tvorba podle 
koncepce 
„Land Art“
samostatná 
práce nebo 
práce ve 
skupinkách

Za použití přírodních materiálů chceme v souladu 
s koncepcí „Land Art“ vytvářet objekty a přidat k his-
torii nějakého místa další pomíjivou kapitolu.

přírodní
materiály

16:45 Refl exe 
a závěr
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Rostliny ve školní zahradě

Cílová skupina
Učitelé na středních a vyšších odborných zemědělských školách, 
edukační pracovníci v Rakousku a Česku

Čas 1 den

Učební cíle
Rozšířit znalosti o divokých a užitkových rostlinách a uplatnit je ve 
výuce

Stručný popis

- Rozšíření metod pro využívání a pěstování zahradních rostlin
- Osvojení a vyzkoušení metod pro určování a rozeznávání rostlin

Při procházce školním areálem budeme sbírat a probírat rostliny. 
Dostaneme tipy a triky pro správné poznávání nejdůležitějších
divokých a užitkových rostlin, jejich využití a pěstování

Organizace Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve Vídni

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

10:00 Přivítání Úvod

10:15 Plénum Rostliny ve školní zahradě,
Důležité rostlinné čeledi místní fl óry;
rozdíly mezi divokými a zahradními rostlinami

PPT, literatura

11:00 Hry a aktivity 
zaměřené 
na rostliny 
skupinky

Hledání, sběr, určování, prezentace přírodní
materiály

12:30 Polední 
přestávka

13:30 Čeledi rostlin 
plénum

Důležité rostlinné čeledi v  zahradách  – srovnání 
s místní fl órou

PPT, 
sekundární 
literatura

14:00 Pěstování 
plénum

Srovnání podmínek pro růst a pěstování PPT

15:00 Přestávka

15:15 Určování 
rostlin 
samostatně, 
ve skupinkách

Jednoduchá cvičení pro určování rostlin literatura 
k určování 
rostlin, 
přírodní 
materiály, 
lupa

16:00 Uplatnění ve 
výuce 
plénum

Náměty/možnosti pro uplatnění a použití ve školní 
výuce

přírodní 
materiály, 
literatura

16:45 Plénum Refl exe a závěr
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© Martin Exler

Zvířata ve školní zahradě

Cílová skupina
Učitelé na středních a vyšších odborných zemědělských školách, 
edukační pracovníci v Rakousku a Česku

Čas 1 den

Učební cíle Prohloubit znalosti o členovcích a vytvořit výukové koncepce

Stručný popis

Naučíme se metody umožňující společně se žáky sbírat, určo vat 
a blíže zkoumat členovce (a jiné drobné živočichy) v za hradě. Probe-
reme aktuální otázky týkající se správného za cházení s živými zvířaty 
a zvládání strachu a  fóbií. Osvojení metod pro sbírání a určování 
členovců. Rozvoj námětů a kompetencí pro předávání těchto vědo-
mostí/refl exí mladším i starším dětem, případně pro diskusi s žáky 
na toto téma.

Organizace Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve Vídni

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

10:00 Přivítání Úvod

10:15 Členovci
plénum

Na co musíme dbát při určování? PPT

11:00 Etický kodex 
plénum

Etický kodex při práci s živými zvířaty etický kodex

11:15 Naučit se 
poznávat 
domácí 
skupiny
členovců 
žijících na 
zemském 
povrchu 
plénum

Příklady pro uplatnění ve výuce přírodní 
materiály 
a literatura
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12:30 Polední 
přestávka

13:30 Členovci ve 
společ nosti 
plénum

Členovci ve společnos ti, fi lmu a literatuře, odbourá-
vání předsudků, strachů a fóbií

PPT,
sekundární 
literatura

14:00 Chytání 
a určování
samostatně 
nebo ve 
skupinkách

Různé metody pro hledání/chytání/sbírání členovců materiály
pro chytání,
sbírání, 
literatura

15:30 Přestávka

15:45 Výuka 
plénum

Nápady/možnosti pro uplatnění a použití ve školní 
výuce

PPT, přírodní 
materiály

16:45 Plénum Refl exe a závěr

© Eveline Neubauer



128 |

Sklizeň vlastní zeleniny a zmapování možností projektu zaměřeného
na vlastní sklizeň

Cílová skupina
Učitelé na středních a vyšších odborných zemědělských školách, 
edukační pracovníci v Rakousku a Česku

Čas 1 den

Učební cíle

- Zprostředkovat kompetence o pěstování zeleniny
- Objasnit, jaké možnosti lze pro konzumenty vytvořit
- Na středních zemědělských školách se prostřednictvím projektů 
zaměřených na vlastní sklizeň může rozšířit profesní uplatnění absol-
ventů ve smyslu podnikové diverzifi kace. Případně je možno využít 
tyto projekty jako doplnění přímého prodeje zákazníkům nebo jako 
nabídky v oblasti Green Care.
- Konzumenti se mohou díky sklizni vlastní zeleniny seznámit se 
zásadami zdravé výživy. Vědomosti o pěstování zeleniny a výrobě 
potravin se tak mohou díky praktickým zkušenostem prohloubit.

Stručný popis

- Rozšíření možností rozvoje studentů v rámci zemědělského podniku, 
zvláště těch, kdo se zajímají o přímý prodej nebo systém Green Care;
- Rozvoj námětů a kompetencí pro předávání těchto vědomostí/refl exí 
mladším i starším dětem, případně pro diskusi s žáky na toto téma;
- Základy zdravé výživy

Zahradník nebo zemědělec na jaře oseje či osází několik řádků různý-
mi druhy zeleniny. Poté se tato plocha příčně rozdělí na parcely, které 
se poskytnou uživatelům (např. školním třídám, rodinám) pro pěsto-
vání, sklizeň a dodatečné osetí/osázení. Po skončení vegetačního 
období se parcely vyklidí a jednotně obdělají. Projekty zaměřené na 
vlastní sklizeň se mohou realizovat ve školních zahradách, zeměděl-
ských podnicích nebo na veřejných plochách v blízkosti měst.

Organizace Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ve Vídni

PRŮBĚH:

Čas Metoda Obsah Materiál

10:00 Přivítání, 
představení 
účastníků
plénum

Dotazy na typ školy, učební cíle účastníků a  jejich 
očekávání vůči semináři

fl ipchart

10:30 Úvod
plénum

Úvod do sklizně vlastní zeleniny: náměty, způsoby 
provedení, klíčové faktory úspěšnosti; příklady

PPT

11:30 Přestávka

11:45 Vyjasnění 
možností
skupinová 
diskuse

Vyjasnění možností pro realizaci projektu zaměřené-
ho na sklizeň vlastní zeleniny ve škole

podklady
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12:15 Vypracování 
možností 
využití 
skupinová 
práce

Možnosti využití a dosažitelné efekty v učení

13:00 Polední 
přestávka

14:00 Dotazy Dotazy

14:15 Plánování 
projektu 
zaměřeného 
na sklizeň 
vlastní 
zeleniny 
skupinová 
práce

Práce ve skupinkách: konkrétní plánování projektu 
zaměřeného na sklizeň vlastní zeleniny

přírodní 
materiál, 
literatura

15:30 Přestávka

15:45 Prezentace 
plénum

Stručná prezentace a diskuse o stavu prací fl ipchart

16:45 Refl exe Závěrečné dotazy

© Eveline Neubauer
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Chaloupky o.p.s.
Kněžice 109, 675 21 Kněžice
Celoroční nabídka kurzů dalšího vzdělávání
www.chaloupky.cz

...........................................................................................................................…

Badatelský víkend

Cílová skupina učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ

Čas 3 dny

Učební cíle Naučit učitele metodu otevřeného bádání.

Stručný popis

Víkend je zaměřený na přiblížení metody badatelsky orientovaného
učení přenesené do terénu, respektive do prostředí školní
zahrady. Učitelé si vyzkouší celou metodu, provedeme je
jednoduchými i technickými pomůckami, dotkneme se práce
v týmu a prezentace.

- Metoda BOV a její pojetí, využití, slabé i silné stránky metody,
 propojení s RVP

- Tvorba otázky a hypotézy, teorie bádání, badatelský cyklus
- Práce s pomůckami a práce v terénu
- Formy výzkumů
- Vlastní vyzkoušení celé metody

Organizace
Chaloupky
Kontakt: martin.kriz@chaloupky.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 Pátek 14:00–18:30

120 min. Úvod do badatelsky
orientované výuky
prezentace, ukázky, diskuse

Základní pojmy, badatelský cyklus, zařazení do výu-
ky, zkušenosti z Chaloupek

120 min. Nácvik badatelských
dovedností
workshop

Otázka a hypotéza, formy kladení otázek, motivace

Blok 2 Sobota 8:30–18:00

120 min. Pomůcky pro odchyt
živočichů a výzkum
workshop

Prezentace jednoduchých pomůcek pro terénní
přírodopis, pasti, síťky, atlasy a práce s nimi

Elektronická čidla
a fyzikální pomůcky
workshop

Fyziologické pokusy, práce s elektronikou, čidly
a měřicími přístroji

240 min. Badatelský cyklus – 
praktický nácvik
nácvik výuky

Téma, otázka, hypotéza, vlastní výzkum, zpracování 
výsledků

Blok 3 neděle 8:30–12:30

180 min. Prezentace výsledků
nácvik výuky

Grafi cká zkratka, prezentace, práce s chybou,
zpětná vazba, uzavření cyklu
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60 min. Závěr a evaluace
závěr a evaluace

Zhodnocení metody, zpětná vazba, zařazení metody 
do výuky, zkušenosti učitelů

Učíme se v zahradě

Cílová skupina Učitelé ZŠ a SŠ

Čas rok 2018, 2019, podzim, jaro, tři dny v průběhu školního roku

Učební cíle
Bourat bariéry pro výuku mimo školu, ukazovat metody a aktivity 
využitelné venku, práce s přírodninami, rostlinami a živočichy

Stručný popis

První den: senzitivita a výtvarná výchova v zahradě, význam zahradní 
terapie, kreativita a využívání přírodních materiálů

Druhý den: matematika a  fyzika v zahradě (pro II. stupeň) a ma-
tematika a čeština pro I. stupeň, využití pomůcek na měření výšky 
stromu, sklonu svahu, využití měr a vah, funkce v přírodě, optika 
a mechanika, voda, půda, vzduch, pozorování a popis přírody

Třetí den: přírodopis a zeměpis v zahradě, využití klíčů a atlasů, 
hmyz, jak pozorovat přírodu, zahrada jako ekosystém, zeměpis na 
hromadě hlíny

Třídenní seminář zaměřený na zařazení zahradní pedagogiky do 
výuky jednotlivých předmětů s variantou pro první i druhý stupeň, 
případně SŠ

Organizace
Chaloupky
Kontakt: martin.kriz@chaloupky.cz

© Chaloupky
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PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 První den 9:00–14:30 (300 minut)

30 min. Úvod Proč chodit s dětmi ven, význam senzitivity, význam 
výuky a pobytu v přírodě, příroda, přírodní materiál 
a kreativita (seminář)

30 min. Senzitivita Aktivity zaměřené na vnímání přírody všemi smys-
ly, jednoduché aktivity pro první stupeň, relaxace
v přírodě, bezpečné prostředí, prostor pro tvoření

120 min. Výtvarná výchova Využití přírodnin, barvy z rostlin, vitráže, paletky,
galerie v zahradě

120 min. Práce se dřevem Bezpečnost práce, práce s  noži a  jednoduchými 
nástroji, hlavní postupy, zpracování dřeva

Blok 2 Druhý den 9:00–14:30 (300 minut)

180 min. Matematika (oba stupně) Jednoduchá matematika, počty do dvaceti, zlomky, 
odhady veličin, rovinná a prostorová geometrie, oso-
vá souměrnost, podobnost trojúhleníků, pythagorova 
věta

120 min. Fyzika (II. stupeň) Optika, duha, lom světla; akustika, výroba píšťalek, 
xylofonů, vítr; mechanika, páka, kyvadlo, energie; 
vlastnosti kapaliny, vzlínavost, povrchové napětí

120 min. Český jazyk (I. stupeň) Tvorba slov, popis pozorování, slovní zásoba,
protiklady, slovní kopaná, fantazie, příběhy v zahra-
dě, cizí jazyk

Blok 3 Třetí den 9:00–14:30 (300 minut)

150 min. Přírodopis Ekosystém zahrady, lov a  pozorování živočichů, 
jednoduché pomůcky a pokusy, rostliny, morfologie 
a modelování květů, pobytová znamení, jak nalákat 
do zahrady živočichy, zahrada bezpečná pro zvířata

120 min. Zeměpis Modelování krajiny, historie krajiny, orientace
a mapování, práce s GPS, lesnická typologie,
vrstevnicové zobrazení

© Chaloupky
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Hurá z lavic

Cílová skupina Učitelé ZŠ a SŠ

Čas srpen, 3 dny

Učební cíle
Třídenní seminář představuje učitelům rozmanité možnosti využití 
zahrady ve výuce.

Stručný popis

Víkend je zaměřený na metody výuky v zahradě a terénu – mezipřed-
mětově a na rozšiřování znalostí učitelů.

pátek: entomologie – různé techniky lovu bezobratlých, systematika, 
metodika výuky; večer lov nočních motýlů na světlo,
kompostování: typy kompostů a materiály vhodné ke kompostování, 
metodika praxe, výroba vermikompostéru
praktická dílna: výroba semínkových bomb – metodika a praxe
sobota: botanika - fytocenolgie, morfologie, metodika výuky, fyziolo-
gie rostlin (pokusy s rostlinami); večer rostlinná alchymie
Projektová výuka na téma voda v zahradě, metodika, praxe v terénu
neděle: pedologie
Aktivity do zahrady vhodné pro žáky 1. Stupně: předmatematické, 
matematické a řečové dovednosti, počáteční výuka jazyků v zahradě

Organizace
Chaloupky
Kontakt: martin.kriz@chaloupky.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 První den 9:00–14:30

240 min. Kompostování ve škole Metodika kompostování ve výuce, typy kompostérů, 
materiály vhodné ke kompostování, význam kompos-
tu, vermikompostování ve škole a ve třídě. Materiály 
vhodné do vermikompostérů, typy vermikomposté-
rů, seznámení s  profesionálními vermokomposté-
ry, výhody a  nevýhody. Praktická část: výroba 
vermikompostéru

120 min. Lov bezobratlých Práce s pomůckami, které pro školy vyrábí Chaloup-
ky (smykačka, exhaustor, sklepávadlo, planktonka)

120 min. Určování bezobratlých Práce s  jednoduchými klíči, typy na atlasy a weby, 
využití digitálních technologií (určování pomocí
plantnet…)
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Blok 2 Pátek 19:30–20:30

100 min. Lov nočního hmyzu na
světlo

Ukázka svícení, určování nočního hmyzu, ukázka 
pastí

60 min. Výroba semínkové bomby Praktická dílna: metodika výroby, příprava vhodných 
semínek a hlíny, vlastní výroba, využití

Blok 3 Sobota 8:30–12:30

240 min. Příklad projektové výuky 
na téma voda pro děti 1. 
stupně – část 1

Metody a metodika projektové výuky. Využití vody 
v zahradě v nejrůznějších podobách, voda a orga-
nismy s ní spojené, voda a tvoření, vodní společenstva

120 min. Botanika Terénní vycházka s důrazem na botanické znaky,
rozdíly čeledí a variabilitu stavby rostlinného těla

120 min. Metody výuky botaniky Pozorování, měření, poznávání biotopů podle rostlin, 
výstavy, tvorba názvů rostlin

Blok 4 Sobota 14:00–18:00

240 min. Příklad projektové výuky 
na téma voda pro děti 1. 
stupně – část 2

Pratická část propojená s vyyužitím zahradního
jezírka a nedalekého rybníčku, lov a určování vodních 
bezobratlých, metodika lovu, využití klíčů, určování 
rostlin spojených s vodou, hrátky a pokusy s vodou

120 min. Fyziologie rostlin, rostlinná 
alchymie

Pokusy s rostlinami: bobtnání hrachu, dýchání
a fotosyntéza, rozšiřování semen, fototaxe

12 min. Rostlinná alchymie Barvy z rostlin, alchymistické pokusy, destilace
éterických olejů

Blok 5 Neděle 8:30–12:30

90 min. Půda a kompostování Źivot v půdě, vznik půdy, typy půd, problémy s pů-
dou, exkurze za půdou

90 min. Půda – pokusy Pokusy s půdou

180 min. Aktivity v zahradě pro žáky 
1. stupně

Využití zahrady pro výuku předmatematických a po-
čátečních matematických dovedností: základy sčítání 
a odčítání, počátky geometrie, stálost počtu, množ-
ství, hmotnost, souměrnost. Rozvoj řečových doved-
ností: popis, vyprávění, slova podobná a protiklady, 
vlastnosti. Využití zahrady v počátcích výuky cizího 
jazyka: vlastnosti, barvy, názvy zvířat a přemětů

60 min. Závěr a evaluace/zpětná 
vazba

Zhodnocení metody, zpětná vazba, zařazení metody 
do výuky, zkušenosti učitelů
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Jak na zahradní pedagogiku

Cílová skupina Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Čas 3 dny v průběhu školního roku

Učební cíle
Třídenní seminář představuje učitelům rozmanité možnosti využití 
zahrady ve výuce.

Stručný popis

Co dělat, když vám na podzim zahrada usíná? Přichází čas na zpra-
cování a využití bylinek a plodů. Ukážeme vám jednoduché metody 
vyřezávání ze zeleniny i ovoce, jak nejlépe na bylinkové čaje a kva-
šenou zeleninu, odnesete si návody na výrobu přírodní kosmetiky.

První den: Storytelling – stavba příběhu, ukázky krátkých cvičení za 
použití prvků zahrady

Druhý den: Zahrada spí – náměty na zpracování a využití léčivých 
rostlin a podzimní zeleniny

Třetí den: Terénní přírodopis – botanika a entomologie v zahradě

Organizace
Chaloupky
Kontakt: martin.kriz@chaloupky.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 První den 9:00–14:30

30 min. Úvod Sdílení zkušeností a očekávání, sladění 
skupiny – tleskačka

120 min. Struktura příběhu
výklad s ukázkami

Expozice, kolize, krize, peripetie, konec. Téma, dílčí 
témata, obrazy

120 min. Ukázky krátkých cvičení za 
použití prvků zahrady
praktická dílna

Popis předmětů ze zahrady, hledání dílčích témat, 
vystavění celého obrazu

30 min. Závěr, evaluace 
diskuse, výměna zkušeností

Blok 2 Druhý den 9:00–14:30

60 min. Carving
praktická dílna

Jednoduché vyřezávání a zdobení ze zeleniny a ovo-
ce. Pomůcky, metody a bezpečnost práce

60 min. Bylinky
výklad a praktická dílna

Zásady sběru, sušení a uchovávání bylinek.
Bylinkové čaje, návody, tipy, recepty. Pomůcky

90 min. Přírodní kosmetika
výklad a praktická dílna

Využití sušených rostlin v kosmetice. Přírodní balzá-
my a krémy. Pomůcky, návody

90 min. Kvašená zelenina
výklad a praktická dílna

Význam kvašení, metody fermentace zeleniny.
Fermentace se solí, pomůcky, postupy
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Jihočeská univerzita 
Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice
Celoroční nabídka kurzů dalšího vzdělávání
www.jcu.cz

….............................................................................................................................

Nebojme se učit na školní zahradě 1
(Ochrana přírody na školní zahradě)

Cílová skupina Učitelé ZŠ

Čas květen, 8 hodin

Učební cíle
Získat povědomí o současných problémech ochrany přírody i jejich 
řešení

Stručný popis

Účastníci semináře se seznámí s nejdůležitějšími problémy ochrany 
přírody. Důraz bude kladen zejména na homogenizaci a eutrofi zaci 
krajiny, na vliv velkých herbivorů, význam mrtvého dřeva v krajině 
a problémy přerybněných rybníků. Absolventi semináře získají po-
vědomí o tom, jak lze na školní zahradě jednoduše vytvořit biotopy 
důležité pro ochranu středoevropské přírody.

1. Úvod a přivítání
2. Hlavní problémy středoevropské přírody
3. Důsledky eutrofi zace a přerybnění vod
4. Problém bezlesí a chybějících velkých herbivorů
5. Význam mrtvého dřeva v krajině
6. Závěr a shrnutí

Organizace
Jihočeská univerzita
Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 Úvod

30 min. Představení a úvod
výklad

Představení problematiky ochrany přírody (OP)

60 min. Teoretický background
diskuse

Příčina hlavních problémů OP

90 min. Teoretický background
přednáška, diskuse

Historický vývoj středoevropské krajiny

Blok 2 Praktická ukázka zahrady

90 min. Patří ryby do vody?
výklad, badatelská úloha

Eutrofi zace a přerybnění vodních biotopů

90 min. Velcí herbivoři
výklad, badatelská úloha

Problém bezlesí a chybějících velkých herbivorů

90 min. Mrtvé dřevo
výklad, badatelská úloha

Význam mrtvého dřeva v krajině

30 min. Závěr 
diskuse

Závěrečné shrnutí
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Nebojme se učit na školní zahradě 2
(BOV na školní zahradě)

Cílová skupina Učitelé ZŠ

Čas květen, 8 hodin

Učební cíle
Získat povědomí o možnosti využívání školní zahrady ve výuce (ze-
jména o výuce zábavnou formou – využití aktivizačních metod výuky 
a moderních pomůcek)

Stručný popis

Seminář určený pro učitele z praxe si klade za cíl ukázat možnosti vy-
užití aktivizačních metod výuky v prostorách školní výukové zahrady 
a jejich propojení s moderními výukovými pomůckami (sada Vernier). 
Jako modelové prostředí pro výuku bude využita fakultní výuková 
zahrada. Seminář by mohl vzbudit u učitelů zájem o častější využívání 
školních zahrad a venkovního prostředí vůbec.
1. Úvod a přivítání
2. Hlavní limity a benefi ty výuky na školní zahradě, trendy ve vybavení 
školních zahrad a jejich možné zapojení do výuky
3. Praktické seznámení se sadou Vernier a  dalšími pomůckami 
(Secciho disk, živolovná past…)
4. BOV orientované úlohy /průhlednost vody a její příčiny, pH, teplota 
v různých místech vodního sloupce.)
5. Závěr a shrnutí

Organizace
Jihočeská univerzita
Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 Úvod

30 min. Představení a úvod
výklad

Představení problematiky učení v přírodě

60 min. Teoretický background
diskuse

Představení hlavních limitních faktorů a  benefi tů 
výuky na školní zahradě

90 min. Teoreticko-praktický
background
výklad, heuristická metoda

Praktické seznámení se sadou vernier a  dalšími 
pomůckami (Secciho disk, živolovná past, světelná 
past…)

Blok 2 Praktická ukázka zahrady

90 min. Badatelsky zaměřená úloha: 
Průhledný a průhlednější
výklad, badatelská úloha

Učitelé si vyzkouší, jak seznámit žáky zábavnou for-
mou s vybranými charakteristikami vodního sloupce 
a důvodech, které je ovlivňují.

90 min. Badatelsky zaměřená úloha: 
Teplotní stratifi kace vodní 
nádrže
výklad, badatelská úloha

Učitelé si vyzkouší, jak seznámit žáky zábavnou for-
mou s vybranými charakteristikami vodního sloupce 
a důvodech, které je ovlivňují.

