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1.Příprava projektu

 Chci na své zahradě realizovat prvky 
přírodních zahrad a využívat je v 
environmentálním vzdělávání dětí?

 Ujasnit si, jaké prvky budu na své 
zahradě realizovat

 Získat o nich potřebné informace –
prostřednictvím webu, ve SEV, ve svém 
okolí apod.

 Zapojit do plánování kolektiv, děti i 
rodičovskou veřejnost

 Dát svému projektu jméno



2.Představení projektu

 První seznámení rodičovské veřejnosti s 

projektem např. na rodičovské schůzce

 Pokud mám již termín realizace, minimálně 

měsíc využít na představení projektu rodičům

 Formy představení projektu:

* informační panely či nástěnky

* vlastní webové stránky

* rozhovory s rodiči

* článek v místním zpravodaji

➢ Představení projektu věnovat dostatek času!



1.Představení projektu

PROJEKT
„ZAHRADA – ŠKOLIČKA V PŘÍRODĚ“



PROJEKT ZAHRADA
Přijďte nám pomoci

vytvořit dětem ještě hezčí  prostředí pro hru,

ale i učení hrou

dne 7.května 2011 ve 13.30hod.

u Školičky Kamarád

Budeme tvořit:

-potůček

-vrbový tunel

-hotel pro hmyz

-hmatovou stezku

-domeček v lísce

-bylinkovou zahrádku

S sebou ( kdo má možnost) rýč nebo lopatu, 

motyku,krumpáč, 

pilku,zahradní nůžky.

Zelené plastové láhve.

Občerstvení zajištěno.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

2.Pozvánka k realizaci



3. Organizace projektu

 Promyslet si rozmístění jednotlivých prvků na 
zahradě

 Promyslet si seznam potřebného materiálu a 
oslovit rodiče v představení projektu  s žádostí o 
pomoc materiální či finanční

 Rozdělit úkoly mezi kolegy a provozní 
zaměstnance

 Zajistit potřebné nářadí a náčiní

 Pokud budu realizovat projekt jako rodinný, 
vymyslet další program pro děti ( tvořivou dílnu)



3.Podrobné informace

CO BUDEME POTŘEBOVAT?
•PÁSY JEZÍRKOVÉ FÓLIE ČERNÉ NEBO ZELENÉ BARVY

•DROBNÝ KÁMEN tzv.KAČÍREK 2-3 PYTLE

•SUD NA DEŠŤOVOU VODU S KOHOUTKEM

•MULČOVACÍ KŮRU

•OKAPOVÝ SVOD – ESÍČKO

•DŘEVĚNÉ KŮLY pr. DO 10 cm A VÝŠKA 25 – 30 cm

•DŘEVĚNÉ KŮLY pr. 10 cm A VÝŠKA KOLEM 100 cm

•KAMENY NA BYLINKOVOU ZAHRÁDKU

•VRBOVÉ ŘÍZKY 20 cm DLOUHÉ

•ZEMINU

•NETKANOU TEXTILII

•BYLINKY

•SUKULENTY

•SUCHOMYLNÉ KVĚTINY

•KUSY NEOPRACOVANÉHO DŘEVA (SAMOROSTY)

•DŘEVĚNÉ LAŤKY 

•DVA TRÁMKY 1m DLOUHÉ A pr. 10 cm

•HRUBOU KŮRU ZE STROMŮ









5. Realizace projektu

 Rozdělit si rodiny do pracovních skupin 

 Kolegy využít jako poradce k jednotlivým 
budovaným aktivitám, mohou i aktivně pomáhat 
– je to společný projekt všech zúčastněných

 Připravit zapojení dětí do pracovních činností, 
pokud jejich zájem opadne, realizovat s nimi 
naplánovanou tvořivou dílnu ( mít na to jednoho 
člověka zvlášť)

 Připravit občerstvení pro všechny účastníky –
dostatek jídla a hlavně pití

 Připravit odměny jako poděkování za pomoc s 
realizací projektu (třeba keramický kachel 
vyrobený ve vlastní dílně☺)



