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Jako každý rok jsme začali zahradnickou sezónu začátkem února, kdy jsme s dětmi vyseli 

první semínka. Do truhlíků jsme postupně zaseli různé druhy paprik, rajčata - tyčková, 

balkonová, balkonová převislá, semínka staré odrůdy Hanacké nejranější. Děti průběžně 

nosily do školy kelímky od velkých jogurtů a po čase jsme již přesazovali krásné vzrostlé 

sazeničky mnoha odrůd do vámi zaslané zeminy. Rostlinek jsme měli plná okna ve třídách, na 

lehárně a všude, kde bylo místo. Vzhledem k chladnému počasí a stálým přízemním 

mrazíkům nebylo možné sazeničky vysadit na zahradu, a tak naše školka vypadala jako 

zelený prales. Po "Zmrzlých" se počasí konečně umoudřilo a mohli jsme vysadit závěsné 

truhlíky s balkonovými a převyslými odrůdami rajčat, jahod, tyčková rajčata jsme s dětmi 

sázeli do záhonků a pytlů se zeminou. Do záhonku jsme také dosazovali papriky. Zbytek 

sazenic si braly děti domů a sázely je s rodiči buď na své balkony či zahrady. Sazenic byl 

dostatek a někdo si jich bral i více. Přebytky byly využity v jedné městké komunitní zahradě. 

Vzhledem k tomu, že bylo příznivé léto, rajčátka jsme sklízeli až do konce září. V dubnu jsme 

s dětmi množili muškáty a přesazovali jsme je do truhlíků a po "Zmrzlých" jsme je umisťovali 

na školní zahradu a dvoreček. Dosazovali jsme bylinky máty do naší mátové zahrádky, 

protože nám některé přes zimu vymrzly. Na jaře jsme společně s dětmi pečovali o trávníky a 

dosévali travní semínko na holá místa. A pak už jsme pořad jen zalévali, plevelili a sklízeli 

jahůdky z záhonů, z převislých truhlíků, vyráběli bylinkové sirupy atd...  

Tento rok jsme v MŠ měli i několik vzácných návštěv. V dubnu nás navštívili studenti SOŠ 

Olomoucká Brno a pomohli nám zorganizovat pro naše děti soutěžní dopoledni ke Dni Země. 

Na oplátku si vyslechli v rámci předmětu ekologická výchova přednášku o přírodních 

zahradách, kterou jsem díky své kvalifikaci vedla já. Další návštěva byla ze školského 

zařízení pro environmentální výchovu Lipka. Na naši zahradu a celkové environmentální 

zaměření školy se přijeli podívat studenti Specializačního studia koordinátor EVVO se svými 

lektory. Nejvzácnější návštěva naší zahrady byla až se Slovenska. Přijeli se k nám inspirovat 

úředníci z Bratislavy - Petržalky. Zajímalo je, jak se dá vytvořit a jak funguje přírodní zahrada 

v městské státní MŠ. Ve všech případech kladli zájemci otázky ohledně údržby, provozu a 

financování zahrady a vždy byl mimo jiné zdůrazněn projekt Malý zahradník a váš 

sponzoring.  

V květnu jsme se stali patrony sousedského truhlíku  poblíž naší MŠ, který jsme společně s 

dětmi vysázeli květinami. 

V červnu se naše MŠ zapojila již potřetí do Víkendu otevřených zahrad. Pro zájemce jsme 

připravili zajímavý program - malování hlínou, možnost komentované prohlídky o naší 

přírodní zahradě a ochutnávku vlastních bylinkových sirupů. V neděli jsme na školní zahradě 

uvítali kolem 40 návštěvníků.  

Nově jsme se zapojili do projektu Českého svazu ochránců přírody - Živá zahrada, kde máme 

splněnu první část - zimní monitoring ptáků u krmítka na naší školní zahradě.  

Další aktivitou bylo zapojení MŠ do mezinárodního projektu INTERREG, jehož součastí bylo 

několik inspirativních školení, výjezdů a workshopů v Rakousku a přírodní zahrada naší MŠ 

byla zanesena jako jedna z mála školských zařízení v ČR do česko-rakouské mapy přírodních 

zahrad.  

Největším počinem loňského roku bylo vypracování a realizace projektu o půdě, který vznikl 

součinností pedagogických pracovníků naší MŠ pod vedením paní ředitelky Maškové. Tento 



materiál byl vypracován v rámci projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička. Stal se součástí 

školního vzdělávacího plánu v minulém roce. Má 9 částí a zkoumá půdu z nejrůznějších úhlů 

pohledu. Naším cílem je, aby na jeho základě vznikla během příštích let kniha a metodika pro 

děti a učitele MŠ. 

Po letních prázdninách jsme dosazovali trvalkový záhon novými květinami a cibulovinami, 

které jsme sponzorsky dostali od rodičů - zahradních architektů. Začátkem října pak táborák s 

rodiči "uzamknul" zahradu, i když s dětmi na ní denně rádi pobýváme a těšíme se na jaro.  

 

           S pozdravem 

 Jana Albrechtová, učitelka a koordinátorka EVVO 


