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Projekt: Environmentální rozvoj ZŠ a MŠ Čisovice - ZAHRADA MŠ 

PEV „Zahrada bádání bez hranic“ MŠ Čisovice 

Organizace prací 

Dotazy, nabídky spolupráce, materiálu…… směřujte na Žanetu Rubešovou, 

rubesova@zsmscisovice.cz 

Vzhledem k hygienickým omezením prosím o nahlášení počtu osob předem (u dětí ročník ZŠ, MŠ), 

abychom mohli zvolit správné rozdělení do skupin…atd. Občerstvení v průběhu brigády bohužel 

zajistit nemůžeme, ale na cestu domů Vás drobným pamlskem vybavíme  

 

1. Stanoviště – záhon teplomilné flóry.  Zapojení rodičů při výsadbě - jaro 2021, palisády a 

výkopové práce provede firma 

 

Biotopový prvek, 
Záhon teplomilné 
flóry s dřevěnou 

palisádou 

Pozorovací místo, místo pro relaxaci 

 

dřevěné palisády, rostliny 
délka 5,7 m 
výška 1,7 m 

Pozorování hmyzu a rostlin, celoročního 
přírodního cyklu, soustředění se při 

pozorování okolní přírody, sledování změn. 
Rozvoj praktických badatelských činností při 
odchytu hmyzu. Děti budou moci studovat 

druhovou pestrost. Teplomilná flóra- 
reagujeme na změnu klimatu. 

Možno využít i jako odpočinkové místo. 

 

2. Stanoviště – vyvýšený bylinkový, zeleninový a kvetoucí záhon. Zapojení rodičů  – 17.10. 2020 

příprava záhonů, děti s paní učitelkou vyrobí keramická pítka pro ptáky a motýly, jaro 2021 

dokončení výsadby, certifikátor přírodní zahrady určí rostlinné druhy 

…………………………………..(hledáme zájemce, který si vezme podobu stanoviště na starost) 

 

 

Bylinkový, 
zeleninový, kvetoucí 

záhon, pítko pro 
motýly/úprava 

stávajícího, 
vybudování nového 

záhonu 

Bylinkový, zeleninový a kvetoucí 
záhon, 

biotopový prvek 
 

 

Kameny, přírodniny, 
rostlinný/výsadbový 

materiál, keramická hlína 
cca 6 x 2 m 

Pozorování života na rostlinách 
přitahujících motýly a další hmyz. 

Sledování růstu rostlin. Poznávání rostlin, 
hmyzu i živočichů žijících v půdě. Rozvoj 
praktických dovedností při péči o záhon. 
Uvědomění si zákonitostí přírody. Pokud 

budeme o rostliny pečovat, porostou. 
Nebudeme-li se o ně starat, zahynou. 

Spoluúčast rodičů při přípravě záhonů. 

http://www.zsmscisovice.cz/
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Porada se zahradníky z řad rodičů a 
prarodičů. Pítko vyrobí děti s pedagogy. 

3. Stanoviště 
Hmyzí 

domeček 

 
 
 

Dřevěná konstrukce vyplněná 
přírodním materiálem 

 
 

konstrukce - smrkové 
dřevo, palety, 

výplň - šišky, hobliny, 
bambusové stonky apod. 

výška cca 100 cm 
šířka cca 100 cm 

hloubka cca 80 cm 

 

Stanoviště 3 - Zapojení rodičů  – 17.10.2020  příprava konstrukce z palet, palety zajistí škola. 

Sběr přírodního materiálu na výplň - šišky, hobliny, bambusové stonky, cihly apod. Sběr 

provedou děti ve škole nebo přinesou z domova. …………………………………..(hledáme zájemce, 

který si vezme výrobu na starost) 

 

 

4. Mlhoviště -  ilust.foto 

 

Dřevěná konstrukce (2 brány) opatřená zavlažovacím systémem – dřevěná konstrukce bude 

vyrobena firmou, zavlažovací systém vymyslí a dodá?………………………………..…..(hledáme 

zájemce) 

 

 

5. Vybavit altán přívodem vody (hadice budou vedeny po povrchu, spojky…), umyvadlem, 

systémem na zachycování dešťové vody pro další využití na zahradě – spoluúčast rodičů 

…………………………………..(hledáme zájemce, který si vezme vybavení altánu na starost) 

http://www.zsmscisovice.cz/
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6. Úprava stávajícího kopečku osazením luční flóry – úprava stávajícího kopečku svépomocí, 

doplnění o luční rostliny, uložení vykopané zeminy – převoz zeminy zajistí škola, finální 

úpravy na jarní brigádě 2021 

7. Rostliny – zasazení stromu, bylin, květin, keřů – spoluúčast rodičů, předjednaná spolupráce 

s panem Rubešem, další zájemci o pomoc??.............................................. 

 

Přílohy: 

Stanoviště 1 – palisáda, palisáda s výsadbou 

 

http://www.zsmscisovice.cz/
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Stanoviště 2 - vyvýšený bylinkový, zeleninový a kvetoucí záhon 

 

http://www.zsmscisovice.cz/
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pítko pro ptáky/ motýly 

Stanoviště 3 – hmyzí domeček  

http://www.zsmscisovice.cz/
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Stanoviště 4 – mlhoviště
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Plán zahrady 
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