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Úvod:
ZAHRADNÍCI jsou celoroční celoškolní tematický projekt školského zařízení
MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov, Ivančice, Široká 42.
ZAHRADNÍCI svou koncepcí navazují na předchozí celoškolní celoroční
tematické projekty
CIRKUS
2003/2004
OBČÁNEK
2004/2005
INDIÁNI
2005/2006
KOUZELNÍCI
2006/2007
CESTOVATELÉ 2007/2008
a čerpají ze zkušeností získaných z jejich realizace.
Celoroční celoškolní tematické projekty vytvářejí společnou zážitkovou
základnu pro všechny části školského zařízení
mateřskou školu
základní školu
základní školu praktickou
základní školu speciální
dětský domov
internát
a tím navazují atmosféru vzájemné spolupráce.
Obecné cíle celoročních celoškolních tematických projektů jsou:
 vytvořit základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce
 působit jako primární prevence sociálně patologických jevů a škodlivých
způsobů chování
 vytvořit námětový základ pro hravé pojetí veškeré činnosti
 vytvořit podmínky pro dlouhodobou cílenou práci žáků
 poskytnout zajímavé náměty na činnosti, které pomáhají utvářet pozitivní
vztah k životnímu prostředí
 vytvořit příležitosti pro poznání multikulturality jako prostředku
vzájemného obohacování
Obsah každého celoročního projektu řeší situace vybrané z průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova




poznávání lidí – vzájemné poznávání ve skupině, rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem
mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc
spolupráce a kompetice (soupeření) - rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro kooperaci, pro etické zvládání situací soutěže
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Environmentální výchova
 vztah člověka k prostředí – příroda a škola

Multikulturní výchova
 multikulturalita - multikulturalita současného světa, multikulturalita jako
prostředek vzájemného obohacování

ZAHRADNÍCI se zaměřují na podporu environmentální výchovy s cílem
konkretizovat a oživit realizaci průřezového tématu environmentální výchova ve
školních vzdělávacích programech realizovaných ve školském zařízení:
 Hravý svět ( ŠVP pro PV)
 Hravá škola ( ŠVP pro ZV)


Hravější škola ( ŠVP pro ZV – LMP)

 Hravý domov ( program pro dětský domov)


ŠVP pro internát.

ZAHRADNÍCI využívají a dále rozvíjejí možnosti, které škola zajistila
dotovanými projekty „ Škola v zahradě, zahrada ve škole“ – dotace MŠMT
na podporu environmentální výchovy a vzdělávání ve výši 90 400 Kč a „ Za
stromy i na stromy aneb ohýbejme stromky dokud jsou mladé“ – dotace
Jihomoravského kraje z programu prevence sociálně patologických jevů ve výši
40 000 Kč.
Díky projektu „ Škola v zahradě, zahrada ve škole“ vzniknou ve školní
zahradě minimálně tři zpevněná vyučovací místa vybavená stolem s lavicemi,
školní tabulí a informační tabulí. Jedním z cílů projektu Zahradníci je tato místa
během školního roku opravdu využívat a zabydlit.
Projekt „ Za stromy i na stromy“ zahájí školní rok jednodenním seminářem
pro pedagogy ve Středisku ekologické výchovy Chaloupky zaměřeném na
využívání přírodních učeben.
Druhý týden v září bude v rámci téhož projektu uspořádán třídenní tematický
pobyt všech žáků základní školy v rekreačním středisku Pod Templštýnem se
zaměřením na vzájemné poznávání, skupinovou práci, nastavení pozitivních
vzájemných vztahů mezi účastníky, přirozený motivovaný pohyb v přírodě a
poznávání stromů.
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Projekt ZAHRADNÍCI je rozdělen do čtyř bloků, které na sebe navazují:
 Zahrada na podzim
 Zahrada v zimě
 Zahrada na jaře


Zahrada v létě

V rámci projektu proběhnou tři speciální týdny se snahou co nejvíce v programu
využít zahradnické motivy:
 Školní těšení
 Vánoční těšení
 Prázdninové těšení
Symbolem a výchozí četbou pro malé děti bude krtek a knihy od Zdeňka
Milera:

a pro velké děti
kniha Zahradníkův rok od Karla Čapka s postavou zahradníka – hospodáře.
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Využitelné televizní pořady:
 Receptář prima nápadů
 Rady ptáka Loskutáka
Doporučené a využitelné www stránky:


http://www.ireceptar.cz/



http://www.abecedazahrady.cz/



http://www.radyptakaloskutaka.cz/

 http://botany.cz/cs/


www.cmcnamest.cz ( publikace a informace o kompostu ke stažení )

