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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU  

,,Zahrada bádání bez hranic“ MŠ Čisovice 

Výzva č. 7/2019  

 

Zpracovala:  

Mgr. Žaneta Rubešová a kolektiv školy 

 

„Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků 

základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je 

směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve 

venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících 

v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského 

systému ČR. Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě 

Směrnice MŽP č. 4/2015, v souladu s programem, s touto výzvou a dále za podmínek 

stanovených v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků a 

ve smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Minimální výše 

podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 

tis. Kč. Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.“ 

(Ministerstvo životního prostředí) 

 

Spolupráce školy a veřejnosti, 

environmentální aktivity v MŠ Čisovice 

 

Nejen při přípravě tohoto projektu, kdy rodiče spolu s námi nastudovali doporučované 

publikace, metodiky a weby (např. „Tajemství školy za školou“, „Dětská hřiště a zahrady 

v přírodním stylu“, „Živá zahrada“, „Učíme se venku“) a následně jsme společně konzultovali, 

ale i při samotné realizaci oslovení rodiče ochotně spolupracovali. Vypracovali technický 

nákres, zástupkyně spolku „Rodiče pro Čisovice a Bojov“ napsala technickou zprávu. Do 

samotného plánování se zapojili i žáci naší základní školy. Nakreslili své nápady na zpestření 

činností při pobytu venku na zahradě. MŠ je již dlouhou dobu otevřena rodičům. Pořádáme 
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pravidelné brigády. Jedna se uskutečňuje v jarním období. Druhá je podzimní. Věnujeme se 

sázení stromů, zakládání a údržbě záhonů, stříhání keřů, úpravě stávajících zelených ploch a 

ostatním sezónním pracím na zahradě. Pozornost věnujeme i údržbě stávajících herních 

prvků (nátěry, úpravy dopadových ploch, drobné opravy). Druhá je zapojena do celostátního 

projektu 72 hodin (https://www.72hodin.cz/2019/). S organizací brigád nám pomáhá spolek 

Rodiče pro Čisovice a Bojov. 

„CO JE 72 HODIN? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 

hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které 

pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, 

radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. 

(https://www.72hodin.cz/2019/o-projektu)“ 

Díky společné práci rodičů, pedagogů a dětí dochází k prolomení bariér v komunikaci mezi 

školou a rodinou. Při činnostech na zahradě se inspirujeme nápady rodičů na úpravy školní 

zahrady, využíváme pomoci odborníků z řad rodičů a prarodičů (zahradníci, architekti, 

truhláři….). 

Naše škola dlouhá léta finančně přispívá na adopci Outloně jávského Pražské ZOO. 

Pravidelně navštěvujeme programy Dendrologické zahrady v Průhonicích. Na přednášky 

k nám chodí odborníci z Kynologického servisu, což je sdružení pořádající vzdělávací pořady 

o životě zvířat lesních i domácích. Těmito aktivitami se snažíme dětem ukazovat důležitost 

vztahu s přírodou. Jsme vesnická škola, ale i my potřebujeme děti více zapojit a nadchnou 

pro pobyt v přírodě a environmentální vzdělávání. Děti se pohybují v přírodě méně a méně. 

Moderní technologie a příliš ochranitelská výchova rodičů podporuje dítě v činnostech uvnitř 

budov. Tím pádem dochází k odcizení vztahu s přírodním prostředím. Od úprav, které 

chceme realizovat, si slibujeme zvětšení zájmu o naši planetu, navýšení času stráveného při 

vzdělávání v přírodním prostředí a tím přiblížení k přírodě. 