90 min. Heuristicky zaměřená 
výuka: Skrytý život školní 
zahrady
heuristická metoda

Učitelé si vyzkouší, kde a  jak ve volné přírodě najít 
s využitím primitivních pomůcek modelové živočichy 
pro výuku a jak s nimi dále pracovat.

30 min. Závěr 
diskuse

Závěrečné shrnutí
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Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace
Lipová 233/20, 602 00 Brno
Celoroční nabídka kurzů dalšího vzdělávání
www.lipka.cz

….......................................................................................................................

Ani kapka nazmar

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas březen, 3 hodiny

Učební cíle

- Naučit se postupy, jak zachytit srážkovou vodu v přírodní zahradě 
 a jak ušetřit vodu v půdě

- Jak správně zalévat
- Sortiment rostlin nenáročných na půdní vláhu

Stručný popis

Účastníci získají informace o možnostech šetření vodou za pomoci 
různých zahradnických strategií. Od doporučeného sortimentu rostlin, 
které snáší výkyvy v přísunu vláhy nebo i její nedostatek až po různé 
typy podpovrchových závlah a agrotechnických opatření

- Teoretický úvod formou přednášky – jak udržet vodu v zahradě,  
 typy opatření a závlah

- Jaké rostliny kam zasadit
- Výroba jednoduchých zavlažovacích systémů do zahrady

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

5 min. Koloběh vody
pohybová aktivita

Pohybové opakování koloběhu vody na planetě a stří-
dání jejího skupenství. Pomůcky: Stuhy na tyčkách, 
dostatek prostoru

40 min. Přednáška Základní informace o možnostech šetření s vodou 
na zahradě

25 min. Závlahové systémy
přednáška

Ukázky různých typů závlahových systému v zahradě

15 min. Žíznivá zelenina
skupinová práce

Rozdělení zeleniny do skupin podle náročnosti na 
vodu. Pomůcky: Obrázky jednotlivých druhů zeleniny
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Blok 2 Workshop
(v interiéru, zahradě)

20 min. Prohlídka zahrady Prohlídka zahrady, ukázka dešťového záhonu a sys-
tému sběru dešťové vody

30 min. Závlahové systémy
praktická ukázka

Ukázky různých typů závlahových systému v zahradě

30 min. Výroba zavlažovacích

zařízení a mulčování
praktická činnost

Výroba jednoduchých zavlažovacích zařízení a nácvik 
technik k udržení vody v půdě. Pomůcky: Barely na 
pitnou vodu 3 až 10litrové, PET lahve a další, nářadí 
pro řezání a vrtání

10 min. Evaluace Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.

© Lipka
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Budkování aneb Ptačí zahrada

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas listopad, 3 hodiny

Učební cíle

- Poznat nejběžnější druhy ptáků na zahradě
- Jaká stanoviště je potřeba jim připravit
- Informace o úloze ptáků v přírodní zahradě
- Procvičení stavby ptačí budky

Stručný popis

Účastníci získají informace o  tom, proč a za jakých podmínek je 
vhodné nebo nutné zvýšit biodiverzitu ptačích druhů na zahradě. 
Dozví se praktické rady a návody na to, jak ptáky na zahradu přilákat, 
umožnit jim bezpečné hnízdění a  jak jim zajistit dostatek potravy 
a vody po celý rok. Také se dozví o možných nástrahách ptačího 
života v sousedství člověka.

- Teoretický úvod, seznámení s hlavními druhy ptáků v zahradách.
- Pozorování a určování ptáků v terénu, hledání hnízdních a 
 potravních příležitostí.

- Nástrahy a nebezpečí ve městech i zahradách.
- Co můžeme udělat pro ptáky a živočichy my sami.
- Workshop: výroba ptačí budky.

Organizace
Lipka
Kontakt: Petra Štěpánková, petra.stepankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

15 min. Seznámení s ptačím světem 
na zahradě
pohádka o ježkovi a jeho 
kamarádech, přednáška

Základní informace o přírodních zahradách a běž-
ných druzích ptáků v nich
Pomůcky: Obrázky ptáků, různých zahrad, deštník 
s ptačími druhy, plyšový ježek

10 min. Sestavení příběhu o přírodní 
zahradě

Sestavení rozstříhaného příběhu o hledání vhodné 
zahrady
Pomůcky: Rozstříhaný příběh o  ježkovi a přírodní 
zahradě
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30 min. Prezentace budek, hnízd 

a vajíček základních druhů 

ptáků

přednáška s ukázkami

Rozdíly v hnízdění základních druhů ptáků, ukázka 
jejich hnízd a vajíček, ukázka vycpanin, porovnání 
velikosti.
Pomůcky: Budky pro modřinku, koňadru (vrab-
ce) a  strakapouda, hnízda kosa, drozda, vajíčka, 
vycpaniny

Blok 2 V zahradě

15 min. Najdi potravní a hnízdní 
příležitosti
hra v zahradě

Hledání vhodných míst pro hnízdění různých ptáků 
a nelezení zdrojů jejich potravy v zahradě
Pomůcky: Žetony s  vyobrazením ptačích druhů 
a uvedením symbolu hnízda nebo potravy

15 min. Pozorování

a určování ptáků
praktická činnost v zahradě

Pozorování ptáků dalekohledem a určování podle 
klíče
Pomůcky: Dalekohledy, klíče k určování ptáků.

Blok 3 V interiéru

20 min. Co můžeme udělat pro 
ptáky v zahradě a ve městě
prezentace

Náměty pro zahradu i město, co vše lze udělat pro 
ptáky, typy budek, krmení v zimě, ptačí balkon, ptačí 
zahrada

10 min. Nástrahy a nebezpečí
prezentace

Jaká nebezpečí číhají na zahradách i  ve městech 
nejen na ptáky

40 min. Výroba ptačí budky
praktická činnost

Sestavení ptačí budky z připravených dílů.
Pomůcky: Díly ptačí budky, vruty, vrtačka, kladivo, 
metr, tužka.

10 min. Evaluace
diskuse, výměna zkušeností

Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.
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Cesta ke školní přírodní zahradě

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas květen, 6 hodin (8 hodin vyučovacích á 45 min)

Učební cíle
Získat přehled o výhodách zahradničení v souladu s přírodou, získat 
inspiraci, jak na školní zahradě zvýšit počet stanovišť s  rozdílným 
mikroklimatem a tak zvýšit biodiverzitu daného místa

Stručný popis

Účastníci získají informace o principech přírodních zahrad, jejich 
fi losofi i. Jednotlivá kritéria hodnocená při certifi kaci budou podrobně 
probrána s ohledem na možnosti a funkci školních zahrad.

- Teoretický úvod formou přednášky – o principech přírodních 
 zahrad

- Základní informace o podmínkách certifi kace, kritéria hodnocení.
- Živá i neživá příroda ve školní zahradě a vliv člověka na její 
 biodiverzitu

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

10 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

20 min. Seznamovací kolečko Zjištění úrovně odborných informací u účastníků a je-
jich motivace, představení vlastních školních zahrad

60 min. Přírodní zahrady
přednáška

Základní informace o principech přírodních zahrad 
a historii jejich vzniku, současné šíření hnutí Evropou

Blok 2 Workshop
V interiéru, zahradě

30 min. Přírodní zahrady u nás i ve 
světě
přednáška

Základní informace o  certifi kaci, získání plakety, 
vzniku sítě certifi kovaných zahrad, Ekomapa, weby, 
Den otevřených zahrad a Den přírodních zahrad

30 min. Příklady dobré praxe
přednáška

Prezentace ukázkových školních zahrad, mapy, za-
hradní turistika

30 min. Zahradní knihovnička
praktické ukázky

Představení doporučené literatury nejenom z  EC 
Lipky
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Čas Aktivita Obsah

Blok 3 Workshop
V zahradě

10 min. Prohlídka zahrady
na Kamenné
individuální pozorování

Co nenajdete v  naší ukázkové přírodní zahradě 
a proč
Pomůcky: Seznam kriterií, tužky, podložky

20 min. Kompost – zahradní poklad
skupinová práce

Co do kompostu patří a co ne a proč, jak komposto-
vat ve škole, vermikompostéry
Pomůcky: kartičky s názvy odpadů

60 min. Rostliny pro školní zahrady
hry

Didaktické hry se zahradní tematikou, polní plodiny, 
zelenina, ovoce – staré odrůdy, trvalky. Zeleninové 
kostky, zeleninové triomino, ovocné kvarteto, trval-
kové pexeso

Blok 4 Workshop
V zahradě

5 min. Polní rozcvička Co nám roste pro kuchyni – přiřazení vzorků semen 
k obrázkům polních plodin, spárování obrázků užit-
kových plodin a výrobků z nich

30 min. Jak na vyvýšený záhon
skupinová práce

Skupiny dostanou fl ipchartový papír a mají navrh-
nout smíšenou výsadbu vhodnou pro výuku na ZŠ, 
rozloženou v prostoru i čase. Je třeba zohlednit i letní 
prázdniny. Mohou použít kolečko Smíšené kultury.

30 min. Náš vyvýšený záhon
skupinová práce

Prezentace vlastních návrhů

15 min. Diskuse Dotazy, výměna vlastních zkušeností

10 min. Evaluace
diskuse, výměna zkušeností

Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce

© Lipka
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Dešťové zahrady

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas květen, 6 hodin (8 hodin vyučovacích á 45 min)

Učební cíle

Získat přehled o výhodách i úskalích svépomocného zakládání deš-
ťových zahrad či záhonů. Seznámit se s doporučeným sortimentem 
rostlin pro naše podmínky, vyzkoušet si navrhnout umístění a velikost 
záhonů na pozemku

Stručný popis

Účastníci získají informace o možnostech pěstování rostlin na vytipo-
vaných extrémních místech – zasakovací průlehy a dešťové záhony 
pro zpomalení a fi ltraci dešťové vody. Toto opatření je nejenom ekolo-
gické, ale i ekonomické a pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší zejména 
ve městech. V krajině zpomalí odtok srážkové vody a umožní větší 
vsakování do podzemí.

- Teoretický úvod formou přednášky – o principech dešťových 
 zahrad a jejich historii.

- Základní informace o jejich druzích a technickém řešení dle typu 
 svodu dešťové vody a složení pěstebních souvrství dledruhu 
 půdy.

- Kam jsou vhodné.
- Sortiment rostlin pro dešťové zahrady
- Praktický nácvik výpočtů kapacity a vhodného umístění 
 dešťových záhonů

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

10 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

20 min. Seznamovací kolečko Zjištění úrovně odborných informací u  účastníků 
a jejich motivace

60 min. Dešťové zahrady
přednáška

Základní informace o principech dešťových zahrad 
a  jejich historii. Základní informace o  jejich druzích 
a složení pěstebních souvrství dle typu

Blok 2 Workshop
V interiéru, zahradě

30 min. Příklady dobré praxe
přednáška

Kde všude lze s úspěchem využít svépomocně vyro-
bené dešťové zahrady. Na co dát pozor!

30 min. Sortiment rostlin pro dešťové zahrady v  našich 
podmínkách

30 min. Přednáška Vysvětlení způsobu výpočtů kapacity a vhodného 
umístění dešťových záhonů, odpovědi na dotazy
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Blok 3 Workshop
V zahradě

60 min. Moje dešťová zahrada
skupinová práce

Skupiny dostanou zadání velikosti domu, pozemku, 
svažitost a lokalitu a účastníci sami zvolí další stav-
by či zpevněné plochy na pozemku, pak spočítají 
potřebnou kapacitu dešťových záhonů a navrhnou 
jejich umístění. Pomůcky: Atlas podnebí ČR, geolo-
gická mapa ČR, fl ipchartové papíry, pravítka, tužky, 
pastelky

30 min. Naše dešťová zahrada
skupinová práce

Prezentace vlastních návrhů

Blok 4 Workshop
V zahradě

60 min. Exkurze po zahradě
praktické ukázky

Ukázka systému sběru srážkové vody, kontrola spá-
du a tvorba přepadu z jezírka do dešťového záhonu. 
Pomůcky: Vodováha, lať, lopatky, motyka nebo 
krumpáč, lopata

50 min. Osázení dešťové zahrady
praktická činnost

Prohlídka připraveného dešťového záhonu, výsadba 
rostlin a  zamulčování štěrkem. Pomůcky: Vhodné 
rostliny v kontejnerech, sázecí lopatky, kbelíky, ko-
nev, lopata štěrk

10 min. Evaluace
diskuse, výměna zkušeností

Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce

 

© Lipka
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Divocí obyvatelé zahrady

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas říjen, 3 hodiny

Učební cíle

- Poznat vhodná stanoviště, kde v přírodní zahradě mohou žít různí 
 živočichové

- Jejich důležitost pro rovnováhu v přírodní zahradě (potravní 
 řetězce)

- Procvičení stavby úkrytů pro škvory, hmyzích hotelů, netopýřích 
 budek

Stručný popis

Účastníci získají informace o  tom, kdo všechno by mohl na školní 
zahradě žít, jak sestrojit boudy, budky, hmyzí hotely a nejrůznější 
úkryty či zimovadla přesně na míru a podle potřeb našich pomocníků 
z živočišné říše. Seminář je zaměřen na objasnění principu fungování 
přirozené biologické ochrany zvýšením biodiverzity užitečných živo-
čichů a praktickými radami, jak toho dosáhnout.

- Teoretický úvod – co nám může bydlet v zahradě, podpora diverzity 
 živočichů v zahradě, struktury a úkryty k nalákání živočichů

- Ukázky aktivit pro vysvětlení života na zahradě, potravních řetezců 
 apod.

- Praktické ukázky v zahradě
- Výroba jednoduchého hmyzího hotelu

Organizace
Lipka
Kontakt: Petra Štěpánková, petra.stepankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru/na dvorku

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

40 min. Kdo nám žije na zahradě
přednáška

Základní informace o možnostech přilákání živých 
tvorů na zahradu

25 min. Žeru tě
hra

Hra na potravní řetezce
Pomůcky: Fotografi e domácích i  divokých zvířat, 
kartičky se skupinami zvířat, křída

10 min. Úkryty
samostatná práce

Najít v zahradě a případně nakreslit vhodný úkryt pro 
vylosovaného živočicha
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Blok 2 Workshop
V interiéru, zahradě

30 min. Prohlídka zahrady, hledání 

vhodného umístění 

vzorových budek
praktická činnost

Prohlídka zahrady, návrh možných ukrytů pro ži-
vočichy do plánu zahrady, vyvěšení ptačích nebo 
netopýřích budek

20 min. Výroba kostry hmyzího
hotelu
praktická činnost

Výroba kostry hmyzího hotelu z prkýnek. 
Pomůcky:
Prkýnka, hřebíky, vrtačka, kladiva.

20 min. Plnění hotelu materiálem
praktická činnost

Výplň hmyzího hotelu různorodým materiálem.
Pomůcky: Šišky, kůra, sláma, tráva, větvičky, ulity 
apod., drátěné pletivo

10 min. Výroba škvorovníku
praktická činnost

Dekorace terakotového květináče, závěsný systém 
a vyplnění slámou

10 min. Evaluace
diskuse, výměna zkušeností

Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce

© Lipka
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Mikrozahrady

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas únor, 3 hodiny

Učební cíle
Získat přehled o výhodách i úskalích pěstování v nádobách, sezná-
mit se s doporučeným sortimentem rostlin, možnostmi balkonového 
kompostování, vyzkoušet si netradiční způsoby výsevů

Stručný popis

Účastníci získají informace o možnostech pěstování rostlin bez škol-
ního pozemku, na vytipovaných extrémních místech – terasy, balkony, 
lodžije, atria, školní dvory apod. Mikrozahrady poskytnou žákům 
dostatek příležitostí k pozorování a poznávání základních přírodních 
dějů a vzájemných souvislostí v kapesním měřítku.

- Teoretický úvod formou přednášky – pěstování rostlin na malých 
 plochách ve městech (balkonech, terasách, lodžiích)

- Nádoby a truhlíky vhodné pro pěstování zelenin, bylinek a 
 okrasných rostlin.

- Využití vermikompostu pro pěstování nádobových rostlin.
- Výroba seed balls a výsevních pásek.

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Block 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

40 min. Přednáška Základní informace o možnostech pěstování rostlin 
a zeleniny bez zahrady

25 min. Nádoby a truhlíky
praktická ukázka

Ukázky různých typů nádob a truhlíků, jejich výhody, 
nevýhody

20 min. Sortiment rostlin a zelenin
ukázka

Sortiment rostlin a zelenin pro balkony a terasy

Blok 2 Workshop 
V interiéru, zahradě

20 min. Okenní miniskleníček
praktická činnost

Výroba miniskleníčku pro sukulent
Pomůcky: Zemina, písek, voda, lístek tlustice,
lahvička, špejle

30 min. Výroba seed bombs
praktická činnost

Výroba seed bombs
Pomůcky: Zemina, voda, osivo rostlin, nádoba

30 min. Výroba výsevních pásek
praktická činnost

Výroba výsevních pásek do truhlíku
Pomůcky: Papírová lepicí páska, papírový ručník, 
osivo různých zelenin či květin.

10 min. Evaluace
diskuse, výměna zkušeností

Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.
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Pomoc na dosah ruky

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas duben, 3 hodiny

Učební cíle

- Poznat základní léčivé rostliny vhodné pro ZŠ, jejich pěstební 
 nároky, způsob sklizně a zpracování.

- Znát postup při stavbě bylinkové spirály a princip jejího osázení
- Zapojení smyslů při práci s bylinkami, aromatrapie

Stručný popis

Seminář je zaměřen na poznávání léčivých rostlin, správné pěstování, 
jejich sklízení. Účastníci získají informace o vybudování speciálních 
záhonů, které umožní vznik různých vhodných mikroklimat a v průbě-
hu celého vegetačního období tak zajistí žákům dostatek příležitostí 
k jejich pozorování a poznávání.

- Teoretický úvod formou přednášky – nějčastěji pěstované druhy 
 léčivých rostlin, podmínky, pěstování, sklizeň

- Praktické poznávání základních druhů léčivých rostlin.
- Speciální záhony a mikroklimata pro určité skupiny rostlin.
- Budování záhonu pro středomořské bylinky.

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

40 min. První pomoc z květináče
přednáška

Základní informace o  pěstování a  sklizni léčivých 
rostlin

20 min. Školní bylinky
praktická ukázka

Sortiment vhodný pro školu

Blok 2 Workshop
V interiéru, zahradě

15 min. Návrh osázení bylinkové 
spirály
skupinová činnost

Pomůcky: fl ipchartové papíry, tužky, pastelky

60 min. Budování bylinkové spirály
praktická činnost

Pomůcky: Stavební materiál na lem spirály, zemina, 
písek

30 min. Osázení spirály
praktická činnost

Pomůcky: Sazenice bylinek, sázecí lopatka, konev

10 min. Evaluace
diskuse, výměna zkušeností

Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.
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Tvoření v zahradě a zahradou

Cílová skupina

- Učitelé 1. stupně ZŠ
- Učitelé 2. stupně ZŠ
- Učitelé gymnázií
- Učitelé SOŠ a SOU

Čas květen, 6 hodin (8 hodin vyučovacích á 45 min)

Učební cíle

Účastníci získají informace k práci s přírodními materiály v zahradní 
pedagogice. Získají dovednosti při práci s hlínou a rostlinami v tvoři-
vých aktivitách. Prakticky si vyzkouší činnosti, které mohou uplatnit 
v oblasti EVVO na vlastní škole.

Stručný popis

Základem každé zahrady je půda, která umožňuje růst rostlinám 
a život půdním organismům. Půda obsahuje organické i neorganické 
látky, které můžeme využít také při tvořivých aktivitách v zahradě. 
Na semináři se zaměříme hlavně na jíly a písky, v druhé části pak na 
rostliny.
Vyzkoušíme si přípravu hliněných pigmentů a práci s nimi, budeme 
vytvářet hliněné obrazy různými technikami (modelování, sgrafi to), 
vyrobíme kaseinové lepidlo a využijeme ho na tvoření s písky.
Další částí semináře bude práce s rostlinami. Vytvoříme z nich pří-
rodní zástěnu, objevíme techniku well art dressing a uvaříme si něco 
na vytvořených raketových kamínkách z hliněných cihel.

- Práce s přírodními materiály
- Využívání přírodních materiálů ve školách a školských zařízeních
- Environmentální šetrnost výrobků, ekologická stopa

Organizace
Lipka
Kontakt: Alena Uhříčková, alena.uhrickova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

15 min. Prezentace s fotografi emi
přednáška

Základní informace o typech půd

15 min. Kaseinové lepidlo

praktická činnost
Výroba kaseinového lepidla
Pomůcky: tvaroh, soda, voda, miska, lžíce

Blok 2 Hlíny a písky
V zahradě

40 min. Obrázky z písků Výtvarné tvoření obrázků z  písku a  kaseinového 
lepidla
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60 min. Příprava hliněných omítek, 
hliněných pigmentů

praktická činnost

Příprava hliněné omítky z nakopaného jílu, příprava 
různobarevných hliněných pigmentů na malování
Pomůcky: jíly, nádoby, síta, písek, sláma

70 min. Práce na obrazech

praktická činnost
4 techniky využití hlíny na 4 dřevěných deskách – 
malování pigmenty, vyškrabávání, modelování, 
obtiskování
Pomůcky: velké dřevěné desky, štětce, špejle, listy 
rostlin, připravené hliněné směsi a pigmenty

Blok 3 Rostliny
V zahradě

30 min. Well art dressing

praktická činnost
Ukázky a vyzkoušení si výtvarné techniky well art 
dressing
Pomůcky: okvětní lístky rostlin, podložka, jíl

40 min. Tkaní rostlinami

praktická činnost
Ukázka práce s rostlinami při vytváření stěnové 
zástěny technikou tkaní. 
Pomůcky: Rám připevněný v zahradě, provázky, 
rostlinný materiál na tkaní

Blok 4 Propojení rostlin a hlíny
V zahradě

50 min. Pečení rostlinných placek 
na hliněných kamínkách

praktická činnost

Vystavění jednoduchých kamen z  hlíny (nepálené 
nebo pálené cihly) a upečení si placek z obilí.
Pomůcky: Nepálené cihly, litinový plát, namleté obilí, 
voda, nádoba

20 min. Bylinkový jogurt a olej na 

placky

praktická činnost

Příprava dipu a oleje na placky. 
Pomůcky: Jogurt, olivový olej, bylinky ze zahrady, 
hmoždíř, nádoba, lžíce

20 min. Ochutnávky
degustace

Co jsme si připravili, to si sníme
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Včelařská zahrada

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas říjen, 3 hodiny

Učební cíle

- Poznat proces opylování
- Poznat různé druhy opylovačů, rozdíl mezi způsobem života včely 
 medonosné a včely samotářské

- Procvičení stavby domečku pro včely

Stručný popis

Účastníci získají informace o  tom, proč a za jakých podmínek je 
vhodné nebo nutné zvýšit biodiverzitu druhů hmyzu na zahradě a jak 
přilákat včely do školní zahrady. Dozví se praktické návody na to, jak 
včelám samotářkám poskytnout bezpečné úkryty i obživu po celé 
vegetační období.

