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Název projektu:  K o u z e l n á   z a h r a d a 

Realizace: únor – listopad 2018 

 

Účel dotace, cíl projektu: 

Projekt Kouzelná zahrada je zaměřen na prohlubování vztahu dětí k přírodě a k úctě k životnímu 

prostředí. Děti budou zapojeny do prací spojených s údržbou školní zahrady, jako je například hrabání 

listí na podzim, úklid zahrady po zimě atd. 

Další aktivitou bude zřízení vyvýšených bylinných a zeleninových záhonů. Pravidelná péče o ně povede 

děti k tomu, aby přirozeným způsobem získaly důležité a užitečné souvislosti týkající se kvality jídla a 

stavu životního prostředí a zároveň i toho, jak je samy mohou ovlivnit. Děti se budou prožitkem učit, 

jak vzniká rostlinná strava od samotného semínka. Budou zkoušet nové chutě a nacházet v nich 

zalíbení. Díky vlastnoručně vypěstovaným bylinkám a zelenině si děti budou prohlubovat vztah ke 

zdravému jídlu, budou se učit méně plýtvat, budou se pohybovat na čerstvém vzduchu a 

spolupracovat.  

 

Rámcovým časovým harmonogram (časová proveditelnost) projektu: 

Projekt bude probíhat v průběhu celého roku 2018. Jeho stěžejní aktivity jsou naplánovány 

následovně: 

 Únor a březen – příprava na projekt, nákup pomůcek, prezentace aktivit rodičům v šatnách 

dětí, na webových stránkách, motivace dětí a rodičů k připravovaným aktivitám. 

 Březen až červenec – zřízení vyvýšených záhonů na školní zahradě, sázení bylin a zeleniny, 

pravidelná péče o ně. Průběžné pořizování fotodokumentace (využití tabletů) z pěstování 

a vytváření vlastní knihy.  

 Září – seznamování nových dětí s prostředím mateřské školy včetně zahrady, stanovení 

pravidel při pobytu na školní zahradě (ohleduplné chování k přírodě, úklid po hrách apod.). 

 Říjen, listopad – příprava zahrady na zimu (úklid zahrady, hrabání listí s rodiči), oslava 100. 

výročí vzniku Československého státu (zasazení lípy – národního stromu). 

 Listopad – zábavné odpoledne pro děti a rodiče věnované starodávným řemeslům včetně 

občerstvení z vypěstovaných bylin a zeleniny. 

   

V průběhu celého školního roku budou v rámci aktuálních témat třídních vzdělávacích programů 

jednotlivých tříd zařazovány aktivity podporující tento projekt vedoucí k naplnění cílů projektu. 

Všechny aktivity vycházejí z environmentálního programu školy. 

 

 

Zpracovala Mgr. Stanislava Korcová, dne. 16. 1. 2018. 
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