DOMEČEK V LÍSCE

POČÁTEK

NYNÍ

12

REALIZACE



HMATOVÁ STEZKA

POČÁTEK

REALIZACE

13

NYNÍ



HOTEL PRO HMYZ

POČÁTEK

REALIZACE

14

NYNÍ



BYLINKOVÁ SPIRÁLA

POČÁTEK

REALIZACE

15

NYNÍ



SUCHÝ POTOK

POČÁTEK

REALIZACE

16

NYNÍ



TŮŇKA ŽABKY KUŇKY

POČÁTEK

REALIZACE

17

NYNÍ



VRBOVÝ TUNEL

POČÁTEK

REALIZACE

18

NYNÍ



6. Financování projektu

 Svépomocí za spoluúčasti rodičů –
každý rodič něco zajistí případně může 
poskytnout finanční dar

 Z provozního rozpočtu – při jeho 
přípravě si dáte požadavek zřizovateli

 Z krajského grantu – kraj Vysočina 
spravuje Fond Vysočina, v rámci 
kterého byla vyhlášena výzva „Přírodní 
zahrady“

 Sponzoringem – oslovíte své partnery, 
kteří podporují Vaši činnost, s žádostí 
o pomoc – je vhodné jim předložit 
nějak zpracovaný projekt



7. Možnosti údržby zahrady

 A. Zahradu udržujeme vlastními silami 

- zapojíme jak kolektiv (každý zodpovídá  

v povinnostech za jeden prvek)

- zapojíme děti (je-li potřeba, chodíme s 

dětmi plít plevel na menších a 

jednodušších částech zahrady) 

- děti se učí polytechnickým dovednostem  

manipulaci s nářadím, spolupráci, 

dokončení práce, pracovním návykům 

(Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý, Dítě a 

jeho psychika…) 







 B. Zahradu udržujeme se zřizovatelem 

- zřizovatel zajišťuje práce, které není MŠ 

schopna vlastními silami zajistit

- jedná se především o pravidelné sečení 

zahrady (trávník)

- dále o roční ořez keřů a stromů –

využijeme externí firmu či člověka 

zaměstnaného úřadem

- o prázdninovou údržbu zahrady –

brigádník – student na dohodu

- financování z rozpočtu obce či města nebo z 

vlastního rozpočtu (požadavkem na zřizovatele)



 C. Zahradu udržujeme mezigeneračně 

- zapojíme rodiče – rádi podpoří, ale 

dopolední čas je pro ně limitující 

(maminky na MD, rodiče ve směnném 

provozu)

- zapojíme prarodiče a praprarodiče–

jsou zárukou správných pracovních 

návyků, inspirací a studnicí moudra

- mají dostatek času a jsou šťastní, že mohou 

být platní ( Dítě a ten druhý, Dítě a 

společnost, Dítě a svět, Dítě a jeho psychika)









 D. Zahradu udržujeme s jinými 
organizacemi

- navážeme spolupráci s místními spolky –

zahrádkaři, ale můžeme oslovit i SDH, 

včelaře, myslivce – zkrátka toho, kdo je 

otevřen podpoře a spolupráci

- můžeme oslovit i jiné subjekty v našem 

okolí (firma, neziskovky atd.)



7. Důležité odkazy

 Co je přírodní zahrada? 
http://prirodnizahrada.eu/co-je-to-
prirodni-zahrada-2/

 Přehled prvků přírodní zahrady -
http://prirodnizahrada.eu/prvky-
prirodni-zahrady/

 Certifikace přírodní zahrady – přes 
střediska ekologické výchovy (např. 
SEV Chaloupky, ekologický institut 
Veronica, ENVIC o.s., sdružení 
Ekodům apod.

 http://ms.noveveseli.cz/

http://prirodnizahrada.eu/co-je-to-prirodni-zahrada-2/
http://prirodnizahrada.eu/prvky-prirodni-zahrady/
http://ms.noveveseli.cz/


Děkuji za pozornost☺

Monika Kovalská

Školička Kamarád Nové Veselí

http://ms.noveveseli.cz/