- Teoretický úvod formou konference Opylovači v zahradě
- Opylení, vznik plodů, způsoby opylování
- Rozdíly ve vývoji a způsobu opylování u včely medonosné a 
 samotářských včel

- Mikroskopování, ukázky samotářských včel
- Výroba domečku pro včely

Organizace
Lipka
Kontakt: Petra Štěpánková, petra.stepankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

10 min. Přednáška konference
Opylování a opylovači
přednáška

Základní informace o opylovačích a samotářských 
včelách

15 min. Networking – akční výzkum 

na konferenci

rozhovor

Hledání odpovědí na otázky mezi členy konference

15 min. Shrnutí výsledků konference

diskuse ve skupinách
Shrnutí odpovědí ve skupinách

5 min. Opylování
přednáška

Ukázky opylení, oplození a vzniku plodů, způsoby 
oplylování. Práce s modely květů.
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Blok 2 Na zahradě (v sále)

15 min. Oplylování – rozdíly
hra na opylování

Nácvik opylování včel medonosných a samotářských 
včel
Pomůcky: košíčky, „bříška“, plátěné pytlíky, kuličky 
se suchým zipem, koš

20 min. Vývoj samotářských včel

hra na vývoj včely zednice

Ukázka vývoje samotářských včel zednic
Pomůcky: Tunely ze záclon, papírové přepážky, „py-
lové bochníky (plátěné pytlíky s pylovými kuličkami)

Blok 3 V interiéru

10 min. Vývoj samotářských
včel – shrnutí
skupinová práce

Sestavení vývoje včel zednic podle fotek jednotlivých 
fází

30 min. Mikroskopování, ukázky
praktická činnost

Ukázky vývoje samotářských včel
Pomůcky: Mikroskopy, binokulární lupy, ukázky ko-
můrek samotářských včel, ukázky dalších opylovačů, 
pyl, podložní a krycí sklíčka, jehla, voda

40 min. Výroba domečku pro
praktická činnost

Pomůcky: Plechovky, kleště, rákosová rohož, nůžky, 
sádra, voda, lžíce, kelímek

10 min. Evaluace

diskuse, výměna zkušeností
Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.

© Lipka
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Vrba ve školní zahradě

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas únor, 3 hodiny

Učební cíle

- Seznámit se s permakulturním významem vrby (mnoho funkcí, 
 významný zdroj)

- Poznat druhy vrb vhodné pro různé košíkářské výrobky
- Natrénovat základy košíkářských technik využitelných v 
 zahradní tvorbě

Stručný popis

Účastníci semináře získají informace o tom, jak se pěstují košíkářské 
vrby, kdy a jak je správně řezat, jak skladovat proutí pro další využití. 
Seminář je zaměřen na vrby a jejich využití ve školním prostředí, jejich 
správné pěstování, přesazování, rozmnožování a ochranu před škůdci 
a chorobami, tvorbu skulptur i drobných zahradních doplňků z tohoto 
materiálu.

- Teoretický úvod formou přednášky – vrba v zahradě
- Ukázka možného využití vrby v zahradě – doplňky, drobné stavby
- Příprava materiálu – doba a správný řez vrby
- Výroba zahradních doplňků – treláží apod.

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

30 min. Přednáška o vrbách
přednáška

Základní informace o vrbách v zahradě, jejich pěs-
tování, řezu…

15 min. Využití vrby v zahradě
přednáška, praktické
ukázky

Ukázky využití vrby v zahradě

30 min. Příprava materiálu

praktická činnost
Příprava proutí pro pletení dekorací. 
Pomůcky: vrbové proutí, zahradnické nůžky
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Blok 2 Workshop
(v interiéru)

30 min. Základ pro ozdobnou treláž
praktická činnost ve dvojicích

Tvorba kostry pro ozdobnou treláž
Pomůcky: vrbové proutí, gumičky, provázky, korpus 
pro treláž (velké lahve apod.), zahradnické nůžky

40 min. Praktická činnost Výplet treláže proutím
Pomůcky: Vrbové proutí, zahradnické nůžky

10 min. Evaluace
diskuse, výměna zkušeností

Hodnocení semináře i vlastních výsledků.
Doporučení pro využití tématu ve výuce.

Zahrado, prostři se!

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas květen, 3 hodiny

Učební cíle

- Poznat základní léčivé rostliny vhodné pro ZŠ, jejich pěstební 
 nároky, způsob sklizně a zpracování

- Poznat jedlé plevele
- Seznámit se s různými způsoby konzervace a následného využití
- Ochutnávka jedlých plevelů a květů

Stručný popis

Účastníci semináře získají informace o  správném pěstování aro-
matických a léčivých bylinek, jak je sklízet, zpracovávat, uchovávat 
a užívat, které květy okrasných i planých rostlin jsou jedlé. V rámci 
semináře si účastníci vyrobí sirupy, octy, oleje a další zajímavé vý-
robky z netradičních zdrojů.

- Teoretický úvod formou přednášky – využití léčivých rostlin, 
 plevelů a jedlých květů, které najdeme v zahradě

- Sběr jedlých květů a plevelů
- Výroba květinového štrůdlu a šneků z listového těsta s jedlými 
 plevely, jednohubek

- Výroba měsíčkové masti a bylinkových olejů a octů
- Výroba tinktury

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

30 min. Jídlo, kam se podíváš
přednáška

Základní informace o využití plevelů, bylinek a jedlých 
květů

25 min. Sběr materiálu v zahradě
praktická činnost
ve skupinách

Sběr jedlých plevelů a květů v zahradě

Blok 2 Workshop
V interiéru

30 min. Výroba pokrmů z listového 
těsta
praktická činnost

Výroba květinového štrůdlu a šneků s jedlými plevely
Pomůcky: Listová těsta, nasbírané květy a plevele, 
plechy, pečicí papír, nůž

30 min. Výroba pomazánky z plevelů
praktická činnost

Výroba pomazánky s jedlými plevely, zdobení jedlými 
květy
Pomůcky: tvaroh, pomazánkové máslo, nože, talíře, 
miska, jedlé plevele a květy

30 min. Výroba bylinkového
oleje a octa
praktická činnost

Výroba bylinkového oleje a octa

20 min. Výroba tinktury
praktická činnost

Výroba šalvějové tinktury

10 min. Evaluace

diskuse, výměna zkušeností
Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce
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Zazimování dřevin v zahradě

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas listopad, 3 hodiny

Učební cíle
- Seznámit se s úkony potřebnými pro správné přezimování rostlin 
 v přírodní zahradě

- Natrénovat techniku správného řezu dřevin

Stručný popis

Účastníci získají informace o principech péče o dřeviny v přírodní 
zahradě, jak připravit stromy a keře na zimu a jak je brzy na jaře při-
pravit na probouzení. Proč, jak a hlavně kdy řezat ovocné stromy. Jak 
stromy po řezu ošetřit, a co vše můžeme udělat, aby lépe prospívaly. 
Dle možnosti bude doplněn i udržovacím a zmlazovacím řezem přímo 
v terénu.

- Teoretický úvod formou přednášky – jak zazimovat zahradu 
 (terasu, balkon)

- Co, kdy a jak, pokud vůbec řezat.
- Praktická ukázka řezu dřevin

Organizace
Lipka
Kontakt: Petra Štěpánková, petra.stepankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

40 min. Až se zima zeptá
samostatná práce, 
prezentace, diskuse,
výměna zkušeností

Jak zazimovat jednotlivé části zahrady (skleník, zá-
hony, jezírko, sad, živý plot, skalka…)

10 min. Můj strom
samostatná práce

Každý nakreslí svůj strom

10 min. Dvakrát měř, jednou řež
samostatná práce

Z papírového stromu nůžkami odstranit větve, které 
by se odstranily při jarním řezu

Block 2 Workshop
(v interiéru, zahradě)

60 min. Není řez jako řez
přednáška

Co, kdy a jak (pokud vůbec) řezat

40 min. Nácvik řezu dřevin
praktická činnost

Pouze tréninkově na velkých větvích v interiéru, ne na 
reálných stromech (nevhodný termín pro řez)

10 min. Evaluace

diskuse, výměna zkušeností
Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.
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Zelené střechy

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas květen, 6 hodin (8 hodin vyučovacích á 45 min)

Učební cíle
Získat přehled o výhodách i  úskalích zakládání ultraextenzivních 
střech svépomocí, seznámit se s doporučeným sortimentem rostlin, 
vyzkoušet si kazetový způsob tvorby zelené střechy

Stručný popis

Účastníci získají informace o možnostech pěstování rostlin na vytipo-
vaných extrémních místech – střechy, plotové sloupky a zídky, nádrže 
na dešťovou vodu, školní dvory apod. Toto opatření je nejenom ekolo-
gické, ale i ekonomické a pomáhá zlepšovat kvalitu ovzduší zejména 
ve městech.

- Teoretický úvod formou přednášky – o principech zelených střech 
 a jejich historii

- Základní informace o jejich druzích a složení pěstebních souvrství 
 dle typu

- Kam jsou vhodné
- Sortiment rostlin pro zelené střechy
- Praktický nácvik osázení střešní kazety a množení sukulentních 
 rostlin

Organizace
Lipka 
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

10 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

20 min. Seznamovací kolečko Zjištění úrovně odborných informací u  účastníků 
a jejich motivace

60 min. Zelené střechy

přednáška
Základní informace o  principech zelených střech 
a jejich historii

Blok 2 Workshop
V interiéru, zahradě

60 min. Zelené střechy

přednáška
Základní informace o jejich druzích a složení pěsteb-
ních souvrství dle typu

30 min. Příklady dobré praxe

přednáška
Kde všude lze s úspěchem využít svépomocně vyro-
bené ultraextenzivní zelené střechy.
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Blok 3 Workshop
V zahradě

10 min. Ne všemu se na střeše daří

přednáška
Sortiment rostlin pro zelené střechy

20 min. Prohlídka budovy a okolí

praktické ukázky
Prohlídka ukázek instalovaných zelených střech na 
pracovišti Kamenná

60 min. Výroba kazetových

modulů pro zelenou

střechu

praktická činnost

Příprava dřevěné kazety, vystlání geotextilií, založení 
pěstebního souvrství, osázení kazety
Pomůcky: Dřevěné kazety, geotextilie, písek a střešní 
substrát, lopatky, nůž, pilka, nože, sazenice sukulent-
ních rostlin

Blok 4 Workshop
V zahradě

30 min. Exkurze po zahradě

praktické ukázky
Ukázka izolačních podkladů pro instalaci ultraexten-
zivní zelené střechy, seznámení se systémem sběru 
srážkové vody

20 min. Instalace kazet na střechy 

zahradních staveb

praktická činnost

Umístění vytvořených kazet na střechu, jejich kotve-
ní, zálivka a odvodnění
Pomůcky: žebřík, štěrk, kbelík, konev

20 min. Komu se nelení, tomu se 

zelení

praktická činnost

Odběr rostlinného materiálu z  již zapojených výsa-
deb. Nácvik vegetativního rozmnožování sukulentů, 
příprava další sadby.
Pomůcky: nůž, nůžky, množárenský substrát, sadbo-
vače, květináče

10 min. Diskuse Návrat zpět a hygiena, výměna vlastních zkušeností

10 min. Evaluace

diskuse, výměna zkušeností
Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.
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Zimní žně

Cílová skupina

Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé SOŠ a SOU

Čas leden, 3 hodiny

Učební cíle

- Seznámit se s mrazuodolnými druhy zeleniny a způsobem jejich 
pěstování pro sklizeň v zimě

- Degustace aktuálně dostupné čerstvé zeleniny
- Seznámit se s širokým sortimentem méně známých druhů rostlin 

vhodných pro nakličování
- Nacvičit praktické založení minizahrádky

Stručný popis

Účastníci získají informace o tom, které druhy zeleniny nám mohou 
být v zimě zdrojem vitamínů, minerálů a stopových prvků, jak si je 
vypěstovat a starat se o ně. Představeny budou jednoduché po-
stupy, jak si vypěstovat v zimě vitamínové „bomby“ přímo doma na 
parapetu.

- Teoretický úvod formou přednášky – zimní zeleniny a jejich 
pěstování

- Co lze pěstovat doma
- Nakličování a pěstování klíčků a zelených výhonků
- Tvorba salátových mandal a ochutnávka zimních zelenin
- Výroba mini zahrádky a vitamínové bomby

Organizace
Lipka
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

Blok 1 V interiéru

5 min. Úvod Přivítání, krátké představení organizace, projektu, 
lektora i účastníků

40 min. Zimní zeleniny

přednáška
Základní informace o pěstování přezimujících zelenin

10 min. Nápady pro domov

praktické ukázky
Nápady pro pěstování zeleniny doma

25 min. Nakličování

přednáška
Jak, co a proč nakličovat
Pomůcky: ukázky naklíčených semen, minizahrádky
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Blok 2 Workshop
V interiéru, zahradě

20 min. Prohlídka zahrady, sběr 

zeleniny

praktická činnost

Prohlídka předpěstovaných zelenin a jejich sklizeň

20 min. Salátové mandaly

praktická činnost
Tvorba mandal z různých listů salátových zelenin
Pomůcky: Saláty různých druhů a odrůd v  různých 
barevných formách, tácy.

10 min. Degustace

praktická činnost
Ochutnávka zimních zelenin a naklíčených semen

20 min. Výroba vitamínové

minizahrádky

praktická činnost

Tvorba vlastní minizahrádky na talíři
Pomůcky: plastové talíře, substrát, síto, semena 
různých druhů zelenin, barevný písek

10 min. Výroba vitamínové

zahrádky v květináči

praktická činnost

Výsadba a výsev vitamínové bomby
Pomůcky: květináče, substrát, česnek, cibule sazeč-
ka, osivo kopru, kerblíku, řeřichy

10 min. Evaluace

diskuse, výměna zkušeností
Hodnocení semináře i vlastních výsledků. Doporuče-
ní pro využití tématu ve výuce.

© Lipka
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© „Natur im Garten“ GmbH / Weber

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY
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„Natur im Garten“
Am Wasserpark 1, 3430 Tulln/Donau
Programy pro školy na zahradní výstavě GARTEN TULLN od dubna do října
www.naturimgarten.at, www.diegartentulln.at

................................................................................................................................

Expedice k zahradnímu jezírku

Věková kategorie 6–14 let

Velikost skupiny 10–25 žáků

Čas duben–říjen, 2 hodiny

Učební cíle

Poznávat význam vody pro rostliny, živočichy a člověka; seznámit se 
s  rozmanitostí živočišných druhů v zahradním jezírku a  jejich funk-
cemi v ekosystému; vyzkoušet si vyhledávání a určování živočichů; 
pochopit způsob života vodních živočichů; naučit se optimální úpravy 
zahradních jezírek či zahrad

Stručný popis

Zahradní jezírko je důležitým biotopem pro zahradní živočichy. Aby 
jezírko fungovalo jako ekologický systém, musí být k dispozici dosta-
tečný životní prostor pro zvířata.
Jaké živočišné druhy v přírodním jezírku žijí, jak se vyvíjejí, jak je 
máme správně pozorovat a  jakou roli zde hraje koloběh vody – to 
jsou témata tohoto školního programu. Při procházce zahradami vý-
stavy GARTEN TULLN navštívíme různé realizace zahradních jezírek 
a ozřejmíme si důležitost vody formou her. Při pozorování vodních 
organismů a rostlin budeme používat planktonky a mikroskopy.

Organizace „Natur im Garten“ v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

15 min. Úvod do 
tématu

Problematika koloběhu vody: V  souvislosti se 
zahradním jezírkem se společně zamyslíme nad tím, 
jak se voda od počátku světa pohybuje ve věčném 
koloběhu mezi mraky, deštěm, řekami a  mořem. 
Uvědomíme si, že všechny živé organismy obsahují 
velké množství vody a potřebují k životu čistou vodu. 
Proto je plýtvání vodou a  její znečišťování velkým 
problémem.

Meditace nad kapkou vody: Všichni účastníci si 
naberou na ruku kapku vody a zamyslí se nad tím, 
kam se všude za uplynulých 4,5 miliard let mohla 
dostat.
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30 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

Prohlídka zahrad zaměřená na zahradní jezírko: 
Prohlédneme si a porovnáme přírodní i umělé vodní 
biotopy. Které jezírko nabízí nejlepší podmínky pro 
vodní i suchozemské živočichy?

15 min. Didaktické 
hry zaměřené 
na zahradní 
pedagogiku

Přeprava vody: Skupina dostane několik pohárků, 
aby s nimi mohla přenést vodu na určenou vzdále-
nost a dokázala co nejrychleji naplnit láhev.

Molekula vody: Žáci vytvoří ve trojicích „molekulu 
vody“ a pohybují se v prostoru. Rychlost pohybu se 
mění v závislosti na teplotě.

láhev,
pohárek

60 min. Badatelský 
projekt

Samostatné bádání v  zahradním jezírku: Žáci 
zůstanou ve trojicích, které vytvořili v minulé hře, 
a dostanou síťky a misky. Po instrukcích o šetrném 
zacházení se zvířaty a  rostlinami se sami pustí do 
hledání vodních organismů. Nalezené živočichy si 
společně prohlédnou pod lupou a  mikroskopem 
a budou je určovat.

Oblíbené zvíře: Každá skupinka si z  nalezených 
živočichů vybere jedno oblíbené zvíře a přesněji pro-
zkoumá jeho vzhled a způsob života. Výsledek báda-
ní pak budou jednotlivé skupinky stručně prezentovat

planktonky, 
bílé misky, 
pozorovací 
dóza s lupou, 
mikroskopy
s příslušen-
stvím,
literatura 
k určování 
živočichů, 
pracovní listy, 
tužky

Didaktická 
hra

Procházka se zrcátkem
Popis v kapitole 2.2

ruční zrcátko

© „Natur im Garten“ GmbH
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Všude plno hmyzu

Věková kategorie 6–14 let

Velikost skupiny 10–25 žáků

Čas duben–říjen, 2 hodiny

Učební cíle
Poznávat různé biotopy v zahradě; procvičit samostatné bádání s ur-
čovacími pomůckami a pozorovacími sklenicemi s  lupou; naučit se 
správně zacházet se zvířaty; pochopit ekologické souvislosti

Stručný popis

Po hravém úvodu do tématu „Zvířata v  zahradě“ se vydáme na 
procházku zahradou a formou hry se seznámíme s různými biotopy 
a  jejich vlastnostmi. Badatelský projekt „Setřesení živého plotu“ je 
prohloubením tématu, umožňujícím ve skupinkách prozkoumat živo-
čichy žijící v živém plotu. Závěrečná hra „Ekologická síť“ ozřejmuje 
souvislosti mezi zvířaty a rostlinami a jejich vývojem.

Organizace „Natur im Garten“ v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

20 min. Úvod do 
tématu

Společná diskuse: Jací živočichové žijí v zahradě 
a k čemu je potřebujeme?
Hra na Noemovu archu: Každý žák si vytáhne jeden 
ze šesti druhů laminovaných obrázků různých zvířat, 
například žábu nebo motýla. Pomocí pantomimic-
kých gest nebo napodobování zvířecích zvuků by se 
měly shromáždit živočišné čeledi, tvořící skupinky 
pro následující, informativní část.

laminované 
obrázky zvířat

40 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

Záhon s trvalkami: Žáci pozorují včely, motýly a jiné 
opylovače. Pak sami smějí hrát „včelu“. Každé dítě 
dostane vatovou tyčinku a jde s ní od jednoho květu 
ke druhému. Pyl zůstává vězet na tyčince a dochází 
k postupnému opylování květů.

Divoký kout a kompost: Žáci se vydají k divokému 
koutu, kompostu nebo hromadě tlejícího dříví a hle-
dají drobné živočichy, jako hlemýždě, stonožky nebo 
svinky. Pozorují zvířata a  jejich pohyby a  počítají 
jejich nohy. Podle počtu párů nohou přiřazují zvířata 
živočišné třídě, případně dále určují.

pozorovací 
dóza s lupou, 
vatové 
tyčinky, 
pomůcky 
k určování 
živočichů
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15 min. Didaktická 
hra zaměřená 
na zahradní 
pedagogiku

Netopýr a můra: Popis v kapitole 3.2 páska na oči

30 min. Badatelský 
projekt 
„Setřesení 
živého plotu“

Popis v kapitole 2.2
Oblíbené zvíře: Každá skupinka zkoumá podrobněji 
určité zvíře a pak ho představí ostatním (vhodné pro 
druhý stupeň).

bílá plachta, 
pozorovací 
dóza s lupou, 
pomůcky 
k určování 
zvířat, papír, 
tužky

15 min. Didaktická 
hra

Slunéčko sedmitečné a mšice listová: Popis v kapi-
tole 2.2

příp. označení 
pro berušky
(černé 
puntíky
nebo kolíčky 
na prádlo)

© „Natur im Garten“ GmbH
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Ovoce – pamlsky z přírody

Věková kategorie 6–14 let

Velikost skupiny 10–25 žáků

Čas duben–říjen, 2 hodiny

Učební cíle
Prozkoumat v teorii i praxi různé druhy ovoce všemi smysly; pocho-
pit, odkud ovoce pochází a že ne všechny druhy ovoce rostou u nás; 
vyzkoušet si sázení odnoží

Stručný popis

Ovoce fascinuje množstvím svých tvarů, barev a chutí. Během tohoto 
workshopu mohou žáci při poznávání známých a možná i neznámých 
druhů ovoce zapojit zrak, hmat, čich i chuť.
Dozvědí se mimo jiné, odkud jednotlivé druhy ovoce pocházejí.

Organizace „Natur im Garten“ v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

20 min. Úvod do 
tématu

Společná diskuse: Co je ovoce? Jaké ovoce znáš? 
Kde roste ovoce? Kdo má doma ovocný strom? Jaké 
různé kategorie ovoce existují?

Poznávání hmatem: Žákům se zavážou oči. Poté 
se nechají kolovat různé druhy ovoce pro poznávání 
hmatem/čichem. Žáci si uvědomí, co cítili a podle 
čeho ovoce poznali.

pásky na oči, 
různé druhy 
ovoce

20 min. Hra:
určování 
ovoce podle 
různých 
kritérií

Každý žák si vybere obrázek jednoho druhu ovoce. 
Pak se defi nují určovací kategorie, např. barva, a pří-
slušné možnosti odpovědí, např. modrá, červená, 
žlutá. Pro každou možnost odpovědi se defi nuje 
jeden roh místnosti. Žáci se postaví s obrázkem do 
odpovídajícího rohu a diskutují o ovoci. Další možné 
kategorie: tvar, chuť, fáze růstu, konzistence, doba 
zrání v našich podmínkách apod.

obrázky 
různých 
druhů ovoce

20 min. Hra: 
přiřazování 
ovoce podle 
jeho původu

Odkud pochází naše ovoce?
Na velké mapě světa přiřadí žáci své oblíbené ovoce 
zemi jeho původu. Budeme společně diskutovat 
o  tom, jaký vliv mají dlouhé dopravní vzdálenosti 
při transportu potravin na životní prostředí a klima. 
Vysvětlíme pojmy regionální a sezónní potraviny.

mapa světa, 
obrázky 
různých 
druhů ovoce
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40 min. Procházka 
zahradami 
výstavy 
GARTEN 
TULLN

Objevování různých druhů ovoce v zahradách: Po-
znávání známých, ale i  neznámých druhů ovoce, 
např. aronie, moruše, kdoule, muchovník, dřínky, 
minikiwi, šípky apod.