Projekt Zahradníci byl připraven na základě nápadů pedagogů z metodického
sdružení konaného dne 4. Dubna 2008 a následných konzultací. Pro přípravu byl
v hojné míře využit manuál „ Učíme se v zahradě“ ( publikace z projektu
„ Školní zahrady jako přírodní učebny v české republice a v Německu“) ze
Střediska ekologické výchovy Chaloupky.
Manuál „ Učíme se v zahradě“ je všem pedagogům k dispozici ve sborovně
školy.
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ZAHRADNÍCI

2008/2009

Konkrétní cíle:


přenést v maximální možné míře vyučování do zahrady, během školního
roku užívat a zabydlet zřízená vyučovací místa



„popsat“ školní zahradu – co nejvíce označit zřetelnými názvy rostliny na
zahradě a tyto popisky maximálně využívat při všech činnostech na
zahradě



rozvíjet při společných zahradnických činnostech základní dovednosti
dobré komunikace a spolupráce



podnítit zájem o zahradničení jako hobby a tím působit jako primární
prevence sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování



poskytnout co nejvíce informací o povolání zahradníka s cílem působit na
volbu povolání především u starších žáků



vytvořit námětový základ pro hravé pojetí veškeré činnosti – využívat
zahradu jako místo pro motivační rozhovory, realizovat v zahradě
názornou výuku matematiky, přírodopisu, přírodovědy, zeměpisu a
samozřejmě i všech výchov





rozšířit slovní a pojmovou zásobu všech dětí v oblasti zahradnické
terminologie ( názvy rostlin na zahradě, názvy nářadí, názvy činností )
realizací originálních třídních či skupinových projektů ( např. pěstování
hrachu, vlastní kompostování, truhlíky na okně, pozorování vybraného
stromu během všech ročních období, vedení kalendáře přírody … )
vytvořit podmínky pro dlouhodobou cílenou práci žáků

 poskytnout zajímavé náměty na činnosti, které pomáhají utvářet pozitivní
vztah k životnímu prostředí
 vytvořit

příležitosti pro poznání multikulturality jako prostředku
vzájemného obohacování – odlišit ovoce naše a z jiných zemí, popsat
cestu ovoce k nám, popsat význam objevných plaveb ve středověku

 navázat spolupráci s rodiči – poprosit o pomoc při některých
zahradnických činnostech a zvláště při postupném budování přírodní
učebny
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Speciální úkoly:
Vzhledem k zaměření školního roku 2008/2009 na získání praktických
matematických dovedností využitelných v reálném životě se každé roční období
budeme věnovat na zahradě praktickým matematicko – fyzikálním činnostem
s cílem získat reálnou představu o vybraných fyzikálních veličinách
 Podzim:
Hmotnost, jednotky hmotnosti
 Zima:
Vzdálenost, jednotky délky
 Jaro:
Plocha, jednotky obsahu
 Léto:
Objem, jednotky objemu
Každá třída či výchovná skupina bude dlouhodobě pozorovat, popisovat a
výtvarně ztvárňovat jeden vybraný strom v rámci projektu „Za stromy i na
stromy …“
Každá třída či výchovná skupina během školního roku zrealizuje vlastní
originální projekt v déle trvání aspoň jednoho měsíce, o kterém podá zprávu na
nástěnce na chodbě, v Zahradnickém deníku a ve Slucháčku.
Každá třída či výchovná skupina se během školního roku bude aktivně podílet
na popisu zahrady – tzn. přesném určení názvu bylin, stromů, keřů rostoucích na
zahradě, vytvořením a umístěním odolného popisku přímo do zahrady a
současně vytvořením stránky formátu A4 s fotografií, zakreslením místa výskytu
a popisu rostliny. Tyto stránky budou součástí společně tvořené Encyklopedie
naší zahrady.
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Podzim na zahradě
Cíle:

 Probudit zájem o projekt Zahradníci – motivovat žáky přitažlivými a
různorodými činnostmi vykonávanými na zahradě
 Sklízet plody na zahradě i v přírodě a dále je využívat – vést žáky
k hospodárnosti
 Představit povolání zahradníka
Matematika:
1. Při praktických činnostech se seznámit s vybranými jednotkami
hmotnosti
2. Umístit na zahradu různé objekty se stanovenou a popsanou
hmotností – pytel s pískem, kamenná kostka….
Činnosti:

 Vytvořit a následně využívat tří vzdělávací stanoviště na zahradě
v rámci projektu „Škola v zahradě, zahrada ve škole“.
 Sbírat a sušit listy, trávy, květy, které se budou využívat v zimě
k suché vazbě
 Navštívit vybraná SOU zahradnická
 Navštívit a dle možností domluvit spolupráci v zahradnictví Klášter u
Kuroslep – starší žáci
 Sbírat a zpracovávat kaštany na školním dvoře + využívat je ke hře
 Připravit kaštany pro výsev na jaře 2009
 Rozeznat a popsat ovoce, které na podzim zraje na školní zahradě
 Podílet se na sklizni a zpracování ovoce
 Vážit ovoce, zeleninu, získané výsledky evidovat, řešit s nimi
příklady
 Zjistit hmotnost ovoce před sušením a po sušení
 Připravit libovolné označené „ zahradní exponáty“ s hmotností 1,
5, 10, 50 ,100 kg k trvalému umístění do zahrady pro průběžnou
spontánní výuku dětí
 Rozeznat a popsat zeleninu, která se pěstuje na školní zahradě
 Podílet se na sklizni a zpracování zeleniny
 Společně s rodiči žáků připravit výstavu ovoce a zeleniny
 Fotografovat a malovat zahradu – stromy – na podzim
 Připravit si vlastní záhon na jaro
 Zavřít zahradu
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Akce:
 Výlet do botanické zahrady v Brně

 Výlet do Královské zahrady v Praze – prozkoumat nové značení stromů
od dr. Větvičky a inspirovat se k našemu postupnému značení
 http://botany.cz/cs/kralovska-zahrada/
 http://www.czech360.com/praha/kralovske-zahrady-2
 Exkurze do vybraných SOU zahradnických :
 Např: http://www.skolarajhrad.cz
 Exkurze do zahradnictví Klášter u Kuroslep
 Zavírání zahrady – připravit seznam potřebných činností na zahradě, dále
volnost skupinám žáků při výběru činností
 Pohádková zahrada – akce skupiny nejstarších žáků pro naši mateřskou
školku – zajistí p. Svobodová, p. Lacinová, p. Kračmarová ve spolupráci
s učitelkami MŠ ( listopad )
 Projektový den: Jablkobraní – malování jablek, otisky jablek, slovní
úlohy s jablky, sušení jablek, výroba kompotu, moštu a pečení štrúdlu,
ochutnávka různých druhů ovoce
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Zima na zahradě
Cíle:

 Rozvíjet rukodělné dovednosti žáků –
1. společně vyrobit přírodní vánoční dekorace a vánoční dárky domů
2. vytvořit různé suché vazby
3. dekorovat obaly na květináče
4. vyrobit keramické obaly na květináče
5. upéct a ozdobit perníčky
6. vyrobit medové svíčky
 Objevovat zákonitosti pěstování ze semínek
 Uvědomit si význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví
Matematika:
1. Při praktických činnostech se seznámit s vybranými jednotkami
délky
2. Vyrobit „ školní rozcestník“ se vzdálenostmi ke konkrétním cílům
na školní zahradě ( maringotka, bazének, skleník, pódium, brána),
aby žáci získali trvalou představu o vzdálenostech
Činnosti:
 Aranžování vlastní suché vazby spojená s určováním suchých rostlin

Pečení a zdobení medových perníčků
Výroba medových svíček
Výroba vánočních řetězů a jiných ozdob z přírodních materiálů
Dekorace květináčů ve třídách
Péče o pokojové rostliny ve třídě
Rychlení pažitky, naťové cibule, řeřichy + využití
Klíčení čočky, hrachu + využití
 Výsev a pěstování vlastního salátu ve skleníku – leden, únor
 Měření různých vzdáleností v zahradě v metrech, centimetrech,
decimetrech
 Výroba rozcestníku – společná práce pod vedením nejstarších žáků
( mladší žáci se budou podílet výrobou směrovek )








Akce:
 Společný výlet do skanzenu na Veselý kopec

sobota, 29.11.2008 (9:00) - 7.12.2008 (16:00)
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
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Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby,
pečivo, kulturní program.
 Pečení perníčků: práce ve smíšených skupinách – pečení a následné

zdobení v jídelně školy ( úterý a čtvrtek od 8.00 do 10.00 v daném týdnu
jako praktická činnost v rámci rozhovoru o medu a perníčcích)
 Návštěva Včelařského muzea v Rosicích – 1. návštěva
Zajímavou turistickou atrakcí pro laickou i odbornou veřejnost je rosické
Včelařské muzeum, které sídlí na Zbýšovské ulici. V areálu muzea sídlí i
knihovna Českého svazu včelařů, přístupná každé pondělí od 16.00 do
18.00 hodin, a včelařská chovatelská stanice, jejímž provozovatelem je
ing. Josef Janoušek.
Kontaktní osobou, s níž si lze předběžně návštěvu muzea dojednat, je
ing. Janoušek, telefon 604 939 464.
 Projektový den: Bramborobraní: tiskátka z brambor, slovní úlohy

s brambory, smažení chipsů, bramboráků, bramborových placek,
bramborových knedlíků, malování do škrobu, cesta brambor do Evropy
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Jaro na zahradě
Cíle:
 Co nejdříve připravit zahradu k plnému jarnímu užívání