 

Péče o zahradu je celoroční zálibou dětí a pedagogů. Soustavně podporujeme život, 

druhovou pestrost přírody. I z tohoto důvodu se snažíme pomocí tohoto projektu o ještě 

větší začlenění druhově různorodých rostlin, rádi bychom jim vytvořili co nejvhodnější 

prostředí. Na podzim společně se žáky základní školy hrabeme listí. V zimě experimentujeme 

se sněhem a ledem, pozorujeme ptáky na krmítcích a vyrábíme pro ně chutné směsi. Na jaře 

upravujeme náš záhon a vyséváme různé rostliny. Naše péče nese brzy ovoce a můžeme 

svačinu doplnit námi vypěstovanou ředkvičkou či mrkví. Na hrášku si ukazujeme celý proces 

klíčení. Postupným přidáváním dalších kuliček můžeme pozorovat růst den za dnem. 

Naklíčené hrášky zasadíme do záhonu a než začnou letní prázdniny, pochutnáme si na 

čerstvých luscích. Jako škola jsme zapojeni do mezinárodního programu „Les ve škole“. 

Pro rodiče připravujeme také kulturní akce na školní zahradě. K 180. výročí založení školství 

v obci jsme upořádali velikou výstavu s vystoupením dětí na naší zahradě. Zimní vystoupení 

s kulisami vzrostlých jehličnanů, ozářených vánočními světly, je obzvláště pozitivně 

hodnoceno. Pochopitelně nechybí trh s dětskými výrobky, teplými nápoji (zajímavými též pro 

dospěláky), produkty rodičů a prarodičů (med od včelaře, mošt z místní moštárny, sýr a 

klobásy z nedaleké farmy, dekorativní předměty). S touto akcí nám pomáhají místní 

https://www.72hodin.cz/2019/
https://www.72hodin.cz/2019/o-projektu
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dobrovolní hasiči zapůjčením prodejních stanů, jejich postavením a osvětlením trhu. Nemalou 

částí se též podílí obec, která zajišťuje pomocníky při přípravách na tuto akci. Děti a 

pedagogové připravují kulisy, nacvičují pásmo na vystoupení a vyrábějí výrobky, které si pak 

rodiče, prarodiče a další návštěvníci (o akci informujeme prostřednictvím obecní vývěsky 

všechny občany naší vesnice) akce mohou zakoupit. Na samotné vystoupení je přizvána paní 

ředitelka sousední mateřské školy Martina Kumštátová, která naše vystoupení doprovází 

profesionálním klavírním doprovodem. V budoucnu bychom rádi upravili místo pro 

vystupování vybudováním přírodního pódia a přenosnými lavicemi na sezení pro diváky.   

 

 

 

 

Oslava založení v Čisovicích 

 

Zcela přirozeně si všímáme proměn ročních dob a inspirujeme se přírodou okolo nás. Témata 

ke své práci dále čerpáme ze života společenského (rodina, domov, obec, vztahy k širšímu 

okolí, výchova k toleranci). Všímáme si, co se právě děje a snažíme se klást důraz na 

prožitek, vcítění, vztah. Věnujeme se aktuálním ekologickým problémům. Opakovaně se 

věnujeme tématům jako je třídění odpadu, včetně praktického nácviku umístění odpadu do 

správného kontejneru. Při vycházkách si všímáme odpadků a nejen to. Máme s sebou vždy 

gumové rukavice a nalezený odpad uklidíme. Škola je zapojena do projektu Kapku šetřím 

(https://www.kapkusetrim.cz/projekt-kapku-setrim). Učíme děti, že plýtváním, nejen vodou, 

škodíme naší planetě. Naším cílem je naučit děti pozorovat okolí, chovat se ohleduplně, 

přenášet své poznatky do svých rodin a aplikovat je. Přemýšlet nad důsledky svého jednání a 

měnit všeobecně rozšířený lhostejný postoj k okolní přírodě. Základním kamenem je pobyt 

https://www.kapkusetrim.cz/projekt-kapku-setrim
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dítěte v přírodě za různých klimatických podmínek. Přesunout těžiště výchovně vzdělávacího 

procesu do venkovního prostředí. Zdravé děti jsou ty, které jsou otužilé, fyzicky zdatné, 

s koordinovanými pohyby, odvahou k překonání překážek. A takové děti budou jen ty, které 