Kde a  jak roste toto ovoce? V  jaké růstové fázi se 
nachází (květ, první plody, zralé plody)? Očichejte 
a ohmatejte rostliny, květ a plody, ochutnejte zralé 
ovoce.

20 min. Praktická 
část: sázení 
odnoží

Každý žák si zasadí jednu odnož jahodníku do květi-
náče a smí si ho vzít domů. Vysvětlíme si, jak bychom 
měli o jahodník doma co nejlépe pečovat.

odnože 
jahodníku, 
hliněné
květináče, 
nůžky,
zemina,
lopatky,
konve

Poznáváme rozmanitost stromů

Věková kategorie 6–14 let

Velikost skupiny 10–25 žáků

Čas duben–říjen, 2 hodiny

Učební cíle
Poznávat a rozlišovat domácí druhy listnatých a jehličnatých stromů; 
naučit se přiřazovat rostlinné části různým druhům stromů; pochopit 
význam stromů a jejich funkcí

Stručný popis

V tomto workshopu si ukážeme rozmanitost a zvláštnosti stromů. 
Jsou to fascinující živé organismy, přivádějící nás k údivu. Dozvíme se 
o největších a nejmohutnějších stromech a o tom, jak na ně můžeme 
namalovat tvář.

Organizace „Natur im Garten“ v Tullnu nad Dunajem

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

20 min. Úvod do 
tématu

Společná diskuse: Z jakých částí se skládá strom? 
Co potřebují stromy pro svůj růst? Vypadají všechny 
stromy stejně?

Srovnání listnatých a jehličnatých stromů: Vysvět-
líme rozdíly a ukážeme je za pomoci konkrétních pří-
kladů nebo fotografi í: nahosemenné a krytosemenné 
rostliny, květy a šišky, jednoleté listy a víceleté jehličí, 
roznášení semen hmyzem a větrem

větve 
jehličnatých 
a listnatých 
stromů s listy 
a květy
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20 min. Hra: 
přiřazování 
větví

Který strom znáš? Žáci vyjmenují všechny stromy, 
které znají. Nasbírané větvičky pak přiřadí vyjmeno-
vaným stromům. Která větev a který plod ke kterému 
stromu patří?

větve
jehličnatých 
a listnatých 
stromů
s listy a květy,
obrázky
nejdůležitěj-
ších stromů

15 min. Hra: 
znázornění 
výšky 
a mohutnosti 
stromů

Obvod kmene: Pomocí dlouhého provazu, stoče-
ného do kruhu, znázorníme obvod kmene velkých 
stromů, např. lípy v Rakousku s obvodem 14,5 m 
nebo cypřišku v Mexiku s obvodem 58 m.

Výška stromu: Označíme délku nejvyššího stromu 
na světě (eukalyptus v Austrálii: 132,88 m). Žáci si 
mohou vzdálenost projít a žasnout.

provaz 
o délce 60 
metrů

5 min. Diskuse Jaký význam pro nás stromy mají?
Např. vytvářejí životní prostředí, chrání půdu, klima 
a fi ltrují ovzduší, zadržují vodu, poskytují stín atd.

fl ipchart, 
tužky

50 min. Činnost na 
stanovišti

Určování stáří stromů: Budeme diskutovat o tom, 
jakého mimořádného stáří mohou stromy dosáhnout. 
Spočítáme letokruhy na kmenovém výřezu. Vypočte-
me stáří stromů na základě obvodu kmene.

Řetěz z dřevěných výřezů: Žáci pomalují a ozdobí 
malé, ploché dřevěné výřezy. Pak se do výřezu vyvr-
tá otvor, kterým se protáhne šňůra.

Stromové tváře: Žáci vytvoří z jílovité hlíny a přírod-
nin na nejbližších stromech „tváře“.

měřicí pásma, 
kalkulačka, 
pracovní listy, 
tužky,
dřevěné
výřezy,
barvy, štětce, 
akumuláto-
rová vrtačka, 
šňůra,
modelovací 
hlína,
přírodniny

10 min. Soutěž Co sis zapamatoval? Každé dítě dostane červenou 
a zelenou kartu. Pak se kladou otázky pro zopaková-
ní učební látky na téma stromy. Žáci odpovídají ano 
nebo ne a zdvihají přitom zelenou nebo červenou 
kartu.

červené
a zelené karty

© „Natur im Garten“ GmbH
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Chaloupky o.p.s.
Kněžice 109, 675 21 Kněžice
Celoroční nabídka programů pro školy
www.chaloupky.cz

...........................................................................................................................

Čarovné byliny

Věková kategorie 11–15 let

Čas květen, červen, září, říjen, 120 min

Učební cíle

Žáci rozpoznají vybrané druhy léčivých rostlin a vybaví si jejich léčivé 
účinky. Dokáží z vybraných bylinek uvařit čaj na ohni a jsou schopni 
vyrobit tinkturu, sirup nebo bylinkový olej. Jsou schopni si vytlouka-
nou batikou za pomoci částí rostlin ozdobit plátěný pytlík. žáci jsou 
ochotni přemýšlet o tom, co nám pomáhá žít zdravější život a co nám 
naopak škodí.

Stručný popis

Žáci se seznámí se známými i méně známými bylinami. Zjistí, jak nám 
prospívají nebo naopak mohou uškodit. Společně vyrobíme výluh, 
tinkturu, nálev a čaj. Vytloukanou batikou si ozdobí plátno.

- Rozdělení do dvou či tří skupin pomocí hry
- Prozkoumání zahrady, co kde roste
- Seznámení s různými druhy bylinek, od těch známých až po ty méně 
 známé

- Ochutnávka a poznávání bylinek
- Praktická příprava tinktury, sirupu a bylinkového oleje
- Praktická příprava bylinkového čaje
- Výtvarná činnost – zdobení plátěných pytlíčků vytloukanou batikou

Organizace
Chaloupky
Kontakt: Iveta Machátová, iveta.machatova@chaloupky.cz,

 Jana Audy, jana.audy@chaloupky.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1

5 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

10 min. Rozdělení na skupiny pomocí hry. Rozchod skupin 
na stanoviště.

Blok 2 Zpracování bylin

10 min. Poznávání 
a sběr bylin

Procházka po zahradě s cílem sesbírat byliny, které 
budeme nakládat – lichořeřišnice, jitrocel, bazalka.

Košík, misky, 
nůžky
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10 min. Trocha teorie 
ke zpracování 
bylin

Úvod do způsobů zpracování bylin – rozpoznat, co 
je to extrakt, co nálev, co tinktura, macerát, odvar, 
sirup, léčivá vína… Ukážeme si výrobky, které obsa-
hují bylinky.

Děti ve dvojicích obdrží lístečky s názvy typu zpraco-
vání a s popisem zpracování a přiřazují k sobě název 
a popis – viz níže v pracovním listu.

Lístečky 
s názvy typů 
zpracování 
bylin 
k přiřazování, 
různé výrobky 
obsahující 
byliny – 
oleje, mýdla, 
bonbony, 
kosmetika, 
odborná 
literatura…

15 min. Vlastnoruční 

zpracování 

bylin

Děti si v trojicích či čtveřicích společně vyrobí tinktu-
ry a výluhy, např. Lichořeřišnicová tinkura – očištěné 
lupeny a pupeny zalijeme lékárenským alkoholem.
Gingo tinktura  – listy jinanu dvojlaločného (gin-
ga) očištěné a  pokrájené zalijeme lékárenským 
alkoholem.
Bazalkový olej – očištěné a pokrájené listy bazalky 
naložíme do olivového oleje.
Jitrocelový sirup – očištěné a pokrájené listy prosý-
páme vrstvami cukru.
Pozor – poučení o bezpečnosti práce.
Děti obdrží návody, jak dál postupovat, jaké účinky 
vyrobené tinktury a výluhy mají, jak užívat.

Lavor, čistá 
voda, nůžky, 
nože, prkén-
ka, čisté 
šroubovací 
skleničky, 
lékárenský al-
kohol, kvalitní 
olivový olej, 
přírodní cukr, 
bylinky dle 
výběru

5 min. Zhodnocení Zopakování poznatků, co si kdo zapamatoval, ověře-
ní, zda vědí, že s bylinkami je třeba pracovat opatrně 
a používat ty, co bezpečně známe.

© Chaloupky
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Blok 3 Náš životní styl versus účinky bylin, uvaření bylinkového čaje

15 min. Náš životní 
styl versus 
bylinky

Podle bible a i vědecky je dokázáno, že lidské tělo je 
nastaveno, že by se mělo dožívat 100 a více let. Co 
nám zkracuje život?

Děti ve trojicích či čtveřicích dostanou 4litrovou láhev, 
papírky a tužky. Následně dostanou zadání – napište, 
o čem si myslíte, že nám zkracuje život a to vhoďte 
do láhve. Sledujeme, jak se láhve plní. Po ukončení 
psaní vysvětlíme, že výška láhve je délka našeho 
života a o kolik v ní ubylo místa díky papírkům, o tolik 
se nám může život zkrátit.
Vytahujeme lístečky z lahví, čteme a rozvineme dis-
kusi o  tom, co nám škodí. Najít s dětmi řešení, jak 
některé věci odbourat nebo aspoň jejich vliv snížit.

Pozn: Nejnovější vědecký poznatek – 5 věcí, které 
nám zkracují život: kouření, alkohol, stres – nervy, 
samota (!) a ponocování, tedy nedostatek spánku.

3–4 velké 
sklenice (4l), 
kartičky, 
tužky

10 min. Vaření
bylinkového 
čaje

Lidé odjakživa hledali způsob, jak si život prodloužit, 
jak se vyléčit, tzv. Elixír života. Společně si uvaříme 
Čaj pro dobrou mysl a proti únavě, po jednom dílu: 
dobromysl obecná, heřmánek pravý, lípa srdčitá, 
meduňka lékařská, rozmarýn lékařský, třezalka 
tečkovaná.

Bylinky dle 
potřeby – 
dle roční 
doby použít 
dostupné 
čerstvé, 
ostatní 
sušené, horká 
voda, džbán 
z varného 
skla, sítka, 
hrnečky

15 min. Zhodnocení Využití času než se čaj vyluhuje (5 minut) na zhodno-
cení – zopakování poznatků

Blok 4 Výtvarná část – vytloukaná batika

10 min. Úvod a sběr 
rostlin

Sušené bylinky můžeme skladovat v plátěných 
pytlíčích, které si můžeme ozdobit, např. technikou 
zvanou vytloukaná batika. K  tomu potřebujeme 
kousky rostlin – děti se rozejdou po zahradě a samy 
si posbírají rostliny, kterými si chtějí pytlíček ozdobit.

25 min. Vlastní
ozdobení 
plátěného 
pytlíčku

Vysvětlení techniky vytloukané batiky  – po rubu 
pytlíčku na jednu stranu přiložíme rostlinu, na dru-
hou papír a  kladívkem či vhodným kamenem do 
rostliny tlučeme, až se otiskne na plátno. Poučit 
o bezpečnosti.
Zhotovené pytlíčky vyvěsíme, aby uschly.

Plátěné 
pytlíčky – jed-
nobarevné, 
světlé, ve-
likosti cca 
A6, tvrdé 
podložky, 
papíry, kladív-
ka či kameny, 
nasbírané 
rostliny

15 min. Svačina Zařazená mezi střídáním skupin na stanovištích.
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Blok 5

Shrnutí 
a zpětná 
vazba

Zahrada nás baví

Věková kategorie
Žáci 1. stupně ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci se specifi ckými vzdělávacími potřebami

Čas září, říjen, 3 hodiny (začátek v 9:00, konec ve 12:00)

Učební cíle

Žáci:
- dokáží vyjmenovat principy přírodní zahrady, její prvky a funkci
- ví, jak vzniká kompost a proč je důležitý
- vlastnoručně si sklidí zeleninu
- dokáží si připravit jednoduché jídlo z čerstvé zeleniny

Stručný popis

Zahrada je báječná věc. Dá se v ní zkoumat, bádat, hrát si, odpo-
čívat a když přijde hlad – i se zde najíst. Žáci objeví vzácný poklad 
zahrady – kompost, stanou se zahradními architekty, ale promění 
se i v zahradníka a kuchaře, který si připraví zeleninovou pochoutku 
z čerstvé, vlastnoručně sklizené zeleniny ze zahrady.

- Seznámení se s přírodní zahradou, prvky zahrady a s její funkcí
- Hra Staň se zahradním architektem – vytvoření vlastní zahrady 
 pro živočichy

- Živočichové v zahradě
- Kompost, jeho význam a život v něm
- Zahradničení, záhonky
- Kulinaření

Organizace
Chaloupky
Kontakt: alena.ruxova@chaloupky.cz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1

5 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektorů 
i účastníků

5 min. Rozdělení na 3 skupiny. Přesun skupin na stanoviště.

Block 2 Objevování přírodní zahrady

15 min. Orientační 
běh zahradou

Žáci pracují ve dvojicích, dostanou papír, tužku 
a mapu zahrady s označenými místy, kde se nachází 
jednotlivé lampiony. Úkolem je všechny najít, orazit si 
kontrolu, najít indicii (kartička se slovem) a zapsat si 
ji. Pomocí indicií nalézt zahradní poklad – kompost.
V průběhu hry si žáci projdou všemi místy zahrady.

10 ks 
lampionů pro 
orientační 
běh, papír, 
tužka, 
kartičky
s indiciemi, 
mapa
zahrady

20 min. Kompost Co patří a nepatří do kompostu. Živočichové
v kompostu.

bedýnka 
s věcmi, které 
patří i nepatří 
do kompostu, 
vidle, rýč, 
kelímkové 
lupy, lžíce

20 min. Hra:
Kde mám 
svoje místo?

Žáci pracují ve dvojicích, dostanou obrázek zví-
řete, které může žít na naší zahradě a kartičky se 
symbolem domova, potravy, mláděte. Pro své zvíře 
hledají na zahradě místa ze symbolů, označí je danou 
kartičkou. Postupně si společně projdeme označená 
místa a zkusíme přijít na to, zda pro ně na zahradě 
nečíhá i nebezpečí.

obrázky
zvířat, 
kartičky se 
symboly 
(dům, jídlo, 
dudlík)

Blok 3 Hra Přírodní zahrada

15 min. Prvky přírodní 
zahrady

Co tvoří přírodní zahradu? Diskuse se žáky v zahradě.

5 min. Pravidla Vysvětlení pravidel hry, rozdělení do skupinek 3x hra Staň 
se zahradním 
architektem

25 min. Hra Návrh vlastní zahrady přátelské k živočichům

5 min. Zhodnocení Diskuse nad návrhy

Blok 4 Zahrada na talíři

15 min. Sklizeň úrody Prohlídka záhonů zeleniny a vybraných bylinek, po-
jmenování, všímání si rozdílností a vůní.
Sklizeň pouze v množství pro potřebu skupiny (bram-
bory, mrkev, dýně, červená řepa, papriky, bylinky…)

Plechové 
kbelíky, rýče, 
motyčky
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30 min. Kulinaření Očištění zeleniny, nakrájení. Ochucení solí, bylinkami, 
olejem a  restování na pánvi nad ohněm. Podávání 
s dipem z bílého jogurtu (jogurt, česnek, bylinky)

přenosné 
ohniště, 
pánev, 
prkýnka, 
nože, 
vykrajovátka, 
zelenina, sůl, 
olej, miska, 
lžíce, jogurt, 
česnek, 
bylinky, 
papírové 
tácky, 
párátka, 
obracečky,
kartáčky na 
čištění

10 min. Poznej nářadí Hádání názvu a účelu jednotlivého nářadí Méně obvyklé
nebo 
starožitné 
zahradní 
nářadí

Blok 5

10 min. Shrnutí 
a zpětná 
vazba

© Chaloupky
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Zahrada je zábava

Věková kategorie
Žáci 1. stupně ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci se specifi ckými vzdělávacími potřebami

Čas květen, červen, 3 dny (10 hodin)

Učební cíle

- vyzkouší si týmovou spolupráci
- dokáží si připravit jednoduché jídlo ze zeleniny a čaj z bylin
- vyzkouší si připravit dřevo a rozdělat oheň
- umí vyhledat živočichy na různých stanovištích v zahradě a některé 
 z nich pojmenují

Stručný popis

Zahrada je místo, které můžeme ovlivnit vlastníma rukama. Místo, 
kde si můžeme hrát i odpočívat. Místo, které se dá zkoumat a kde se 
můžeme i dobře najíst.

- Seznámení s lektory a s areálem, zkouška týmové spolupráce
- Příprava večeře
- Sběr a zpracování léčivých bylin, rozdělávání ohně
- Živočichové v zahradě

Organizace Chaloupky

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1 Seznámení

20 min. Seznámení/
hra

Přivítání, představení organizace, lektorů i účastníků. 
Seznamovací hra v kruhu – „Co mám (nemám) rád“

10 min. Rozdělení do 
týmů/hra

Žáci hledají ústřižky, z kterých sestavují zprávu, jejíž 
pomocí získají barevné žetony.

Sáčky
s barevnými 
žetony,
4x nastříhaná 
zpráva – 
různé fonty 
písma
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120 min. Barevná
strategie/hra

Žáci v týmech plní různé úkoly zaměřené
na spolupráci

Hrací deska, 
pomůcky 
k jednotlivým 
úkolům

Blok 2 Vaření /skupinová práce

60 min. Příprava
hrstkové po-
lévky

Část žáků nakrájí a  orestuje zeleninu, druhá část 
nachystá dřevo. Poté se rozdělá oheň a začne se 
připravovat hrstková polévka.

Kotel 
s kotlinou, 
dřevo, 
prkýnka, 
nože, 
škrabky, 
mísy, mrkev, 
petržel, 
celer, cibule, 
hrách, čočka, 
konzerva 
s fazolemi, 
krupky, 
česnek, 
pepř celý, 
nové koření, 
kmín drcený, 
bobkový list, 
majoránka

60 min. Bramborové 
placky

Každý žák si oloupe a nastrouhá vařenou bramboru, 
smíchá s moukou, přidá sůl a opeče na pánvi nad 
ohněm.

Nože, 
struhadla, 
misky pro 
každého, 
mouka, sůl, 
pánev

Blok 3 Sběr bylin/procházka doplněná hrami

210 min. Sběr bylin Při procházce hledáme a  trháme léčivé rostliny. 
(kopřivy, hluchavky, jahodník, maliník, sedmikrásky, 
bez). Cestu doplníme zábavnými hrami dle věku žáků.

proutěné 
košíky, papír

Hry na cestu Pokladovka – skupinky po 3–5 žácích, hodí frisbee 
talířem. Po hodu se podívají, jaké rostliny jsou pod 
talířem a odpovídají na otázky. Je tam nějaká léčivá 
rostlina, rostlina, která se dá jíst nebo naopak je-
dovatá rostlina? Kolik je tam druhů rostlin? Liší se 
odpovědi podle prostředí, ve kterém zrovna jsme?

Bingo na cestu – žáci po cestě hledají věci dle při-
pravené tabulky

Čichový kelímek – žáci si poskládají papírový kelímek 
a do něho nasbírají přírodniny, které zajímavě voní. 
Namíchají si svůj „čichový koktejl“.

Dále zábavné hry – bomba, brtník, magnety, letní 
koulovaná…

Frisbee talíř, 
papír, tabulka 
na bingo
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Blok 4 Zpracování bylin
Žáci se rozdělí na dvě skupiny, které se prostřídají na dvou stanovištích

90 min. Zpracování 
bylin/výklad, 
samostatná 
práce

Zkontrolujeme sušáky na bylinky, suché posbíráme 
a na sušáky rozložíme nasbírané byliny. O usušených 
bylinkách si povídáme. Každý žák si namíchá vlastní 
čajovou směs, kterou naplní do fi ltračního sáčku, 
připevní cedulku s názvem. Dále si žáci vyrobí papí-
rovou taštičku, do které si sáčky s čajem uloží.

Vařič, voda, 

třecí misky, 

arabská 

guma či klej, 

papíry, štětce, 

petriho misky, 

podložky, 

sušené 

byliny, soda, 

kyselina 

mravenčí

90 min. Rozdělávání 
ohně/výklad, 
práce ve
skupinách

Lektor ukáže žákům různé možnosti, jak rozdělat 
oheň bez použití zápalek. Žáci si poté ve skupinkách 
zkouší křesadlem vykřesat jiskry do chmýří z oro-
bince. Nakonec žáci společně rozdělají oheň, ohřejí 
vodu a uvaří si čaj z čerstvých nasbíraných bylin.

Ukázky 
různých 
způsobů 
rozdělávání 
ohně, 
křesadla, 
chmýří 
z orobince

Blok 5 Živočichové v zahradě

150 min. Živočichové 
v zahradě/
práce ve
skupinách

Žáci se rozdělí na tři části a postupně prozkoumají 
tři stanoviště:

• Jezírko – lov vodních bezobratlých,

• Louka a kompost – smýkání sběr půdních 
bezobratlých,

• Stromy a keře – pozorování ptáků.

Pozorované druhy vždy po skončení pozorování 
zaznamenají na společný plakát.

Pomůcky 

na odchyt 

hmyzu – sítka 

na lovení 

vodních 

bezobratlých, 

smýkačky, 

exhaustory, 

misky, 

epruvety, 

lupy, klíče, 

dalekohledy

Blok 6 Závěr

30 min. Hodnocení 
pobytu

Žáci do připraveného terče zaznamenávají, jak se jim 
jednotlivé aktivity líbily, co si vyzkouší doma, co se 
naučili, dozvěděli nového.

Flipchart, 
papírový terč 
s aktivitami
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Pojďme na půdu

Věková kategorie Žáci 12–15 let

Čas duben –říjen, 120 min

Učební cíle

Žáci si uvědomí, že půda je (měla by být) plná života. Od pouhým 
okem či za pomocí lupy viditelných živočichů, po kořeny rostlin. Žáci 
k  tomu dochází formou stanovení hypotézy, kterou si sami ověří 
(badatelské učení). Žáci si sami připraví půdní pigment, ze kterého 
vytvoří barvu na malování. Uvědomí si různobarevnost půdy.

Stručný popis

Na půdu můžeme nahlížet z mnoha úhlů. V tomto programu se bada-
telsky zaměřujeme na půdu jako na místo plné života a na její složení, 
které jí propůjčuje různé barvy.

- Rozdělení do skupin pomocí vhodné hry
- Zkoumání života v půdě formou badatelského učení – stanovení 
 hypotézy a její ověření

- Získání půdních pigmentů a malba obrázku hliněnými barvami.

Organizace
Chaloupky
Kontakt: Lenka Zbranková, Jaroslava Malcová

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1 Úvod

5 min. Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

10 min. Rozdělení na 2 skupiny pomocí hry

Blok 2 Bádání v půdě – živočichové v půdě

10 min. S dětmi záhájíme diskusi na téma Život v půdě. Co 
je při téhle větě napadne. Co si myslí, že v  půdě 
můžeme najít. Kolik druhů živočichů najdeme. Kolik 
od každého druhu…

Poté je rozdělíme na skupinky po 3–4 žácích.
Skupinky si stanoví otázky pro bádání. Např.: V kte-
rém koutku zahrady najdeme více živočichů, rostlin. 
Jaké druhy tam najdeme, kolik jich najdeme. Kolik 
bude měřit nejdelší žížala, kterou najdeme…
Každou skupinku vyšleme bádat do jiného koutu 
zahrady.

