
Závěrečná zpráva – projekt „Malý zahradník“ 

V minulých letech jsme získali od města Chomutov dotaci na vytvoření „Kopretinkové zahrádky“. 

PROJEKT „Kopretinková zahrádka“ - Experimentální užitková i okrasná zahrádka 

Cílem projektového záměru byla úprava části zahrady mateřské školy na přírodní učebnu s názvem 

„Kopretinková zahrádka“, která se stala nedílnou součástí výukového plánu mateřské školy. Školní 

zahrada je více a účelněji využívána v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jak pro 

děti, tak dospělé a veřejnost. 

Hlavním cílem je u dětí prohloubit kladný vztah k přírodě. Děti mohou v rámci zahrady užívat všechny 

smysly – pozorovat, naslouchat, čichat, sahat, ochutnávat, zahradničit a sklízet, objevovat a poznávat 

přírodu zblízka. 

Zahrádka se zaměřením na environmentální výchovu rozšířila nabídku aktivit mateřské školy a 

podnítila zájem dětí o přírodu. Výukově orientovaná programová náplň zahrady napomohla rozvíjet a 

formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k životnímu prostředí. Zážitková forma 

vzdělávání pozitivně ovlivňuje vztah dětí k přírodě a rozvíjí osobnost dítěte po všech stránkách. 

Zahrádka je kruhová o průměru pěti metrů, tvořena dalšími menšími kruhy ve tvaru kopretiny. Děti 

mají mít možnost si rostliny zasadit ze semínek, pozorovat jejich růst, naučit se je přesazovat a 

pečovat o ně. Dále se naučí je pojmenovávat, hledat v atlasech a encyklopediích. Odpad z rostlin 

poputuje přímo do kompostéru, čímž bude zachováno recyklování. 

 

Zahrádka obsahuje: 

• Záhonky se zeleninou – ohraničený záhon pro pěstování zeleniny (ředkvičky, kedlubny, rajčata, 

mrkev, hrášek, dýně) 

• Bylinkový záhonek - vytvoření záhonku vhodného k pěstování bylinek a jejich využití v kuchyni – 

bazalka, pažitka, libeček, petržel, rozmarýn, majoránka, máta apod. 

• Záhonek s drobným ovocem – rybíz, angrešt, borůvky, jahody 

• Záhonek se sloupovitými ovocnými stromy 

• Záhon s okrasnými květinami a keři - možné využití pro výtvarné činnosti – slaměnky, lampiónky, 

čechrava, kakost, kontryhel, ostřice, třtina, kopretiny, tulipány, narcisky, měsíček lékařský aj. 

• Jezírko – prostor je vhodný k obývání vodními bezobratlými živočichy, ale i jako pozorovatelna toho 

všeho vodního hemžení, zasazení okrasných trav a vodních rostlin 

• Hmyzí domeček ze dřeva – úkryt pro drobný hmyz, pozorování a poznávání života hmyzu 

• Keramická pítka pro ptáčky – vyrobí děti z mateřské školy 

• Keramické cedulky s názvy rostlin – vyrobí děti z mateřské školy 

• Zahradní lavička – relaxace a pozorování přírody 

 

 



Propojení s projektem „Malý zahradník“ – díky tomuto projektu máme možnost každý rok čerpat 

finanční částku na nákup výrobků, které slouží ke vzdělávacímu programu. Vloni jsme nakoupili 

především zeminu do záhonů, substráty pro pelargonie (využili jsme do truhlíků před školku a do 

altánu), substráty pro rajčata a papriky a také pro bylinkovou zahrádku. Dále jsme objednali 

mulčovací kůru, kterou jsme dosypali do okrasné části zahrádky a kolem jezírka. A v neposlední řadě 

jsme objednali hnojiva pro plod a květ, jahody, rajčata a papriky. 

Dále jsme využili ještě peníze k nákupu semínek a sazenic, které jsme společně s dětmi zasadili. 

V rámci dopoledního vzdělávání děti pracují v sešitech od Malého zahradníka, vybarvují a plní úkoly. 

 

Ukázka prací na zahrádce: 

   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



   

 

 

 

 

   



 