Umožnit dětem experimentovat na vlastním záhonu
Připravit si sadbu do vlastního okenního truhlíku
Podrobně pozorovat a zaznamenávat jarní změny na naší zahradě
Podpořit konzumaci ovoce a zeleniny v jarních měsících
Dle možností zjistit co to znamená BIO potravina
Podpořit třídění odpadu ve škole i domácnostech dětí – rozšířit znalosti o
odpadech
 Objevit význam včel







Matematika:
1. Při praktických činnostech se seznámit s vybranými jednotkami
plochy.
2. Viditelně vytyčit na zahradě plochy různých rozměrů.
Činnosti:

 Založení vlastního záhonku, výběr co budeme pěstovat
 Množení muškátů z odštěpků nebo výsev afrikánů
 Pozorování, fotografování zahrady
 Poznávání a určování jarních rostlin – založení herbáře
 Výsev kaštanů, které jsme přes zimu měli uložené v zemi popř. výsev
jiných stromů
 Příprava zdravé pomazánky
 Návštěva kompostárny v Náměšti nad Oslavou www.cmcnamest.cz – dle
možnosti účast na kurzu kompostování
Komunitní kompostování
Bezplatný kurz je určen organizovaným i samostatným zahrádkářům,
představitelům obcí, členům občanských sdružení i všem zájemcům o
domácí a komunitní kompostování. Cílem kurzu je poskytnout užitečné
rady a nápady jak efektivním a nenáročným způsobem kompostovat na
zahradě případě založit společné komunitní kompostoviště. Představeno
bude množství ukázek včetně exkurze na kompostárnu.
 Založení vlastního kompostu
 Založení „Hřbitova odpadů“ na zahradě – každá třída pochová jeden

materiál, o kterém zjistí jak dlouho se rozkládá

- 12 -

Zahradníci 2008/2009

Zajímavé odkazy:
www.jaktridit.cz
www.ekokom.cz
www.biom.cz
www.biosance.cz
 Měřit vlastní záhony, počítat jejich plochu, porovnávat velikosti
( mladší experimentálně – čtvercovou sítí )
 Měřit různé části zahrady, objekty na zahradě a počítat jejich plochu
a viditelně označovat ( dlaždice, hřiště, bazén, skleník, chodníky,
pódium, celá zahrada … )
Akce:

 Výlet do Botanické zahrady v Brně- starší žáci s průvodcem
 Projektový den: Pomazánkový den – žáci se dopředu přihlásí na výrobu
určité pomazánky. Příprava bude zahrnovat tvorbu obrázkového receptu
ve formátu plakátu, propagaci pomazánky – proč je zdravá, výrobu
pomazánky, přípravu k ochutnání a závěrečnou společnou prezentaci
spojenou se vzájemným ochutnáváním.
 Návštěva Včelařského muzea v Rosicích – 2. návštěva
Zajímavou turistickou atrakcí pro laickou i odbornou veřejnost je rosické
Včelařské muzeum, které sídlí na Zbýšovské ulici. V areálu muzea sídlí i
knihovna Českého svazu včelařů, přístupná každé pondělí od 16.00 do
18.00 hodin, a včelařská chovatelská stanice, jejímž provozovatelem je
ing. Josef Janoušek.
Kontaktní osobou, s níž si lze předběžně návštěvu muzea dojednat, je
ing. Janoušek, telefon 604 939 464.
 Exkurze do zahradnictví Klášter u Kuroslep – 2. návštěva
 Výlet na jarní FLORU Olomouc
 Výlet na kozí farmu v Ratibořicích u Jaroměřic
 Kozí farma DoRa
Ratibořice 1,
675 51 Jaroměřice nad Rokytkou
tel: +420 568 440 617
mobil: +420 607 909 558
email: ratiborice1@volny.cz
www : http://www.kozimleko.cz
Soukromá rodinná farma s výměrou 75 ha, živočišná výroba je zaměřena na chov ovcí
a koz. Kozí mléko je ve faremní mlékárně zpracováváno na sýry, tvarohy, pomazánky
a koktejly. Rostlinná výroba zajišťuje krmivovou základnu a pěstovaná zelenina a
ovoce jsou využívány při výrobě kozích produktů.
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Zájemci mohou farmu navštívit každou sobotu od 15. do 17.hod.
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Léto na zahradě
Cíle:

 Popisovat a zaznamenávat změny na letní zahradě
 Vypěstovat na vlastním záhonu vlastní zeleninu a vhodně je
zkonzumovat– ředkvičky, hrášek, karotku …
 Osázet si truhlík na okno třídy – poznat vybrané truhlíkové květiny
 Prověřit získané celoroční znalosti a dovednosti ve školní soutěži „O
ivančický chřest“
 Založit ve škole chřestoviště, poněvadž chřest je typická ivančická
zelenina
 Experimenty prokázat význam vody pro rostliny ( suchý a mokrý záhon)
 Seznámit se s vyhlášenými zámeckými zahradami
 Prezentovat výsledky celoročního projektu formou výstavy pro rodiče i
veřejnost – výrobky, výpěstky dětí, plakáty z činností, fotografie
Matematika:
1. Při praktických činnostech se seznámit s vybranými jednotkami
objemu.
2. Umístit na zahradu „ objekty“ se změřeným a viditelně označeným
objemem v litrech ( sudy ….) – POZOR na bezpečnost dětí !
Činnosti:


Udržování vlastního záhonu, pěstování vybrané zeleniny

Pokračování pozorování, určování, poznávání druhů rostlin
na zahradě

Osázení vlastního truhlíku výběr květin, péče o ně

Zjistit co nejvíce informací o chřestu, založit chřestoviště

Výlety do zámeckých zahrad

Tvorba map zámeckých zahrad

Tvorba fotografické dokumentace zámeckých zahrad

Příprava a realizace soutěže O ivančický chřest
 Praktické měření objemu vody – využití nádoby o objemu 1 litr,
zjišťování objemu konve , kbelíku, sudu, různých nádrží

Využití zjištěných údajů při praktických slovních
úlohách
Akce:


Výlet do Lednicko – valtického areálu – zámecké zahrady
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 Návštěva muzea ve Valticích: VALTICE - vývoj zelinářství, ovocnictví a

vinařství.
Prohlídka valtického muzea je samostatná, prohlédnout si můžete přehled
vývoje výše zmíněných oborů v závislosti na technickém rozvoji
společnosti.



Výlet do Kroměříže – památka Unesco + návštěva Květné zahrady
http://www.azz.cz/
Libosad zv. Květná zahrada
Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. LichtensteinaKastelkorna v druhé polovině 17.století na neplodné a bažinaté půdě za
hradbami tehdejšího města.

 Projektový den: Salátový den – smíšené skupiny se pohybují po

stanovištích, kde poznávají vybrané druhy ovoce zeleniny ( název, popis,
obsah vitamínů), význam vybraných druhů pro zdraví ( co ovlivňují, co
léčí ), tvoří výtvarné dílo s námětem ovoce a zeleniny, tvoří mapu původu
vybraných druhů ovoce a zeleniny ( odlišit naše druhy od dovážených),
připravují saláty.
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Autoevaluace projektu Zahradníci
Projekt se bude hodnotit za I. pololetí a na konci II. pololetí
Sledovat a vyhodnocovat se budou především následující cíle a kritéria
Cíl:

Přenést výuku co nejvíce do zahrady, zabydlet přírodní učebnu

Kritérium:

Počet hodin každého předmětu odučených přímo v zahradě –
budeme označovat přímo do třídní knihy značkou „ Z“
Počet vytvořených vyučovacích stanovišť na zahradě

Cíl:

„ Popsat“ zahradu

Kritérium:

Počet nainstalovaných popisek

Cíl:

Rozšířit slovní zásobu žáků v tematické oblasti – příroda –
zahrada- zahradničení

Kritérium:

Počet odučených rozhovorů
Test vyučujících JČ na probranou tematickou slovní zásobu

Cíl:

Realizovat vlastní déledobé třídní či skupinové projekty

Kritérium:

Počet projektů, jejich nápaditost, přínos pro děti

Cíl:

Navázat spolupráci s rodiči při společných manuálních činnostech
na zahradě

Kritérium:

Počet zapojených rodičů
( sledují třídní učitelé )

Cíl:

Poskytnout informace o povolání zahradníka

Kritérium:

Počet zrealizovaných exkurzí, výletů
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Příloha 1
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Zahradníci 2008/2009

Příloha 2
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Zahradníci 2008/2009

Příloha 3

- 21 -

Zahradníci 2008/2009

Příloha 4

1
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Příloha 5

pří
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Příloha 6
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