Papír,
podložky, 
tužky
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20–25 
min.

Samotné bádání. Vyryjí si drn a hledají odpovědi na 
své otázky. Upozorníme žáky, jak se k živočichům 
chovat a jak správně používat nářadí.

Pozn. Také je upozorníme, aby vyrytý drn vrátili zpět 
na původní místo, jinak časem na zahradě vznikne 
mnoho nebezpečných děr.

Rýče, 
zahradní 
lopatky, 
staré lžičky, 
vidličky, 
pinzety, 
mističky, lupy

10 min. Společné shrnutí bádání. Výstupy skupinek s vyhod-
nocením hypotéz.

Blok 3 Praktická část – malování hliněnými barvami

20 min. Příprava 
hliněných 
pigmentů

Žáci se rozdělí do dvojic či trojic, dostanou instrukce 
a vybavení a rozptýlí se po zahradě, aby získali vzor-
ky hliněných pigmentů. Postup: vytipovat si zajímavé 
místo, kde mohu odebrat vzorek půdy. Ten postupně 
prosívat od nejhrubšího síta po to nejjemnější.
Pozn: Pokud je po velkém dešti, je dobré mít v ná-
dobách připravené suché vzorky půdy, které žáci 
budou prosívat. Mokrá půda se špatně prosévá.

Sítka s různě 
velkými oky – 
kuchyňské 
až po jemné 
s malými oky 
pro získání 
jemného 
půdního 
prachu (pig-
mentu),
lopatky, 
misky

15–20 
min.

Příprava 
hliněné barvy 
a malování

Z  přinesených vzorků a  zakoupených pigmentů 
vytvoříme kaseinové barvy do menších misek  – 
doporučujeme min. 4–5 odstínů. Žáci barvami nama-
lují obrázek, každý dle své fantazie a zdatnosti. Žáci 
pomohou s úklidem pomůcek.

Příprava kase-
inové bar-
vy – tvaroh, 
jedlá soda, 
voda, hliněný 
pigmnet – vy-
robené dětmi 
z nasbíraných 
vzorků na 
zahradě + 
např. zakou-
pené hliněné 
pigmenty 
netradičních 
barev. Misky 
na míchání 
barev. Štětce 
ve skleničkách 
s vodou, 
výkresy nebo 
malířská 
plátna. Kolíky 
a šňůra na 
pověšení 
výkresů pro 
zaschutí

5 min. Zhodnocení Diskuse nad výtvory, které vyvěsíme, aby uschly

15 min. Svačina
Zařazená mezi střídáním skupin na stanovištích.

Blok 3 zahrada

5 min. Shrnutí a 
zpětná vazba
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Žijeme zahradou

Věková kategorie
Žáci 1. stupně ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci se specifi ckými vzdělávacími potřebami

Čas květen, červen, 3 dny (12 hodin)

Učební cíle

- dokáží vyjmenovat principy přírodní zahrady, její prvky a funkci
- ocení zahradu jako takovou, znají její přínosy pro člověka
- zvládnou jednoduché manuální práce na zahradě a práce s nástroji
- dokáží si připravit jednoduché jídlo z čerstvé zeleniny a čaj z bylin

Stručný popis

Zahrada je báječná věc. Dá se v ní zkoumat, bádat, hrát si, odpočívat 
a když přijde hlad – i se zde najíst. Žáci si užijí zahradu všemi smysly. 
Žáci zjistí, že jedlá není jen zelenina, ale i plevele, budou pracovat 
rukama, sít, plet, sázet a stavět vyvýšené záhony. Dozví se, jak do 
zahrady dostat živočichy, jak vytvořit přírodní zahradu. Budou žít 
zahradou.

- senzitivita v zahradě – uvědomění si genia loci, smyslové vnímání
- práce v zahradě, stavba záhonu a zahradnické práce
- sběr a využité rostlinných částí pro výrobu barev a práce s barvami

Organizace
Chaloupky
Kontakt: martina.munduchova@chaloupky.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1

20 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektorů 
i účastníků. Rozdělení na skupiny. Přesun skupin na 
stanoviště.

Blok 2 Objevování přírodní zahrady

60 min. Tobiáš
Lolness

Na motivy této knížky si žáci vyrábí malého Tobiáše 
a umisťují ho do zahrady. Hledají místa, která jsou na 
fotkách či popsána v textech.

Bavlnky, 
provázky, 
kancelářské 
potřeby

60 min. Senzitivita 
v zahradě

Vnímání zahrady všemy smysly, chutí (jedlé plevele), 
vůní (vůňové koktejly), očima (zrcátka a  rámečky), 
hmatem (najdi si svůj strom). Mokrá varianta jsou 
bylinky a čaje.

Zrcátka, 
rámečky, 
kelímky, 
šátky na oči, 
sušené
bylinky 
a varná
konvice,
hrnky, sítka
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40 min. Poklady 
v zahradě

Žáci v týmech kreslí mapu zahrady a následně hledají 
ukryté poklady, které jim do jejich map zakreslíme.

Podložky, 
hliněné 
kuličky, 
kancelářské 
potřeby

Blok 3 Pracujeme v zahradě

20 min. Prvky přírodní 
zahrady

Co je přírodní zahrada, ukážeme hlavní prvky, 
otočíme dveře do země, zahrabeme do kompostu, 
přivoníme k různým druhům bylinek.

160 min. Stavíme 
záhon

Stavíme vyvýšený záhon, německou kopu nebo had-
ník. Pracuje celá třída, někdo vyrábí kůly, jiný kácí 
lísky na oplet záhonů, další katrují hlínu a vozí ji na 
záhon

Pily, sekery,
palice, 
kolečka, 
rýče, lopaty, 
zahradnické 
nůžky,
pracovní
rukavice

160 min. Pracujeme 
v zahradě

Podle sezónnosti probíhají tyto práce:

- Hrabání trávy, odstraňování náletů, sběr semen
- Rytí záhonů, mulčování, pletí
- Sázení, setí, pikýrování
- Sklízení, protrhávání
- Sběr bylin a sušení
- Zalévání zahrady…
- (Při špatném počasí ve skleníku)

Rýče, hrábě, 
lopaty, mulč 
(štěrk, písek, 
štěpka,
kartony),
semena
a sazenice, 
kompost, 
hlína

20 min. Zhodnocení Závěr s diskusí nad tím, co se nám povedlo, srov-
náme naše výtvory s  těmi jinými, ochutnáme část 
úrody.

Blok 4

150 min. Rostlinná 
alchymie

Staneme se malíři a budeme malovat barvami, co 
nám dá zahrada, využijeme plody, květy, kořeny i celé 
rostliny. Části, které obsahují pigment, rozdrtíme, 
povaříme a přidáme arabskou gumu. Barvy z plodů 
a květů obsahující antokyany můžeme pomocí zása-
dy či kyseliny přebarvovat.

Vařič, voda, 
třecí misky,
arabská 
guma či klej, 
papíry, štětce, 
petriho mis-
ky, podložky, 
sušené byliny, 
soda, kyselina
mravenčí

Blok 5

30 min. Shrnutí 
a zpětná 
vazba

Formou terče zjistíme, které aktivity se dětem líbily, 
které považují za nové a přínosné, které nově nabité 
dovednosti využijí…

Papír A1, 
pastelky
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Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace
Lipová 233/20, 602 00 Brno
Nabídka programů pro školy
www.lipka.cz

.................................................................................................................................

Zahrada divů – živočichové

Věková kategorie
Žáci 1. stupně ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Čas
květen 2019, 4 hodiny (začátek v 10:00, oběd 12:15–12:45, konec 
v 15:00)

Učební cíle

Stručný popis

Žáci získají informace o tom, proč a za jakých podmínek je vhodné 
zvýšit biodiverzitu živočišných druhů (se zaměřením na ptáky) na za-
hradě. Dozví se praktické rady a návody na to, jak ptáky na zahradu 
přilákat, umožnit jim bezpečné hnízdění a  jak jim zajistit dostatek 
potravy a vody po celý rok.
Prakticky si vyzkouší činnosti, které mohou uplatnit v oblasti EVVO 
na vlastní škole.

- Zelenina na záhoně – poznávání, sklizeň
- Seznámení s hlavními druhy ptáků v zahradách, pozorování a 
 určování ptáků v terénu pomocí klíče, srovnávání hmotnosti 
 ptáků

- Hnízdní příležitosti pro ptáky, typy budek a hnízd, ptáci podle 
 velikosti

- Semínka na zahradě, jaká semínka komu?
- Hra Staň se zahradním architektem – vytvoření vlastní zahrady 
 pro živáčky

Organizace
Lipka 
Kontakt: Petra Štěpánková, petra.stepankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1

5 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

10 min. Rozdělení na 
4 skupiny

Přesun skupin do zahrady

Blok 2 Pozorování ptáků

15 min. Ptáci a

živočichové 

v zahradě

přednáška

Seznámení s běžnými druhy ptáků v zahradě Deštník,
obrázky
zahrad 
a ptáků, ježek
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15 min. Nácvik 
pozorování 
dalekohledem
praktická 
činnost ve 
dvojicích

Hledání obrázků ptáků dalekohledem, nácvik Dalekohledy, 
siluety či 
makety ptáků

30 min. Pozorování 
a určování 
ptáků
praktická 
činnost ve 
dvojicích

Pozorování živých ptáků dalekohledem a určování 
podle klíče

Dalekohledy,
klíče
k určování 
ptáků

Blok 3 Budkování, potrava
přesun skupiny na další stanoviště

20 min. Prezentace 
budek, hnízd 
a vajíček 
základních 
druhů ptáků
interaktivní 
přednáška 
s ukázkami

Rozdíly v hnízdění základních druhů ptáků, ukázka 
jejich hnízd a vajíček, ukázka vycpanin, porovnání 
velikosti

Budky pro 
modřinku, 
koňadru 
(vrabce) 
a strakapou-
da, hnízda 
kosa, droz-
da, vajíčka, 
vycpaniny

20 min. Najdi potravní 
a hnízdní 
příležitosti
hra v zahradě

Hledání vhodných míst pro hnízdění různých ptáků 
a nelezení zdrojů jejich potravy v zahradě

Žetony 
s vyobra-
zením ptačích 
druhů a uve-
dením sym-
bolu hnízda 
nebo potravy

20 min. Váha ptáků
praktická
činnost

Odhad váhy jednotlivých druhů ptáků Vycpani-
ny ptáků, 
pytlíčky 
s různými 
váhami

30 min. Oběd

Blok 4

Jaká semínka 
komu?

10 min. Třídírna
semínek
praktická
činnost

Třídění různých semen podle velikosti Semínka 
různých 
druhů 
(ořechy, 
slunečnice, 
proso, mák…)
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10 min. Čím se živí?
praktická
činnost

Přiřazení druhů potravy jednotlivým ptákům Pracovní listy, 
fotky ptáků, 
krmítek, hnízd
a potravy,
lepidla, 
semínka, 
ukázka
krmítek

40 min. Vyséváme 
v zahradě
praktická
činnost

Tvoření výsevních pásek a výsevy semen do truhlíků Lepicí páska 
nebo toaletní 
papír, semínka, 
truhlíky,
substrát

Blok 5 Hra Přírodní zahrada
přesun skupiny na další stanoviště

10 min. Pravidla
přednáška

Vysvětlení pravidel hry, rozdělení do skupinek Hra Staň se…

35 min. Staň se 
zahradním
architektem 
hra ve
skupinách

Vytvoření vlastní zahrady pro živáčky 2x hra Staň 
se…

15 min. Zhodnocení,
diskuse

Která zahrada se komu líbí nejvíc? Diskuse nad 
výtvory

Blok 6

15 min. Shrnutí 

a zpětná

vazba
společně
diskuse
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Zahrada divů – voda

Věková kategorie
Žáci 1. stupně ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci se specifi ckými vzdělávacími potřebami

Čas
květen 2019, 4 hodiny (začátek v 10:00, oběd 12:15–12:45, konec 
v 15:00)

Učební cíle

Žáci pochopí, že voda je vzácný a v současné době ubývající zdroj. 
Žáci se zamyslí nad tím, jak vodu chránit a pečovat o ni. Jak ji na 
v naší zahradě i v krajině zachytit, zpomalit, vyčistit a udržet.
Žáci si vyzkouší malá praktická řešení vhodná pro každého.

Stručný popis

Voda je vzácný a  v  současné době ubývající zdroj. Naštěstí jde 
o zdroj obnovitelný. Společně budeme hledat řešení, jak vodu chránit 
a pečovat o ni. Jak ji na naší zahradě i v krajině zachytit, zpomalit, 
vyčistit a udržet.

Voda je nejcennější tekutina, bez ní není život. Je nezbytná pro růst 
rostlin i živočichy včetně lidí.

- Voda a kde ji najít
- Člověk a voda
- Voda v zahradě
- Zelené střechy

Organizace
Lipka 
Kontakt: Dana Křivánková, dana.krivankova@lipka.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1

5 min. Úvod Přivítání, představení organizace, projektu, lektora 
i účastníků

10 min. Rozdělení na 
skupiny

Přesun skupin do zahrady

Blok 2 Člověk a voda
Zelenina
Zelená střecha

10 min. Voda
v lidském těle

Voda
v domácnosti
- Waterprint

Odhad množství vody v těle
Při jakých činnostech spotřebováváme pitnou vodu

Obrázek 
domu ČR 
a Indie
a obrázky 
činností,
PET lahev

10 min. Žíznivá
zelenina

Porovnání nároků různých druhů zeleniny na vodu 
během jejich růstu

Sady karet se 
zeleninou

15 min. Voda
v zelenině

Odhad množství vody v  konzumovaných částech 
zeleniny

Odšťavňovač, 
vzorky
zeleniny
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45 min. Výroba kazety 
na zelenou 
střechu

Každý si připraví koberec do kazety, naplní substrá-
tem a osadí sukulenty

Dřevěné lísky, 
koberec, 
řezáky nebo 
nůžky,
substrát, 
zahradní
lopatky,
sukulenty

Blok 3 Voda v zahradě

10 min. Cesty vody Opakování koloběhu vody Barevné 
stuhy na 
tyčkách

25 min. Voda a jak ji 
najít

Zakreslení míst, kde všude je dostupná voda na 
zahradě
Vyhodnocení zdrojů vody v zahradě

Slepé mapy 
zahrady,
modré
pastelky

40 min. Zahrada 
v lahvi

Vytvoření bezúdržbové a bezzálivkové minizahrádky 
v lahvi

Skleněné 
lahvičky, gu-
mové špunty, 
písek, zemi-
na,
sukulentní
rostliny, 
špejle, brčka

Blok 4 Hra Přírodní zahrada

15 min. Pravidla Vysvětlení pravidel hry, rozdělení do skupinek Hra Staň se… 
minimálně 
jedna pro 
dvojici,
nejlépe pro 
každého 
samostatně

45 min. Staň se 
zahradním
architektem, 
hra ve
skupinách

Vytvoření vlastní zahrady pro živáčky 4x hra Staň 
se…

15 min. Zhodnocení,
diskuse

Která zahrada se komu líbí nejvíc? Diskuse nad vý-
tvory, vyzdvihnout a odůvodnit preference pro vodní 
biotopy.

Blok 5

Shrnutí 
a zpětná 
vazba

Společná diskuse
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Jihočeská univerzita
Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice
Nabídka programů pro školy
www.jcu.cz

...............................................................................................................................

Půda – známá i neznámá

Věková kategorie Žáci ZŠ

Čas květen, 8 hodin

Učební cíle

Žáci získají základní znalosti o půdě, o  jejím složení, vlastnostech 
a významu půdy pro člověka. Procvičí si manuální dovednosti při prá-
ci s jednoduchými učebními pomůckami (např. lupy, pinzety, určovací 
klíče aj.) a se zahradním nářadím (lopatky, motyčky aj.).

Stručný popis

Seminář určený pro žáky 1. stupně ZŠ má za cíl ukázat žákům zá-
bavnou formou základní vlastnosti a význam půdy. Výuka probíhá 
s využitím aktivizačních metod výuky v prostorách školní výukové za-
hrady. Žáci se naučí pracovat s jednoduchými terénními pomůckami 
a procvičí si metodu pozorování a pokusů. Jako modelové prostředí 
pro výuku bude využita fakultní výuková zahrada.

1. Úvod a přivítání.
2. Teoretický základ. Vznik, vlastnosti a význam půdy.
3. Praktické seznámení s půdními vlastnostmi – složení půdy, živá 
a neživá složka půdy, půdní druhy a jejich orientační určení v terénu, 
struktura a úrodnost půdy, živá složka půdy –pozorování a determi-
nace půdních organismů, badatelsky orientované úlohy (složení půdy, 
žížalí orgie).
4. Závěr a shrnutí.

Organizace Jihočeská univerzita

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1 Úvod

30 min. Představení 
a úvod
hromadná 
výuka – výklad

Představení školní zahrady

60 min. Teoretický 
background
hromadná 
výuka,
výuka – výklad, 
diskuse

Představení pěstovaných rostlin na zahradě, půda 
jako základní faktor pro pěstování rostlin

Rostliny 
na školní 
zahradě, 
různé vzorky 
půd
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90 min. Teoreticko 
– praktický 
background
skupinová
výuka,
výuka – výklad, 
praktické 
metody, nácvik 
dovedností

Půdní úrodnost, obdělávání půdy, práce se zahrad-
nickým nářadím, odběr půdních vzorků

Půdní sonda, 
lopatky, mo-
tyky, rýče,

Blok 2 Praktické úkoly

90 min. Poznej 
složení půdy
skupinová 
výuka, výuka – 
výklad, bada-
telská úloha, 
pokus

Žáci se seznámí zábavnou formou s vybranými cha-
rakteristikami půdy, jejím složením, živou a neživou 
složkou půdy, zrnitostí půdy aj.

Síta, pinzety, 
lupy, určovací 
klíče a atla-
sy, podložky 
a odběrové 
nádoby na 
vzorky

90 min. Život v půdě – 
pozorování 
a determi-
nace půdních 
organismů.
skupinová
výuka – výklad,
práce s atla-
sem a určova-
cím klíčem, 
badatelská 
úloha, pokus

Žáci pozorují a určují dle klíčů půdní organismy (eda-
fon). Zaměří se badatelsky na kroužkovce – žížaly –
jejich stavbu těla a význam.

Síta, pinzety, 
lupy, určovací 
klíče a atla-
sy, podložky 
a odběrové 
nádoby na 
odchycené 
živočichy

90 min. Je všude 
stejná půda? 
Praktická 
úloha na 
orientační 
určení 
půdních 
druhů v teré-
nu a určení 
struktury 
půdy.
skupinová
výuka – výklad,
badatelská 
úloha, pokus

Žáci zjistí, že půda není všude stejná, liší se. Žáci se 
naučí určit půdní druh orientačně v terénu a následně 
i určení struktury půdy dle tvaru půdních agregátů.
Získají povědomí o půdní úrodnosti.

Vzorky půd 
z různých 
míst školní 
zahrady, síta, 
lopatky, mo-
tyky, rýče

30 min. Závěr
hromadná 
výuka – 
diskuse

Závěrečné shrnutí, zhodnocení aktivit
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Tajemství zahradního jezírka

Věková kategorie 11–12 let

Čas květen, 8 hodin

Učební cíle

Žáci získají základní znalosti o charakteristikách vodního sloupce, 
o tom jak vybrané charakteristiky měřit a seznámí se s faunou malé 
vodní nádrže. Procvičí si manuální dovednosti při práci s jednoduchý-
mi přístroji, ale i s moderní technologií (např. živolovné pasti, světelné 
pasti, secciho disk, digitální teploměr, pH metr…).

Stručný popis

Seminář určený pro žáky 1. stupně ZŠ má za cíl představit žákům 
zábavnou formou biotop zahradního jezírka, který slouží jako simu-
lace malé vodní nádrže v okolí žákova bydliště. Ve výuce jsou využity 
zejména aktivizační metody a metody přímého studia přírody výuky 
ve venkovním prostředí. Žáci se naučí pracovat s  jednoduchými 
přístroji a terénními pomůckami. Jako modelové prostředí pro výuku 
bude využita fakultní výuková zahrada.

1. Úvod a přivítání.
2. Teoretický základ. Vlastnosti vodní nádrže a její význam v krajině.
3. Přímé pozorování přírody zaměřené na vybrané charakteristi-
ky malé vodní nádrže s využitím prvků badatelsky orientovaného 
vyučování.
4. Závěr a shrnutí.

Organizace Jihočeská univerzita

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah Materiál

Blok 1 Úvod

30 min. Představení 
a úvod
hromadná 
výuka – výklad, 
diskuse

Představení zahradního jezírka (malé vodní nádrže)

60 min. Teoretický 
background
skupinová 
výuka – výklad, 
brainstorming-
diskuse

Voda jako jedna ze složek nezbytných pro život

90 min. Teoreticko –
praktický 
background
skupinová 
výuka – výklad, 
praktické 
metody, nácvik 
dovedností

Představení přístrojů a pomůcek, které budou dále 
využity ve výuce

Secciho disk, 
živolovná 
past, světelná 
past, 
různé typy 
teploměrů, 
odchytová 
síťka
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Blok 2 Praktické úkoly

Garten
90 min.

Cesta 
s klíčem za 
tajemstvím 
jezírka
skupinová 
výuka,
výuka – bada-
telská úloha, 
pokus, přímé 
pozorování 
přírody, práce 
s atlasem 
a určovacím 
klíčem

Žáci se seznámí zábavnou formou s jezerní faunou. 
Porovnají výskyt živočichů ve dvou nádržích a uve-
dou důvody rozdílného výskytu živočichů (práce se 
světelnými pastmi s různým průměrem otvoru, práce 
s  živolovnou pastí, nácvik bezpečné manipulace 
s odchycenými živočichy…)

Atlasy 
a určovací 
klíče,
odchyto-
vé síťky, 
živolovná 
past, světelná 
past, nádoby 
na odchycené 
živočichy, 
lupy

90 min. Plavba po 

jezírku
skupinová 
výuka, výuka 
– přímé pozo-
rování přírody, 
badatelská 
výuka

Žáci s  využitím nafukovacího člunu a  mobilních 
terénních pomůcek zjišťují měřitelné charakteristiky 
jezírka přímo z vodní hladiny (hloubka, průhlednost, 
teplota v  různých místech vodního sloupce, šířka 
jezírka, délka…)

Nafukovací 
člun,
plovací vesty, 
různé typy 
teploměrů, 
secciho disk, 
závaží,
provázek, 
pásmo

90 min Faktory 
ovlivňující 
znečištění 
vody aneb
jak mu 
můžeme
zabránit. 
Měření pH.
skupinová 
výuka, výuka 
– badatelská 
úloha, aktivita 
přímého pozo-
rování přírody

Aktivita se týká znečištění vody, které je celosvě-
tovým problémem. Žák pozná problémy, ke kterým 
vede znečištění vody na Zemi. Je schopen měřit 
obsah dusitanů a dusičnanů ve vodě.

Sondy pro 
měření pH 
vody
a obsahu 
dusitanů 
a dusičnanů, 
pH papírky, 
sklenice

30 min Závěr
hromadná
výuka, výuka
– diskuse

Závěrečné shrnutí, zhodnocení aktivit.
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Přírodní zahrada z.s.
Klášterská 140/II,
377 01 Jindřichův Hradec
www.prirodnizahrada.eu

..................................................................................................................................

Čarovné bylinky

Věková kategorie Pro děti ve věku 6–10 let

Velikost skupiny Max. 30 účastníků

Čas 2 hodiny, duben až říjen

Učební cíle

Hlavní cíl: seznámit děti s rozmanitostí zahrady
Dílčí cíle: seznámit děti se stavbou těla rostlin a jejich významem na 
příkladu bylinek, nabídnout výuku hravou formou, naučit děti prak-
ticky bylinky využívat

Stručný popis

Vzdělávací program se skládá ze čtyř aktivit, v rámci kterých se děti 
dozví o významu bylinek, naučí se některé bylinky určovat a vyzkouší 
si, jak z nich udělat čaj a namíchají si vlastní bylinkovou směs pro 
maminky

Organizace

Bylinková obec Mutišov
Ukázková přírodní zahrada Bochníčkovi
Mutišov 18, Slavonice 378 81
www.mutisov.cz, www.bochnickovi.cz

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

30 min. Význam a charakteristika 
bylinek

Povídání s dětmi o  tom, čím to je, že bylinky voní , 
a o jejich významu pro nás

30 min. Hra na včelky Následně si děti hrají na včelky – běhají k jednotlivým 
rostlinám a tu, která jim nejvíce voní, si utrhnou

30 min. Určování bylinek, vaření čaje 
z bylinek

Bylinky společně určujeme a uděláme si čaj s medem

30 min. Plnění bylinek do pytlíčků Bylinky, které dětem nejvíce voněly, plníme do pytlíč-
ků jako dárek pro maminku



196 |

Malý zahradník

Věková kategorie Děti ve věku 6–8 let

Velikost skupiny Max. 20 účastníků

Čas 2 hodiny, červen

Učební cíle

Poznat vhodné nářadí pro zahradnickou činnost (sázení rostlin).
Poznat kvalitní půdu pro rostliny.
Rozpoznat vhodnou zálivkovou vodu.
Seznámit se s vývojem rostliny (od semene po sazenici).
Vysadit si sazenici a vytvořit zahrádku v květináči.

Stručný popis

Vzdělávací program je zaměřený na podporu zájmu o zahradu – práci 
a život na ní. Hravou formou budou účastníci seznámeni s výběrem 
vhodného zahradnického nářadí, rozpoznáním kvalitní půdy, vhodnou 
vodou na zálivku, vývojem sazenice. Prakticky si vyzkouší zahradnic-
kou dovednost – sázení rostlin, vytvoření zahrádky v květináči.

Organizace
SOŠ VMZ a Jš s právem státní zkoušky, Rudolfovská 92,
České Budějovice

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

15 min. Úvod Představení účastníků a seznámení s areálem
Ukázka konečného výrobku – osázený květináč

90 min. Plnění úkolů na 
stanovištích – hra v areálu 
školy

1. stanoviště – poznávání vhodného nářadí pro 
 zahradnickou práci

2. stanoviště – poznávání kvalitní půdy pro rostliny
3. stanoviště – hledání vhodné vody na zálivku 

 rostliny
4. stanoviště – seznámení s vývojem sazenice
5. stanoviště – vysazování rostlin – zahrádka 

 v květináči

15 min. Závěrečná rekapitulace Vyplnění pracovního listu
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Trvalky v přírodní zahradě

Věková kategorie Vzdělávací program je určen žákům ve věku 9–16 let

Velikost skupiny Max. 20 účastníků

Čas 2 hodiny (3 vyučovací hodiny), jaro, podzim

Učební cíle

Hlavním cílem programu je:
představit žákům reálné výrobní prostředí, vysvětlit jim principy 
„přírodní zahrady“, seznámit je se skupinami rostlin pro typická 
rostlinná společenstva (suché, vlhké, lesní…), provést praktický ná-
cvik rozmnožování rostlin – vegetativní rozmnožování a generativní 
rozmnožování.

Aktivity přispívají k  formulování pozitivních postojů žáků k přírodě. 
Současně přispívají k  rozvoji jejich klíčových kompetencí  – kom-
petence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální 
a personální a hlavně napomáhají rozvíjet kompetence pracovní.
Vzdělávací program nahrazuje ve školách chybějící dílny a školní 
zahrady a pozemky.

Stručný popis

Vzdělávací program Trvalky v přírodní zahradě probíhá v  reálném 
výrobním prostředí, v zahradnictví Trvalková školka Florianus v Jin-
dřichově Hradci. Účastníkům poskytne možnost prakticky si ověřit 
teoretické poznatky, získané v hodinách přírodopisu. Program dopo-
ručujeme učitelům přírodopisu a všem učitelům při naplňování Průře-
zového tématu Enviromentální výchova. Současně ho doporučujeme 
koordinátorům EVVO, jako jednu z aktivit při naplňování Plánu EVVO.

Organizace

Trvalková školka Florianus /
Ukázková přírodní zahrada Květná zahrada
Kontakt: www.fl orianus.cz
Pražská 1286/II, 377 01 Jindřichův Hradec

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

10 min. Teoretický úvod Představení Trvalkové školky Florianus s  krátkou 
přednáškou.

80 min. Hlavní část vzdělávacího 
programu

Představení a diskuse ohledně hlavních charakteris-
tik přírodní zahrady – hlavní rozdíly oproti klasickým 
zahradám.
Prohlídka a  seznámení se s  různými rostlinnými 
společenstvími.
Nácvik generativního rozmnožování trvalek.
Nácvik vegetativního rozmnožování trvalek.

30 min. Závěr programu Možnost vysadit si vlastní truhlík se zaměřením na 
požadavky rostlin, např. rostliny do stínu, na přímé 
slunce, sukulentní rostliny apod.
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Přírodní zahrada – Co se děje pod povrchem

Věková kategorie Děti ve věku 6–11 let (ideálně 8–10 let)

Velikost skupiny Max. 25 účastníků

Čas 2,5 hodiny, duben až říjen

Učební cíle

Vyzkoušet, jaká je půda, jak voní, jakou má konzistenci, co ji tvoří.
Prozkoumat a poznat, jak vypadá kompost, z čeho se dá vytvořit a na 
co slouží.
Zjistit, kde všude, na zahradě dochází k tvorbě živin, a umět samo-
statně posoudit prospěšnost přírodní a přirozené péče o rostliny.

Stručný popis

Zahrada není jen to, co je na první pohled vidět. Vydáme se za ta-
jemstvím toho, co je běžnému návštěvníkovi přírodní zahrady skryto 
a přesto by bez toho nemohla existovat. V naší přírodní zahradě 
vyzkoušíme na vlastní kůži, jaká je na dotek, jak voní, co ji tvoří, kdo 
v ní žije a proč a budeme schopni pochopit, proč je zdravá PŮDA pro 
život v zahradě tak důležitá.

Organizace
ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia
Kontakt: www.ekocentrumcb.cz
Jizerská 4, České Budějovice 370 11

© Florianus Trvalky
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PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

20 min. Úvod k tématu Co čekáme od zahrady, k čemu je zahrada dobrá?
Co potřebují rostliny k životu?
Můžeme něco z  toho ovlivnit? Co z  toho můžeme 
ovlivnit nejvíc?

30 min. Půda Z čeho se skládá, co ji tvoří?
Odkud se bere?
Na co vlastně je?
Jaká je? Jaké má vlastnosti?
Hmatová aktivita na poznávání základních 3 typů 
půdy (písčitá, hlinitá, jílovitá)
Zazpíváme si píseň o  půdě: Pojďme dělat koniny 
s třemi druhy zeminy
Hloubení jámy pro strom – zkoumání jednotlivých 
půdních vrstev

80 min. Živiny Co jsou živiny?
Na co jsou dobré?
Odkud do půdy přicházejí?
Kompost – jeho důležitost v přírodní zahradě, třídění 
věcí, které na kompost patří a které nepatří
Živiny vznikají i mimo kompost – hledání toho, z čeho 
dalšího se dostávají živiny do kompostu nebo přímo 
do půdy
Zkoumání a hledání živočichů, kteří se podílejí na 
rozkladu zbytků rostlin
Zadržování vody v půdě – retenční vlastnosti zdravé 
půdy, význam mulčování
- Jaké jsou výhody/nevýhody umělých hnojiv vs. 
kompostu?

20 min. Závěrečná hra a refl exe Hra na půdu – dramatizace složení půdy a života v ní 
za různých podmínek
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Přírodní zahrada není záhada

Věková kategorie Děti ve věku 6–11 let (ideálně 9–11 let)

Velikost skupiny Max. 25 účastníků

Čas 2,5 hodiny, duben až říjen

Učební cíle

Mít prožitek z průzkumu přírodní zahrady.
Vidět že přírodní zahrada je pestrá (druhově, prvky, barvami).
Dokázat svými slovy říci, co to znamená, že je zahrada přírodní (hlavní 
principy).

Další cíle:
Znát jeden až dva permakulturní principy a vědět co znamenají v pra-
xi a jak je můžeme uplatnit (např. jeden prvek plní více funkcí, funkce 
je naplňována více prvky).
Získat přesvědčení, že každý může něco udělat pro větší rozmanitost 
přírody (i té ve městě).

Stručný popis

Jaké tajemství může za to, že je přírodní zahrada místo tak plné ži-
vota? Podaří se nám setkat se, záhadným obyvatelem zahrady, najít 
jeho úkryt a dozvědět se co o tom ví on? Při programu prozkoumáme 
krásná zákoutí naší přírodní zahrady, budeme chvíli v kůži lidí, chvíli 
zvířecích nebo rostlinných obyvatel zahrady a také možná objevíme, 
proč se usiluje o to, aby byla zahrada pestrá, jak to pomáhá živáčkům 
a rostlinám nebo jak zařídit, aby zahrada byla odolná a silná.

Organizace
ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia
Kontakt: www.ekocentrumcb.cz
Jizerská 4, České Budějovice 370 11

PRŮBĚH:

Čas Aktivita Obsah

5 min. Co čekáme od zahrady Úvod do tématu zahrada – jaká je, co od ní čekáme, 
k čemu může sloužit.

Výměna zkušeností – kdo má zahradu, kdo si v ní rád 
hraje, co dalšího v ní můžeme dělat.

10 min. Kde se líbí živáčkům Přírodní zahrada je místo, kde najdeme hodně růz-
ných druhů rostlin a živočichů. Porovnání konvenční 
zahrady a přírodní zahrady.

Vžívání se do zvířecích obyvatel zahrady, rolová hra 
na hledání úkrytů. Pozorování živočichů v zahradě.

40 min. Mapování zahrady Kreslení zahrady formou mapovací hry. Objevování 
prvků v zahradě, které slouží lidem a zároveň jako 
stanoviště pro živočichy. Aktivita ve skupinách.

15 min. Staň se ježkem Pohybová hra vedoucí k prožitku přírodní zahrady 
a pochopení potřeb jejích obyvatel.

10 min. Jak jsem užitečný? Hledání prvků v zahradě, které naplňují určité funk-
ce – poskytování potravy pro lidi, zadržování vody, 
posezení, lákání ptáků, hraní si apod. Aktivita ve 
skupinách.
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20 min. Zahradní pomocníci Prohlídka smíšených záhonů a hra „Na zelí, rajčata 
a bělásky“ – pohybová hra ilustrující úlohu rostlin ve 
smíšené (druhově rozmanité) kultuře a jak si rostliny 
mohou navzájem pomáhat.

15 min. Tajemství rozmanitosti Skupinová hra s  kartičkami zahradních prvků ve-
doucí k  porozumění tomu, že čím rozmanitější je 
společenstvo rostlin a zvířat, tím je také zajímavější 
a odolnější.

© M. Schneider
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© M. Schneider
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Proč environmentální
vzdělávání?

Směrnice „Environmentální 
vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj“, (vydaná Spolkovým 
ministerstvem pro vzdělávání 
a ženy v roce 2014) požaduje, 
aby bylo „environmentální 
vzdělávání chápáno jako in-
tegrální součást vývoje školy 
a výuky“ a uvádí jako cíl „zís-
kání kompetencí pro pochopení 
omezenosti přírodních prvků 
a zdrojů a promyšlené, solidární 
a odpovědné utváření životní-
ho prostředí a  společnosti.“ 
K tomu patří i záměr „iniciovat 
společně se žáky projekty, 
případně podporovat žákovské 
projekty tak, aby žáci dokázali 
své vědomosti a  dovednosti 
použít a refl ektovat v konkrét-
ních aktivitách.“ Směrnice platí 
pro všechny stupně všech typů 
škol v Rakousku i pro vzdělává-
ní žáků v družinách.

Cíle environmentálního 
vzdělávání

Žáci by se měli kromě jiného se-
známit s ekologickými, ekono-
mickými a sociálními poznatky 
a  systémovými souvislostmi, 
měli by je dokázat interpretovat 
a prezentovat a také odhadnout 
změny životního prostředí 
a  jejich možné ekologické, 
ekonomické a sociální dopady. 
Měli by se naučit ohleduplnému 
chování vůči sobě, druhým 
lidem i  životnímu prostředí 
v daných školních, pracovních 
i životních podmínkách, měli by 
si osvojit empatický přístup ke 
všem živým tvorům a ochotu 
spolupracovat na zachování 
biodiverzity (druhové rozmani-
tosti, půdy, krajiny) a  trvalém 
rozvoji životních podmínek.“

Zakotvení zahradní 
pedagogiky v učebních 
osnovách rakouských škol

Využívání venkovních školních 
prostor pro kontakt s  příro-
dou je ve všech školních os-
novách chápáno jako důležitý 
prvek vzdělávání a  výchovy. 
Na každé škole by proto měly 
být vyhrazeny prostory, v nichž 
je možno získávat zkušenosti 
z pobytu v přírodě.

Zelené plochy a školní zahra-
dy poskytují možnosti pro 
prakticky zaměřené učení 
a  procvičení praktických do-
vedností v  různých školních 
předmětech. Dobře upravené 
venkovní školní prostory nejen-
že podněcují všechny smysly, 
nýbrž i kreativitu a samostatné 
jednání a podporují tak zdravý 
fyzický, mentální a  sociální 
rozvoj žáků.

© „Natur im Garten“ GmbH

4 ZAHRADNÍ PEDAGOGIKA V UČEBNÍCH 
OSNOVÁCH RAKOUSKÝCH ŠKOL
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Environmentální vzdělávání 
potřebuje zahradní
pedagogiku

Iniciativa „Natur im Garten“ 
a Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik vytvořily ná-
sledující defi nici zahradní pe-
dagogiky, odpovídající moder-
nímu způsobu jejího chápání:

Zahradní pedagogika je 
propojením zahradnických 
činností s pedagogickou pra-
cí. Pomáhá žákům osvojovat 
si vědomosti badatelským, 
samostatným a aktivním způ-
sobem. Pomocí odborného 
vedení a podněcování k refl exi 
se smysluplné poznatky pro-
pojují se zkušenostmi a  na-
pomáhají vytváření odbor-
ných, osobních a  sociálních 
kompetencí. Podobně jako 
environmentální pedagogika 
vychází i zahradní pedagogika 
z předpokladu, že život a uče-
ní se v přírodě, s přírodou a od 
přírody podporují pozitivní 
rozvoj osobnosti. Stává se 
tak významným základem pro 
rozvoj odpovědného postoje 
vůči životnímu prostředí, jehož 
cílem je trvalá udržitelnost 

a šetrné chování vůči přírod-
ním zdrojům.

Pro četné vzdělávací úkoly 
v oblasti poznávání přírody, za-
kotvené v rakouských učebních 
osnovách, je školní zahrada se 
svou vysokou biodiverzitou 
ideálním místem výuky.

Možnosti zahradní
pedagogiky na prvním
stupni základních škol

Vhodné vzdělávací
a výchovné úkoly pro první 
stupeň základních škol

V povinném předmětu prvouka 
se jako vzdělávací a výchovný 
cíl pro poznávání přírody uvádí: 
„Snahou je pochopit přírodu 
jako životní prostředí člověka 
a člověka vnímat jako součást 
přírody. Výuka by měla zís-
káváním základních znalostí 
a  odborných pracovních do-
vedností vést k odpovědnému 
chování vůči přírodě. Dětem 
by se přitom měla vysvětlit 
důležitost správného způsobu 
života.“ Uvádíme učební téma-
ta, vhodná pro výuku ve školní 
zahradě:

Metodicko -didaktické 
zásady environmentálního 
vzdělávání

Environmentální vzdělávání 
zaměřené na zážitky a  zku-
šenosti má stejnou měrou 
aktivovat kognitivní schop-
nosti, emocionální vnímání 
a samostatné jednání. Snahou 
je vytvářet prostředí podně-
cující zájem žáků o dané en-
vironmentální téma a zapojit 
jejich vědomosti a zkušenosti 
do učebního procesu. K tomu 
patří také:

• pobyt v přírodě a zprostřed-
kování kontaktu s  přírodou 
(v  lese, na louce, u potoka, 
v  parku, ve městě atd.) 
a vyhledávání mimoškolního 
přírodního prostředí během 
procházek a exkurzí

• učení v rámci projektů

• úpravy, využívání a  udržo-
vání vnitřních i  venkovních 
školních prostor.

Ačkoli směrnice „Environmen-
tální vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj“ výslovně nezmiňuje 
pojmy zahrada a zahradní pe-
dagogika, jsou mnohé učební 
cíle využitelné hlavně na prv-
ním stupni základní školy při 
výuce ve školní zahradě nebo 
při praktickém zahradničení. 
Zahrada by se mohla stát 
nejbližším místem pro kontakt 
s přírodou, realizaci projektů, 
aktivní úpravy životního pro-
středí a kreativní činnosti.

©
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Životní procesy a biologické souvislosti

• Zažívat kontakt s přírodou a osvojit si první 
specifi cké pracovní činnosti a dovednosti:

Pozorně vnímat a  pozorovat přírodu (např. 
rostliny, zvířata, změny) v  bezprostředním 
okolí; zkoumat jednotlivé přírodní objekty (např. 
plody, semena); pozorovat přírodní procesy 
(rostliny a zvířata v průběhu roku) a způsoby 
chování (např. přijímání potravy, pohyb, stavbu 
hnízd); provádět první pokusy (např. rozsévat 
různá semena, nechat semena klíčit); provádět 
jednoduchá meteorologická pozorování.

• Získat první poznatky o životních procesech 
a biologických souvislostech:

Seznámit se s životními procesy rostlin (např. 
rašení poupat a květů) a zvířat (např. přijímání 
potravy, pohyb, rozmnožování); pochopit jed-
noduché biologické souvislosti (např. podmínky 
pro růst rostlin: teplo, světlo, voda, výživa).

Rozmanitost forem v přírodě

• Zažívat kontakt s přírodou a osvojit si první 
specifi cké pracovní činnosti a dovednosti:

Hledat, sbírat a pozorovat (např. listy, plody, 
semena, peří), přiřazovat (podle barvy a veli-
kosti), srovnávat a přiřazovat podle nápadných 
tvarů a  snadno rozeznatelných, jedinečných 
znaků (např. srst, peří, listy, jehličí).

• Získat první znalosti o tvarech rostlin
a živočichů:

Znát a  pojmenovat některé rostliny a  některá 
zvířata z  nejbližšího okolí; probrat stavbu těl 
rostlin a  zvířat a  pojmenovat jednotlivé části 
(např. kmen, koruna, kořen, list, květ, plod, 
semeno; hlava, trup, zobák, čenich, křídlo, tlapy, 
drápy).

© „Natur im Garten“ GmbH
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Kde žije žížala?
Žížala se skládá z  mnoha 
malých článků. Může se 
proto roztáhnout do délky, 
ale i  smrštit. Žížaly se živí 
odumřelými částmi rostlin. 
V  noci si spadlé listí a  jinou 
potravu přitáhnou do svých 
chodbiček a tam ji konzumují. 
Žížaly jsou velmi užiteční živo-
čichové, protože provzdušňují 
a převrstvují půdu. Při vytvá-
ření chodbiček se dostávají 
do hloubky až dva metry pod 
povrch.
Vzdělávací a  učební úkoly: 
Pozorovat přírodu v nejbližším 
okolí; poznávat a  pojmenovat 
zvířata; pozorovat jejich cho-
vání (přijímání potravy, pohyb).

Jak rostou bylinky
a zelenina?
Vyvýšený záhon je ideální 
formou pro pěstování bylinek 
a  zeleniny. Je přehledný, 
dá se prakticky obdělávat 
a poskytuje dobrou ochranu 
vůči dotěrným slimákům. Při 
pěstování jednoletých druhů 
zeleniny mohou děti zažít celý 
životní cyklus rostliny  – od 
klíčení přes růst a sklizeň až 

po úhyn. Jestliže v  březnu 
a  dubnu nasejeme špenát, 
asijské saláty, polníček, rané 
karotky, ředkvičky, dřeňový 
nebo cukrový hrách, můžeme 
je společně sklidit ještě před 
prázdninami. Také pěstování 
mnohých bylinek je snadné 
a  nenáročné. Daří se jim na 
bylinkových záhonech, ale 
i  v  květináčích a  truhlících. 
Z čerstvě sklizené zeleniny si 
děti mohou připravit svačinu 
přímo v zahradě.
Vzdělávací a  učební úkoly: 
Pozorovat rostliny v  průběhu 
roku; provádět jednoduchá me-
teorologická pozorování; zma-
povat podmínky pro růst rost-
lin: teplo, světlo, voda výživa; 
pečovat o zahradní rostliny.

Jak roste ovoce?
V průběhu roku děti zažijí, jak 
se z květu vytváří plod, jakou 
zásadní roli přitom hrají včely 
a  jiní opylovači, kolik různých 
živočichů žije na stromě a jak 
krásný a  cenný je takový 
strom pro lidi. Vysokokmenné 
odrůdy ovocných stromů kro-
mě toho při učení i zahradni-
čení dávají příjemný stín.

Odpovědné chování vůči 
přírodě

• Naučit se porozumět vztahu 
člověka k přírodě:

Pochopit význam rostlin a ži-
vočichů pro člověka nikoli jen 
ve smyslu potravy, nýbrž i pro 
zlepšení kvality života (rostliny 
pro zlepšování kvality vzduchu 
a poskytování stínu, pokojové 
rostliny, domácí zvířata jako 
kamarádi člověka); pochopit 
význam rostlin a živočichů pro 
náš životní prostor (ochrana 
zvířat a  živočichů); péče 
o pokojové a zahradní rostliny 
(např. zalévání, přesazování).

• Postupně chápat vlastní 
odpovědnost vůči přírodě:

Debatovat o  zkušenostech 
v zacházení se zvířaty (např. 
výživa, čistota, náklonnost, 
odstup); jednat ekologicky: 
zamezit znečišťování životního 
prostředí ve vlastním okolí.

Příklady pro probírání učební 
látky ve školní zahradě

Jak se rostliny rozmnožují?
Rostliny vyrůstají z malých se-
men a dosahují různé velikos-
ti. Během pěstování mohou 
děti sledovat proces vývoje 
rostliny od klíčení až po úhyn 
a opětovného klíčení z nových 
semen. Vhodná je například 
lichořeřišnice, protože roste 
rychle a dají se jíst jak listy, 
tak květy.
Vzdělávací a  učební úkoly: 
Pozorovat rostliny v  průbě-
hu roku; prozkoumat semena 
a nechat je vyklíčit; zmapovat 
podmínky pro růst rostlin: tep-
lo, světlo, voda výživa.
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Možnosti uplatnění zahradní 
pedagogiky na Hauptschule 
(hlavní škola = starší typ 
druhého stupně ZŠ), Neue 
Mittelschule (nový typ 
druhého stupně ZŠ) a na 
AHS Unterstufe (nižší 
stuppeň vyšší všeobecně 
vzdělávací školy)

Vhodné vzdělávací a učební 
úkoly pro shora uvedené 
typy škol

Povinný předmět biologie 
a  environmentální nauka se 
zabývá tématy člověk a zdra-
ví, zvířata a rostliny a ekologie 
a životní prostředí. Žáci mají:

• získat základní biologické 
poznatky, vnímat princi-
py, souvislosti, koloběhy 
a souvztažnosti a pochopit 
biologické či přírodovědné 
způsoby myšlení a jednání.

• porozumět závislosti člo-
věka na přírodě a životním 
prostředí a získat vědomos-
ti, schopnosti/dovednosti 
motivující k  ekologickému, 
udržitelnému zacházení 
s  našimi životními zdroji 
(schopnost ekologického 
jednání).

• získat základní přehled 
o  biologických procesech, 
usnadňující rozhodování 
v rámci jejich budoucí spo-
lečenské angažovanosti. 
Tématem výuky jsou rovněž 
hodnoty, normy a odpověd-
nost při aplikaci přírodo-
vědných nebo biologických 
poznatků.

• pěstovat pozitivní emocio-
nální vztah k přírodě a život-
nímu prostředí.

 
Zadání pro probírané učivo

Podporujeme mezioborovou 
práci zaměřenou na projekty 
a  snažíme se o  zajištění kon-
taktu s přírodou (např. v rámci 
exkurzí, pracovních činností 
venku, péče o zvířata a  rostli-
ny).

Při probírání tématu „zvířata 
a  rostliny“ upřednostňujeme 
původní domácí druhy, případ-
ně druhy, které jsou pro probí-
raný ekosystém typické.

Vzdělávací a  učební úkoly: 
Pozorovat rostliny v  průběhu 
roku; poznávat životní proce-
sy rostlin (např. rašení poupat, 
květů); zmapovat podmínky 
pro růst rostlin: teplo, světlo, 
voda výživa.

Proč na podzim ze stromů 
opadává listí?
Stromy si dopřejí odpočinek, 
aby dokázaly přestát chlad-
nou zimu s nedostatkem vody 
a  „přepnou do úsporného 
režimu“. V zimě voda zamrzá 
nebo leží na zemi jako sněho-
vá pokrývka. Stromy mají pro-
to k dispozici jen málo tekuté 
vody; toto množství potřebují 
pro vyživení kořenů a kmene. 
Proto shazují listí.
Vzdělávací a  učební úkoly: 
Pozorovat rostliny v  průběhu 
roku; poznávat životní procesy 
rostlin; provádět jednoduchá 
meteorologická pozorování.

© „Natur im Garten“ GmbH © „Natur im Garten“ GmbH
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návštěvu fi rem a  veřejných 
institucí i přírodních prostor, 
jako například školní zahrady.
V  plánu činností pro školy 
s  celodenním výchovným 
systémem se praví, že pokud 
k tomu existují možnosti, měly 
by aktivity probíhat venku 
a konat se také na dislokova-
ných pracovištích (ve formě 
výletů a exkurzí).

Příklady pro probírání učiva 
na nižším stupni ZŠ

Význam domácích rostlin-
ných druhů
Rozmanitost rostlinné říše je 
možná i díky různým podmín-
kám stanovišť. Ať už se jedná 
o  vlhká, suchá, slunečná 
nebo stinná stanoviště  – na 
všech rostou cenné, původní 
rostlinné druhy. Tyto domácí 
rostlinné druhy slouží jako 
životní prostředí a  potrava 
pro četné živočichy. K  nej-
důležitějším rostlinám patří 
v tomto smyslu například vrba 
jíva (Salix caprea): 213 druhů 
hmyzu, líska obecná (Corylus 
avellana): 112 druhů hmyzu 

a 33 druhů savců a  jeřabina 
(Sorbus aucuparia): 72 druhů 
hmyzu a 63 druhů ptáků.
Vzdělávací a  učební úkoly: 
Vytvořit si pozitivní emocionál-
ní vztah k přírodě a  životnímu 
prostředí; upřednostňovat do-
mácí druhy; poznávat hmyz 
a podporovat jeho výskyt.

Kompost ve školní zahradě
Vzorem pro kompostování je 
koloběh rozkladu v přírodě: To, 
co si rostlina během roku vez-
me z půdy pro svůj růst, zase 
půdě a  půdním živočichům 
odevzdá v podobě svých odu-
mřelých částí. Také v  kom-
postu dochází k  přeměně bi-
ologického materiálu, který se 
vrací do půdy v  podobě sub-
strátu s velkým obsahem živin. 
Proměna probíhá za pomoci 
mikroorganismů, žížal, svinek, 
chvostoskoků, stonožek a dal-
šího hmyzu.
Vzdělávací a učební úkoly:
Získat základní biologické po-
znatky, vnímat principy, sou-
vislosti, koloběhy a  souvztaž-
nosti v přírodě.

Příklad: Akce spojené 
s jabloní ve školní zahradě

• pozorovat výhonky, květy, 
růst plodu a  opadání listí, 
objevit opylovače

• popsat vývoj jablka

• měřit odpařování vody bě-
hem různých povětrnostních 
podmínek

• zvážit sklizeň, vypočíst cenu 
jablek

• srovnat ekobilanci domácího 
jablka s jablkem dovezeným 
ze zámoří

• vyrobit ptačí budky a hmyzí 
hotely a pověsit je na strom

V  tematickém okruhu „eko-
logie a životní prostředí “ se 
zaměřujeme na poznávání 
organismů a  jejich vzájemné-
ho působení, pochopení sou-
vislostí mezi živou a neživou 
přírodou a problémy spojené 
s ochranou životního prostře-
dí. Cílem je získání solidního 
základu pro ekologické jed-
nání a  chování, zahrnujícího 
ekologické vědomosti, vědomí 
odpovědnosti za životní pro-
středí a schopnost ekologic-
kého jednání. Podporujeme 
konkrétní aktivity v  rámci 
ekologického přístupu školy.

Škola je zakotvena v  soci-
álním prostředí. Využíváme 
učebních šancí, které vzá-
jemná interakce se sociálním 
prostředím nabízí. Přesou-
váme výuku směrem ven, 
to znamená, že vyučování 
může probíhat mimo školu 
a  výuka může být doplněna 
školními akcemi a mimoškol-
ními kooperacemi s  různými 
partnery. Zásadu názornosti 
a  zaměření na každodenní 
problémy splňujeme tak, že 
pro výuku a učení využíváme 
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Okoličnaté rostliny jako fenykl, 
kopr, mrkev obecná a karotka 
slouží jako potrava pro ota-
kárka fenyklového a  mnohý 
další hmyz. Pro motýly platí 
stejně jako pro jiné zahradní 
živočichy, že dávají před-
nost rostlinné rozmanitosti 
a  nerušeným, ekologickým 
zahradním zákoutím. Kouty 
s  divokým porostem, okraje 
luk, květinové louky, křoviny, 
zahradní květiny a  ozdobné 
keře jsou zdrojem jejich 
potravy.
Vzdělávací a učební úkoly: 
Získat základní biologické 
poznatky; pochopit závislost 
člověka na přírodě a životním 
prostředí; posílit respekt vůči 
přírodě a  životu a  uvědomit 
si odpovědnost za následky 
zásahů do ekosystémů.

Vytváření životního 
prostředí pro zahradní 
rostliny a živočichy
Včely, motýli a  jiní opylovači 
oceňují nabídku potravy na 
suchých stanovištích, kde je 
můžeme dobře pozorovat.

• Suché kamenné zídky jsou 
vzhledově velmi atraktivní 
a dají se v zahradě mnoho-
stranně využít. Zídku posta-
víme z  přírodních kamenů 
bez použití cementu a malty. 
Vzniknou tak spáry a  du-
tiny, které můžeme osázet 
divokými rostlinami a které 
budou sloužit živočichům 
jako úkryt.

• Volně navršené hromady 
kamení jsou cenným příbyt-
kem malých živočichů jako 
brouků, svinek, pavouků 
a ještěrek.

• nakreslit/namalovat… strom 
v průběhu roku

• uspořádat jablečnou slav-
nost v době sklizně

Vzdělávací a učební úkoly: 
Získat základní biologické 
poznatky; pochopit závislost 
člověka na přírodě a životním 
prostředí; získat dovednosti 
motivující k  ekologickému, 
udržitelnému zacházení s na-
šimi životními zdroji.

Jak opyluje hmyz?
Kdo chce do zahrady přilákat 
různé druhy hmyzu, potřebuje 
květinové záhony. Hlavně ro-
bustní trvalky s jednoduchými 
květy poskytují hmyzu dosta-
tek nektaru a pylu.
Dá se přitom také pozorovat, 
že každý hmyz sbírá pyl jinak. 
Později se pouze z opylených 
květů vytvářejí plody a  se-
mena, sloužící jako potrava 
ptákům a  přispívající k  roz-
množování rostlin.
Vzdělávací a učební úkoly: 
Získat základní biologické 
poznatky; pochopit závislost 
člověka na přírodě a životním 
prostředí; posílit respekt vůči 
přírodě a  životu a  uvědomit 
si odpovědnost za následky 
zásahů do ekosystémů.

Specializace hmyzích druhů
Co který druh potřebuje? 
Housenky mohou využívat 
jako zdroj potravy buď jen 
zcela určitou rostlinu, nebo 
více rostlin. Jestliže ve svém 
okolí tyto rostliny nenajdou, 
nemohou se rozmnožovat. 
Housenka otakárka fenyklové-
ho tak žije na mrkvi obecné, 
housenky okáče bojínkové-
ho a  okáče lučního se živí 
trávami. Dalšími důležitými 
rostlinami pro housenky jsou 
kopřivy, např. pro babočku 
paví oko a babočku admirála. 

© „Natur im Garten“ GmbH
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• Pro vytvoření hmyzího zá-
honu nasypeme na slunné 
stanoviště drcený štěrk 
a  osázíme ho domácími 
divokými rostlinami a  by-
linami, upřednostňujícími 
slunce.

• Z  ekologického hlediska 
je i  vlhké stanoviště pro 
školní zahradu velkým 
obohacením.

• Odumřelý kmen stromu, 
hromada tlejícího dřeva 
a hromada listí a chrastí 
jsou cenným životním pro-
středím pro brouky, svinky, 
pavouky, ropuchy, slepýše, 
hmyzí larvy a houby.

• Živý plot z divokých keřů 
s předsazenými rostlinami 
odpovídá svou strukturou 
okraji lesa a žije v něm řada 
zvířat a  hmyzu. Uplatní se 
v něm různé druhy divokých 
keřů a  jako obruba domácí 
divoké květiny a trávy.

Vzdělávací a učební úkoly: 
Posílit respekt vůči přírodě 
a životu a uvědomit si odpo-
vědnost za následky zásahů 
do ekosystémů; podporovat 
konkrétní aktivity ve smyslu 
ekologického přístupu školy

Užiteční živočichové a škůd-
ci v zahradě
Ve fungujícím ekosystému 
přírodní zahrady se rovnováha 
mezi přítelem a nepřítelem řeší 
sama od sebe. Mnoho hmy-
zích druhů a  jiných živočichů 
žijících na zahradě funguje 
jako užiteční pomocníci v boji 
proti škůdcům, a  proto by-
chom je měli chránit a podpo-
rovat jejich výskyt. Možnosti 
ochrany: rozmístit ptačí budky 
a hmyzí hotely; nechat ležet 
listí pod živým plotem; založit 
zákoutí s divokým porostem; 
zřídit hromady tlejícího dříví 
a vybudovat suché kamenné 

zídky; zastřihnout trávy a  tr-
valky teprve na jaře, ponechat 
je jako zimoviště pro hmyz.
Vzdělávací a učební úkoly: 
Pochopit význam ekologické 
rovnováhy; posílit respekt vůči 
přírodě a  životu a  uvědomit 
si odpovědnost za následky 
zásahů do ekosystémů.

Kreativní využití
Mnoho věcí, pro původní účel 
již nevyužitelných, se dá ve 
školní zahradě opět zhodno-
tit: staré hrnce a truhlíky jako 
květináče, žebříky jako pod-
pěry pro výhonky, cihly jako 
záhonové obrubníky. Žáci se 
přitom naučí uvážlivě nakládat 
se zdroji a  mohou uplatnit 
kreativitu a fantazii.
Vzdělávací a učební úkoly: 
Osvojit si schopnosti/doved-
nosti motivující k ekologické-
mu, udržitelnému zacházení 
s  našimi životními zdroji; 
vytvořit solidní základ pro 
ekologické jednání a chování.

Vhodné vzdělávací a  učební 
úkoly pro vyšší stupeň vyšší 
všeobecně vzdělávací školy 
– AHS

Na vyšším stupni AHS se 
těžiště předmětu „biologie 
a  environmentální nauka“ 
pro všechny třídy přesouvá 
k teoretickému výkladu o eko-
systémech, přičemž i zde se 
počítá s praktickými činnost-
mi (práce venku ap.), které by 
neměly být zanedbávány.

V 5. třídě zahrnují učební os-
novy mimo jiné získávání po-
znatků o vývoji, klíčení, růstu 
a  možné adaptaci rostlin na 
různá stanoviště a pochopení 
základních poznatků o látkové 
výměně.
V  rámci autonomní tvorby 
učebních osnov pro 5. až 8. 

třídu AHS je možné klást důraz 
na ekologii. I na vyšším stupni 
lze tedy školní zahradu ještě 
využít pro výuku.

Je třeba jednat!

Vztah a úcta k přírodě se musí 
pěstovat od dětství. To, co děti 
odmalička zažívají a  vnímají 
jako cennou hodnotu, zůstává 
pro ně důležité a hodné ochra-
ny i v dospělosti.

Mnohostranně strukturovaná 
přírodní zahrada je pro ně 
učebnou nacházející se pří-
mo za dveřmi! Že má příroda 
pozitivní účinky na vývoj dětí 
a mládeže, je prokázáno. Pod-
poruje nejen psychický, nýbrž 
i mentální a sociální vývoj a ko-
gnitivní schopnosti. Praktické 
úkoly a  týmová práce posilují 
pocit sounáležitosti ve třídě 
a zlepšují komunikační kompe-
tence a schopnosti řešit kon-
fl ikty. Zážitkové a aktivní učení 
v  přírodním prostředí rozvíjí 
kreativitu a  fantazii. Všechny 
uvedené schopnosti patří ke 
stále žádanějším kompetencím 
ve smyslu udržitelného vzdělá-
vání. Vzdělávací systém se měl 
zasazovat o vytváření nových 
a úpravu stávajících školních 
zahrad v  souladu s  pedago-
gickými požadavky. Nástrojem 
k uskutečnění tohoto záměru 
je zakotvení přírodní zahrady 
do učebních osnov tak, aby 
se zahradní pedagogika stala 
samozřejmou součástí výuky.
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Prameny pro učební osnovy:

Bundeministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung/Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, 
vědu a výzkum
(https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_abs.html)

Volksschule: Spolková sbírka zákonů BGBl. č. 134/1963 ve znění Sb. II č. 303/2012 ze dne 
13. 9. 2012

Neue Mittelschule: Spolková sbírka zákonů BGBl. II č. 185/2012 ze dne 30. 5. 2012
Hauptschule: Spolková sbírka zákonů BGBl. II č. 134/2000 ze dne 11. 5. 2000

AHS Unterstufe: Spolková sbírka zákonů BGBl. II č. 133/2000, aktuální znění ze dne 14. 4. 2019

AHS Oberstufe: Spolková sbírka zákonů BGBl. II č. 71/2018, aktuální znění ze dne 14. 4. 2019

© „Natur im Garten“ GmbH
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NATUR IM GARTEN

„Natur im Garten“ je iniciativa zřizovaná spol-
kovou zemí Dolní Rakousko, zaměřená na 
ekologické úpravy zahrad a  zelených ploch 
v Dolním Rakousku a jiných spolkových zemích 
a podporující využívání školních zahrad jako 
míst pro vzdělávání a výchovu.

Aktivity v oblasti zahradní pedagogiky
„Natur im Garten“ klade již mnoho let velký 
důraz na nabídku vzdělávacích programů 
v oblasti zahradní pedagogiky, určených pro 
mateřské školy, školní třídy, pedagogy a en-
vironmentální pedagogy. Prosazuje koncept 
využívání školních zahrad a venkovních škol-
ních ploch nejen během přestávek, nýbrž i pro 
aktivní učení, pohyb, relaxaci a kreativní tvor-
bu. Mateřským školám a školním třídám na-
bízí dvou- až tříhodinové workshopy na různá 
témata zahradní pedagogiky, které se konají 
v areálu zahradní výstavy GARTEN TULLN. Pe-

dagogové si mohou vybrat ze široké nabídky 
vzdělávacích programů, spojujících zahradní 
práce a  pedagogické činnosti. Každoroční 
odborná konference umožňuje výměnu zkuše-
ností a získání odborných poznatků v oblasti 
zahradní pedagogiky. Během letních prázdnin 
se zvídavé děti mohou zúčastnit vzdělávacího 
programu Kinder Uni Tulln. Aktuální programy 
najdete ve zpravodaji „Newsletter Gartenpäda-
gogik“, k  jehož odběru se můžete přihlásit na 
www.naturimgarten.at.

Další aktivity

• poradenství, workshopy, přednášky 
a semináře v regionálních a vzdělávacích 
střediscích

• Kinder UNI TULLN

• konference a sympozia pro zahrádkáře 
i profesionální zahradníky

• práce s veřejností

> plaketa „Natur im Garten“

> spolupráce s ORF (show „Natur im

 Garten“)

> propagační vozidla „Garten on Tour“

> poradenství v sídle „Natur im Garten“

> Telefon +43 (0)2742/74333

© „Natur im Garten“ GmbH

5 PARTNERSKÉ ORGANIZACE
1.
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> spolupráce s organizací „Die Gärten

> Niederösterreichs“

> brožury a časopis „Natur im Garten”

> a odborná literatura

> týdenní, měsíční a speciální čísla >

> informačních zpravodajů

> 75 partnerských organizací, 231 produktů

> vyznamenaných značkou kvality „Natur

> im Garten“ a 122 ukázkových zahrad

> v Dolním Rakousku

> spolek přátel iniciativy „Natur im Garten“

Rámcové podmínky
„Natur im Garten“ působí v současnosti ak-
tivně ve spolkových zemích Dolní Rakousko, 
Horní Rakousko, Burgenland, Vídeň, Štýrsko, 
Vorarlbersko a Tyrolsko. V Dolním Rakousku 
má momentálně šest regionálních pracovišť. 
Regionální pracoviště Tulln se nachází v areálu 
GARTEN TULLN, první ekologické zahradní vý-
stavy v Evropě. „Natur im Garten“ tam udržuje 
čtyři ukázkové zahrady a intenzivně je využívá 
pro pořádání vzdělávacích a  poradenských 
programů. Od roku 2018 zde vzniká Vzorová 
školní zahrada iniciativy „Natur im Garten“, 
demonstrující úpravy venkovních školních 
prostor, přizpůsobených důležitým potřebám 
žáků a  učitelů během výuky, o  přestávkách 
a v družině. Vzorová školní zahrada akcentuje 
čtyři důležitá témata: výuku a učení, pohyb, 
relaxaci a komunikaci spolu s kreativitou.

Vzdělávací cíle
Cílem iniciativy „Natur im Garten“ je prosa-
zování ekologických úprav zahrad a zelených 
ploch v Dolním Rakousku a jiných spolkových 
zemích. Zásadní význam zde má vysvětlování 
základních kritérií iniciativy „Natur im Garten“, 
podporujících úpravu a péči o zahrady a zelené 
plochy bez chemicko -syntetických pesticidů, 
hnojiv a  rašeliny. Vzdělávací programy jsou 
zaměřeny na zvídavé, samostatné a  aktivní 
vstřebávání poznatků o biologické rozmanitosti 
v přírodní zahradě.

„Natur im Garten“ GmbH

Am Wasserpark 1, 3430 Tulln/Donau

www.naturimgarten.at

gartentelefon@naturimgarten.at

+43 2742 / 74 333

Cílové skupiny

• mateřské školy, školní třídy, pedagogové 
z organizací pro environmentální vzdělá-
vání a děti se speciálními potřebami

• rodiny

• obce

• instituce pro vzdělávání v oblasti zahrad-
ní pedagogiky, univerzity a  výzkumné 
ústavy, sdružení, spolky, fi rmy a pracovní 
skupiny zaměřené na ekologii a udržitel-
nost, evropské partnerské organizace

• zahrádkáři a zájemci o práci v zahradě

• profesionální zahradníci

©
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CHALOUPKY

Obecně prospěšná společnost Chaloupky je 
nestátním školským zařízením, které se zabý-
vá environmentální výchovou a  vzděláváním 
(především pak výchovou k ochraně přírody 
a trvale udržitelnému rozvoji). V Kraji Vysočina 
působí od roku 1992.

Činnost v oblasti zahradní pedagogiky:
Naší hlavní činností je realizování jednodenních 
a  pobytových ekologických výukových pro-
gramů pro žáky všech stupňů škol. K dalším 
aktivitám patří realizace vzdělávacích progra-
mů pro pedagogy. Kromě tematických víkendů 
a  tradičních prázdninových kurzů pro učitele 
nabízíme i  školení celých učitelských sborů 
(výuka v zahradě, badatelství a  tvorba regio-
nálních učebnic). Máme akreditovaný cyklus 
seminářů čtvero ročních období v zahradě pro 
učitele pěstitelských prací.

Organizujeme pravidelnou zájmovou činnost 
v oddílech a kroužcích. Nabízíme poradenství 
a  konzultační služby školám i  individuálním 
zájemcům v  oblasti ekologické výchovy 
a v problematice přírodních a školních zahrad. 
Jsme certifi kátorem značky Přírodní zahrada. 
Vydáváme metodické materiály a publikace pro 
ekologickou výchovu, publikace jsou zaměřeny 
především na metodiku pěstitelství a  výuky 
v zahradě.

Rámcové podmínky k zahradní pedagogice:
V současné době mají Chaloupky sedm pra-
covišť. V Brtnici je projektové oddělení a  ře-
ditelství. V ekocentrech Velké Meziříčí, Baliny, 
Horní Krupá a Krátká realizujeme jednodenní 
výukové programy. Ekocentrum Kněžice se 
specializuje na pobytové programy a  farma 
v Zašovicích nabízí dětské programy na farmě.

Ekocentrum Kněžice se nachází na samotě 
u  lesa. Certifi kovaná Ukázková přírodní za-
hrada o rozloze 3000 m² se skládá z několika 
částí – okrasná část s  trvalkami a bylinkami, 
malým jezírkem, vrbovým altánem, pěstební 
část ve vysokých záhonech, velký skleník, 
květnatá louka, ovocný sad se včelami a farma 
s domácími zvířaty.
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Ekocentrum Velké Meziříčí se nachází v centru 
města na soutoku řek Baliny a Oslavy. Zahrada 
o rozloze 2000 m² je koncipována jako výuková 
a zážitková a při péči jsou dodržována pravidla 
pro přírodní zahrady. Nachází se zde trvalkové 
a bylinkové výsadby, živý plot z keřů, kompost, 
jezírko, jedlé keře a  ovocné stromy, hmyzí 
hotely a mrtvé dřevo, divoký koutek, vrbový 
altán, herní přírodní prvky a učebna se zelenou 
střechou.

Ekocentrum Horní Krupá sídlí na okraji vesnice. 
Jádrem zahrady o rozloze 2000 m² je přírodní 
učebna v altánu se zelenou střechou. Pro výuku 
lze dále využít „Stodolu“, řemeslnou „Dědovu 
dílnu“ a „Zahradnickou učebnu“. Výuková ven-
kovská zahrada skrývá jezírko, vysoké záhony, 
bylinkovou skalku, motýlí kopeček, ohniště, 
živý plot z jedlých keřů a trvalkové výsadby.

Ekocentrum Baliny se nachází v centru malé 
vesnice a disponuje bezbariérovým areálem. 
Zahrada je inspirována okolní přírodou, jsou 
zde představeny významné krajinné prvky – 
květnatá louka, sad, potůček, řeka a mokřad, 
suché stráně a mrtvé dřevo. K výuce se využí-
vají produkční, bylinkové, trvalkové a vyvýšené 
záhony a vrbový altán.

Cílové skupiny pro zahradní pedagogiku:

• žáci všech stupňů škol (MŠ, ZŠ, SŠ) 
včetně dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami

• pedagogové

• osoby tělesně či sociálně znevýhodněné

• veřejnost

Chaloupky

Chaloupky o.p.s., školská zařízení

pro zájmové a další vzdělávání

č. p. 109, 675 29 Kněžice

www.chaloupky.cz

info@chaloupky.cz

© Michal Schneider
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nám a prosazuje vzdělávací zásady pro trvale 
udržitelný rozvoj a  „zelenou pedagogiku“. 
Zprostředkovává klíčové kompetence pro pe-
dagogický, odborný a osobní rozvoj. Vzdělávací 
nabídky se vyznačují výrazným zaměřením na 
praxi a uplatnění v daném profesním oboru. 
Ve smyslu badatelsky zaměřeného vyučování 
a učení se posiluje výzkum v oblasti zeměděl-
ské a environmentální pedagogiky a  jeho vý-
sledky se integrují přímo do učebního procesu.

Rámcové podmínky
Zahrada vysoké školy zahrnuje cca 30000 m² 
a nachází se ve vídeňském okrsku Hietzing. 
Skleník i terapeutická zahrada se využívají pro 
vzdělávání studentů, pro celoživotní vzdělávání 
i pro realizaci různých projektů.

Vzdělávací cíle
Učivo zahrnuje široké spektrum pedagogic-
kých, ekonomických a odborných témat i ná-
mětů pro rozvoj osobnosti. Jedná se o kratší 
vzdělávací nabídky i o vysokoškolské studijní 
a  magisterské programy. Škola kromě toho 
nabízí celou řadu dalších vzdělávacích kurzů 
od poradenství, managementu vzdělávání 
a vedení na zemědělských školách až k nabíd-
kám týkajícím se pěstování ovoce a zeleniny, 
zahradní terapie, Green Care a zahradní pe-
dagogiky. Na organizaci těchto různorodých 
vzdělávacích nabídek se podílí jednak Institut 
für Bildungs- und Veranstaltungsmanagement, 

HOCHSCHULE FÜR 
AGRAR- & UMWELT-
PÄDAGOGIK

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 
(Vysoká škola zemědělské a  enviromentální 
pedagogiky) je terciární vzdělávací zařízení 
ministerstva pro vzdělávání, vědu a výzkum, 
zaměřené na trvalou udržitelnost a cestovní 
ruch. Nabízí vědecky podložené vzdělávání, 
přizpůsobené jednotlivým profesnímch skupi-

650 studujících v denním studiu 
a programech dalšího vzdělávání 

s rostoucím počtem zájemců

150 seminářů dalšího vzdělávání 
s cca 4 500 účastníky ročně

data a fakta (stav 2018)

© Hochschule für Agrar- & Umweltpädagogik
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Fort- und Weiterbildung a vysoké školy v rámci 
mezinárodní spolupráce, jednak Zentrum für 
Weiterbildung und Drittmittelprojekte (samo-
statný právnický subjekt).

Kvalitu ucelených vzdělávacích programů za-
ručuje spolupráce se vzdělávacími institucemi, 
zaměřenými na zemědělskou a environmentální 
problematiku.

Hlavní témata
Naše pedagogická koncepce s názvem „Ze-
lená pedagogika“ je základem našeho výu-
kového portfolia a součást vysokoškolského 
vzdělávání učitelů a poradenských pracovníků.

Cílové skupiny

• Absolventi středních zemědělských škol 
a  vyšších odborných zemědělských 
a lesnických škol

• Studenti nebo absolventi zemědělské 
univerzity, případně vysokých zeměděl-
ských škol

• Absolventi souvisejících studijních oborů 
biologie, ekologie, potravinářská věda, 
přírodní a krajinné plánování nebo envi-
ronmentální management a management 
biozdrojů, jakož i uchazeči o studium se 
srovnatelnou kvalifi kací

• Pedagogové zemědělských oborů

• Environmentální pedagogové

• Vyučující zemědělských škol

• Pracovníci poradenských služeb na po-
moc rozvoji zemědělství

• Pracovníci venkovských zemědělských 
institucí, zabývající se poradenstvím, 
vzděláváním a realizací projektů

• Učitelé předmětů zaměřených na ekologii

• Pracovníci v oblasti environmentálního 
poradenství

Hochschule für Agrar- & Umweltpädagogik

Angermayergasse 1, 1130 Wien

www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

info@agrarumweltpaedagogik.ac.at

+43 (1) 877 22 66-0

© Hochschule für Agrat & Umweltpädagogik
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Rámcové podmínky k zahradní pedagogice:
Lipka má v současné době pět pracovišť, ko-
lem každého je větší či menší přírodní zahrada, 
kde probíhají výukové programy a další aktivity. 
Metodice a výuce zahradní pedagogiky se vě-
nuje zejména pracoviště Kamenná, u kterého je 
za tímto účelem nově zřízená zahrada U Řeky.

Lipka – pracoviště Lipová je funkcionalistická 
vila obklopená přírodní zahradou v  Brně-
-Pisárkách. V zahradě se nachází dvě jezírka, 
ovocné stromy, léčivé rostliny i  trvalky. Mezi 
ostatními zahradami je výjimečná množstvím 
různých akustických a  hmatových prvků, 
které mohou využívat slabozrací, například 
dendrofon, zvonkohra z přírodních materiálů či 
akustická spirála.

Lipka – pracoviště Rozmarýnek je ukázkový 
ekodům obklopený permakulturní zahradou 
s  netradičními výukovými prvky v  Brně-
-Jundrově. Na zahradě jsou také dvě jezírka 
a  mnoho různých rostlin, ovocné stromy, 
léčivky i  trvalky. Pro Rozmarýnek jsou typičtí 
živočichové, které jde chovat jak doma, tak 
v  zahradě  – můžeme tu spatřit chov králíků 
i drůbeže a  také úkryty pro drobné živočichy 
(někteří jsou chránění).

Lipka – pracoviště Rychta sídlí v kouzelné his-
torické budově v malé obci Krásensko na Dra-
hanské vrchovině. Obklopuje ji malá zahrádka 
s bylinkami a kořením do kuchyně. Najdete tu 
také pozorovatelnu ptáků v koruně stromu. Je 
odsud blízko do Moravského krasu a místních 
jeskyní.

Lipka – pracoviště Jezírko je v malebném mís-
tě uprostřed lesů nedaleko Brna (Soběšice). 
Okolní zahrada má blízko k  lesnímu biotopu 
a najdete v ní také vyvýšené bylinkové záhony, 
jezero, ovocný sad či prosklený včelí úl, který 
nabízí pozorování života včel v zahradě a okolí. 
Příchozí děti i dospělí s oblibou využívají místní 
jedinečnou interaktivní lesní stezku.

Lipka – pracoviště Kamenná je nejmladší praco-
viště Lipky, sídlí ve Starém Brně. Před a za do-
mem je příklad malé městské zahrady se dvěma 
jezírky, kreativními a  originálními zahradními 

LIPKA

Lipka je jednou z  největších a  nejstarších 
organizací v České republice zabývajících se 
environmentální výchovou, s nejširším zábě-
rem a mnohaletou tradicí. Již více než 25 let 
jsou naší vizitkou kvalifi kovaní pedagogové, 
individuální a vstřícný přístup, důraz na kvalitu 
a odbornost nabízených programů i ostatních 
služeb. Jako fakultní zařízení Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně nabízíme 
také vysokoškolskou výuku; spolupracujeme 
s dalšími dvěma univerzitami. Úspěšně řeší-
me evropské a příhraniční projekty. Radíme 
a  pomáháme všem, kteří se pokoušejí být 
prospěšní přírodě i životnímu prostředí.

Činnost v oblasti zahradní pedagogiky:
Všechna pracoviště Lipky nabízí ve svých 
prostorách a v přilehlých přírodních zahradách 
výukové programy pro žáky a také vzdělávací 
programy pro učitele. Aktivity jsou vítanou 
možností, jak objevovat tajemství přírody – je 
tu ve srovnání se školou vhodnější prostředí, 
lepší zázemí i vybavení. Žáci se seznamují s ži-
vočichy a rostlinami, učí se, jak přilákat užiteč-
né živočichy do zahrady, pracují s přírodními 
materiály, vaří z  toho, co jim nabídne „jedlá 
školní zahrada“ a skrze zahradu poznávají také 
širší ekosystémy. Naším cílem je vzbuzovat 
v dětech zájem o přírodu a odpovědný přístup 
k životnímu prostředí i ke všemu živému. Dále 
u nás najdete programy pro studenty VŠ, seni-
ory, zahradní terapeuty a mnoho dalšího.

Lipka se na svých pracovištích může pochlubit 
certifi kovanými přírodními zahradami, všechny 
jsou ukázkové. Zahrady využíváme při výuce, 
pro zkoumání a pozorování přírody a dějů v ní, 
jako skvělé místo pro hry i jako zdroj přírodních 
materiálů, z nichž pod rukama našich účastní-
ků vznikají krásné i praktické předměty nebo 
skvělé pochutiny.
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prvky a vybavením. Nově vznikla velká zahrada 
U Řeky pro vzdělávací zahradně -pedagogické 
programy.

Cílové skupiny pro zahradní pedagogiku:

• žáci MŠ, ZŠ, SŠ, studenti VOŠ včet-
ně žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami

• studenti VŠ

• děti všech věkových kategorií, rodiče 
s dětmi

• dospělí

• pedagogové škol a školských zařízení, 
ekopedagogové

• odborná i laická veřejnost, státní správa

• senioři

• znevýhodněné skupiny dětí i dospělých

• nepedagogičtí pracovníci škol, školských, 
sociálních a zdravotnických zařízení

 

Lipka

Lipka – školské zařízení pro environmentální 

vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Lipová 233/20, 602 00 Brno

www.lipka.cz

lipka@lipka.cz

© Michal Schneider
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přírodních zahrad k výchově a vzdělávání dětí 
a mládeže a  také propagaci těchto programů 
na ukázkových zahradách v Jihočeském kraji. 
Naše činnost se zaměřuje i na přípravu nových 
vzdělávacích programů na stávajících ukáz-
kových zahradách a poradenství a participaci 
při tvorbě programů na nově certifi kovaných 
ukázkových zahradách.
Z  titulu zastřešujícího partnera ukázkových 
výukových zahrad v  Českých Budějovicích 
a  na hradě Šelmberk již nyní propagujeme 
především jednodenní programy pro mateřské 
a základní školy a vzdělávací akce pro pedago-
gy. V rámci publikační činnosti se soustředíme 
na zpracování jednotlivých nových zajímavých 
a  sumarizaci a  větší využití již existujících 
podkladových materiálů pro výuku. Tematické 
zaměření programů: přírodní zahrady, pěstová-
ní a zpracování čerstvých a bio potravin, staré 
odrůdy ovoce, bobulovin a zeleniny, zakládání 
zahrad a ekologické hospodaření na soukro-
mých zahradách a ekologická údržba veřejné 
zeleně.

Rámcové podmínky k zahradní pedagogice:
V současné době zastřešujeme čtyři ukázkové 
přírodní zahrady v Jihočeském kraji, které již 
programy nabízejí. Jedná se o vzdělávací na-
bídky Danar z.s. na hradě Šelmberk u Mladé 
Vožice (Bylinná zahrada Šelmberk), Centra en-
vironmentální a globální výchovy Cassioepeia 
v  Českých Budějovicích (Zahrada u  Dobro-
mysli, SOŠ a SOU veterinární, mechanizační 
a zahradnické v Českých Budějovicích (Školní 
výuková naučná stezka a školní zahrada Čes-
ké Budějovice) a Ukázkové přírodní zahrady 
Anastazie v Rudolfově u Českých Budějovic. 
V  rámci projektu EDUGARD zpracovává-
me nové programy pro ukázkovou zahradu 

PŘÍRODNÍ 
ZAHRADA Z.S.

Spolek Přírodní zahrada vznikl jako občanské 
sdružení v  roce 2006 na základě inspirace 
z rakouského projektu Natur im Garten a sídlí 
v Jindřichově Hradci v Jihočeském kraji. Cílem 
spolku je vytváření sítě přírodních zahrad, inici-
ace a podpora jednotlivců i skupin při vytváření 
a zakládání přírodních zahrad. Dalším cílem je 
aktivní spolupodílení se na akcích a  osvětě 
v rámci ekologické a environmentální výchovy, 
přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které 
vedou k vědomí odpovědnosti za udržení kva-
lity prostředí a k úctě k životu ve všech jeho 
formách.
Spolek je koordinátorem projektu Přírodní 
zahrada v ČR v  rámci sítě projektu (přírodní 
zahrady, ukázkové přírodní zahrady, poradci, 
pedagogové a další zájemci o téma a příznivci 
přírodních zahrad), je certifi kátorem přírodních 
zahrad, školitelem poradců projektu a úspěš-
ným řešitelem projektů a  licenčním smluvním 
partnerem Natur im Garten a členem EGA – 
European Garden Association.

Činnost v oblasti zahradní pedagogiky:
V  rámci projektu EDUGARD se začínáme 
více věnovat oblasti zahradní pedagogiky. 
Klademe si za cíl hlavně propagaci školních 
přírodních zahrad na ZŠ, využití potenciálu 

© „Natur im Garten“ GmbH
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Trvalkové školky Florianus v  Jindřichově 
Hradci a Bylinkovou obec Mutišov. Chystané 
okruhy výukových programů se zaměřují na 
specifi ka těchto zahrad: trvalky ČR a střední 
Evropy, Opylovači, Motýli a trvalky, Bylinky naší 
vesnice, jejich zpracování a využití v kuchyni 
i lidovém léčitelství.
V současné době je v  týmu naší organizace 
několik odborníků – lektorů / poradců na téma 
zahradní pedagogika, kteří jsou garantem 
profesionálního přístupu v  této oblasti. Mají 
dostatek praktických zkušeností se zahradní 
pedagogikou i s teoretickými znalostmi v oboru 
přírodní zahrady a pedagogiky.

Bylinná zahrada Šelmberk, koncipovaná po 
vzoru středověkých klášterních zahrad, je 
součástí areálu historicko řemeslně vzděláva-
cího centra Šelmberk. Zahrada zahrnuje cca 
50 druhů rostlin. Jedná se zejména o byliny 
s léčivými účinky, byliny využitelné v kuchyni, 
ale také o  rostliny vhodné pro využití v bar-
vířství a textilní výrobě. Záhony jsou opatřeny 
cedulkami s  názvy rostlin a  popisem jejich 
využití. Součástí je i zahradní domek s ukázkou 
dobového nářadí.

Zahrada u Dobromysli se nachází na sídlišti 
Vltava v Českých Budějovicích. Přírodní zahra-
da s 18letou tradicí nabízí pestrou škálu prvků 
přírodní zahrady jak pro děti, tak pro dospělé. 
Součástí zahrady jsou zapojené biotopy – jezír-
ka a mokřady, vřesoviště, suché zídky a stepní 
loučky, bylinková spirála. Dále pak miniterásky, 
sluneční pasti, smíšené záhony, ovocné stro-
my, bobuloviny, herní, prožitkové a vzdělávací 
prvky (duté kmeny, vrbové týpí, broukoviště, 
hmyzí hotel, smyslový chodníček, zvonkohra, 
pískoviště, houpačka, altánek, apod.).

Školní výuková naučná stezka a školní zahrada 
České Budějovice je součástí areálu Střední 
odborné školy. Stezka prochází parkovou částí 
s mohutnými stromy, dále vede návštěvníky do 
ovocných sadů okolo rybníčků s vodním ptac-
tvem, do zelinářské zahrady, provede květi-
nářským úsekem s ukázkami letniček i trvalek. 
Součástí zahrady je i školní statek s domácími 
zvířaty. Nově vznikl i štěrkový trvalkový záhon 
a krátký pocitový chodníček.

Zahrada Anastazie se nachází v areálu Pozem-
ského nebe na Rudolfově, 5 km od Českých 
Budějovic. Areál má rozlohu 5 000 m2 a na-
chází se v  ní i  výukové centrum Měsíčnice. 

Součástí zahrady jsou smíšené kultury, pří-
rodní biotop, skleník se systémem větracích 
kanálků, včelí úly, veselý kopec, háje předků, 
luční porosty, suché zídky, léčebná pyramida 
a speciální kaple.

Květinová zahrada Florianus je součástí pro-
dukčního zahradnictví v Jindřichově Hradci. 
Areál původní farské zahrady je terasovitý 
a jeho atmosféru podtrhují ohradní kamenné 
zdi a zdi teras. Polovina zahrady je určena pro 
ukázkové květinové výsadby. K vidění je např. 
trvalkové rabato nebo suchomilný záhon. 
Průběžně vzniká suchá štěrková, stinná lesní, 
bylinková a zeleninová zahrada. V zahradě se 
nachází staré osvědčené druhy, rostliny atrak-
tivní pro včely a motýly, nové odrůdy trvalek, 
ale i domácí botanické a nově introdukované 
druhy vytrvalých květin.

Bylinková obec Mutišov a Přírodní zahrada 
Bochníčkovi leží nedaleko od Slavonic. 
Upravené tematické bylinkové záhony malé 
obce (např. bylinky pro kosmetiku, kuchyňské 
bylinky, kouzelnická zahrádka apod.) mají 
edukativní význam, vše propojuje zajímavě ře-
šený informační systém – poutavé informační 
tabule s vysvětlením tématu. K rostlinám jsou 
umístěny jmenovky. Selská zahrada rodiny 
Bochníčkových v Mutišově o  rozloze téměř 
0,5 ha nabízí velké množství ovocných stro-
mů, zeleniny, záhony bylinek trvalek, louku 
a výběhy pro drůbež za domem.

Cílové skupiny pro zahradní pedagogiku:

• žáci MŠ, ZŠ

• děti všech věkových kategorií, rodiče 
s dětmi

• děti se zdravotním postižením

• dospělí

• pedagogové škol a školských zařízení, 
ekopedagogové

• odborná veřejnost, státní správa

• laická veřejnost

• senioři

Přírodní zahrada z.s.

Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec

www.prirodnizahrada.eu

info@prirodnizahrada.eu
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JIHOČESKÁ
UNIVERZITA 
V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH

Jihočeská univerzita je moderní veřejná vysoká 
škola se sídlem v Českých Budějovicích. Insti-
tuce byla založena v roce 1991. Zaměřuje se na 
vzdělávací činnost a výzkumné záměry s ori-
entací na přírodní, humanitní a sociální vědy. 
Jihočeskou univerzitu navštěvuje přes 11 000 
studentů v rámci více než 200 studijních oborů 
v bakalářských, magisterských a doktorských 
programech na 8 fakultách – Ekonomické fakul-
tě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofi cké 
fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké 
fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální 
fakultě a Zemědělské fakultě. Univerzita také 
nabízí řadu kurzů pro veřejnost prostřednictvím 
celoživotního vzdělávání. Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích aktivně rozvíjí i  své 
mezinárodní vztahy, aktuálně spolupracuje 
s více než 300 univerzitami po celém světě. 
Univerzita se může pochlubit řadou význam-
ných publikací v prestižních národních, ale i ce-
losvětově uznávaných odborných periodikách.

Činnost v oblasti zahradní pedagogiky:
Prioritním účelem využití školní zahrady a s ní 
spojené zahradní pedagogiky je příprava 
budoucích pedagogů na výuku přírodověd-
ných disciplín pro základní školství. Výuková 
fakultní zahrada je využívána zejména pro 
praktickou výuku studentů učitelských, ale 
i neučitelských oborů, k  řešení jejich kvalifi -
kačních prací, k organizaci seminářů v  rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
a rovněž k další tvůrčí, výzkumné a badatelské 
činnosti studentů a akademických pracovníků 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Zahrada je také s oblibou využívána některými 
mateřskými a základními školami k exkurzím 
s  možností vyzkoušet si výukové programy 
v rámci zahradní pedagogiky.

Rámcové podmínky k zahradní pedagogice:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
vlastní vzorovou školní výukovou zahradu. 
Jedná se o  fakultní zahradu spravovanou ka-
tedrou biologie Pedagogické fakulty. Výuková 
zahrada je umístěna přímo na okraji univerzit-
ního kampusu ve Čtyřech Dvorech v Českých 
Budějovicích. Rozloha zahrady činí 6480 m². 
Zahrada byla založena v roce 1981 jako soubor 
pokusných políček. Od roku 2004 je zahrada 
pracovníky katedry biologie postupně transfor-
mována na vzorovou výukovou školní zahradu 
v souladu s novými vzdělávacími trendy.

© Jihočeská univerzita
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Na zahradě byla vybudována vzorová výuková 
stanoviště, včetně biotopových. Mezi stálá 
zařízení zahrady patří sklad nářadí, učebna, 
garáž, vytápěný a studený skleník, hygienické 
zařízení, pracovna vyučujících a  technického 
personálu. Pěstitelské části zahrady pak tvoří 
zelinářské oddělení, oddělení okrasných rost-
lin – různé geometrické tvary záhonů (letničky, 
trvalky, dvouletky, skalničky), vřesoviště, od-
dělení léčivých rostlin, oddělení polních plodin, 
sad a  jedlý les, jahodovna, bylinková spirála, 
vyvýšený záhon (tzv. německá kopa), stěna 
popínavých rostlin, záhon smíšených kultur, 
květnatá louka. Ostatní nezbytné části zahrady 
jsou například komposty, vodní biotop – jezír-
ko, divoký kout, pařez s ukázkou letokruhů, 
ohniště se sezením pro výuku, pískoviště, 
stavby z vrbového proutí, geologická stezka, 
ještěrkovník, hmatový chodník a hmyzí hotel. 
Zahradu lze vzhledem ke způsobu obhospoda-
řování považovat za přírodní zahradu.

Cílové skupiny pro zahradní pedagogiku:

• Studenti Pedagogické fakulty

• Učitelé z praxe

• Studenti ze středních škol

• Žáci ze základních a mateřských škol

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31a,

370 05 České Budějovice

www.jcu.cz

info@jcu.cz, +420 389 032 191
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