se pohybují v přirozeném, přírodním prostředí. Chceme dětem nabízet lepší aktivity než 

sezení u stolečků s didaktickými pomůckami nebo sledování přírodopisných dokumentů na 

interaktivní tabuli. Využitím dalšího nově vzniklého edukativního prostředí, které bychom rádi 

na naší zahradě vytvořili, se zvýší časová dotace pro vzdělávání venku. Děti mohou prakticky 

poznávat, pozorovat, tvořit na naší pestré zahradě, která díky nově navrženým úpravám 

bude skýtat ještě více prostoru pro bádání a experimentování v přírodním prostředí. 

 

 

Hra s přírodninami, fantasy vesnička, náš model opevnění, výroba ovocného salátu „svátek ovoce“ 

 

Pomoc rodičů při výsadbě stromu v rámci brigády k celostátní akci „72 hodin“, poznávání přírodnin 

 

  

Kopeček na bobování, kurz lyžování, hry se sněhem, kurz plavání, kurz bruslení 

 



5 
 

 

Návštěva mláďátek, péče o naše záhony, námi vypěstované sazenice, stavby v lese, poznávání jarních květin 

 

Jarní brigáda s rodiči a dětmi 

 

 

 

Sluneční soustava, zdravá výživa, výživová pyramida, domácí suroviny 

   

Motýlí farma, dětem se podařilo z housenek odchovat motýly Babočky Bodlákové a vypustit je do volné přírody. Zakončení 

projektu výtvarným zpracováním. 
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Cyklovýlet po okolí, svačíme na školní zahradě 

 

Uvědomujeme si, že péče o naši školní zahradu je dlouhodobá, je nutno na jejím rozvoji 

soustavně pracovat. Plánujeme i nadále pokračovat v nastaveném systému údržby za pomoci 

rodičovské veřejnosti s přispěním zřizovatele, pedagogů a dětí.   
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Zapojení dětí do příprav projektu            Kresba návrhů 
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Návrhy dětí na úpravu školní zahrady
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     Plánované úpravy 

1/ Vybavit učebnu/altán přívodem vody, umyvadlem, systémem na zachycování dešťové 

vody pro další využití na zahradě, úprava stávajícího dřevěného nábytku, případně 

dokoupení, aby děti měly více prostoru pro zkoumání – spoluúčast rodičů. 

2/ Biotopový prvek, záhon teplomilné flóry s dřevěnou palisádou. Rozvoj praktických 

badatelských činností při odchytu hmyzu. Děti budou moci studovat druhovou pestrost. 

Teplomilná flóra - reagujeme na změnu klimatu – spoluúčast rodičů. 

3/ Dřevěná brána osazená edukativními prvky s environmentální tématikou. 

4/ Dřevěná tabule se zavěšenými lamelami z různých dřevin. 

5/ Dřevěná tabule s otočným kolem k přiřazování z rostlinné a zvířecí říše. 

6/ Stan indiánský relaxační, místo pro relaxaci, které bude možné též využít jako pozorovací 

stanoviště okolní přírody. Děti budou moci využít jak vyvýšeného stanoviště, tak pozorovat 

zevnitř stavby v utajení. 

7/ Bylinkový, zeleninový, kvetoucí záhon, pítko pro motýly/ptáky úprava stávajícího, 

vybudování nového (vyvýšeného) záhonu 

8/ Hmyzí domeček, dřevěná konstrukce vyplněná přírodním 

materiálem – spoluúčast rodičů. 

9/ Dřevěná konstrukce opatřená zavlažovacím systémem 

10/ Pítko pro ptáky a motýly, miska z keramické hlíny – paní 

učitelky s dětmi 

11/ Dřevěné venkovní pracovní stoly 

12/ Poznávací, hmatový most - dřevěná konstrukce, lano - Třídění 

odpadu, přiřazování odpadu k barevným kontejnerům, jaké 

odpadky do směsného odpadu nepatří. V budoucnosti chceme 

přidat další edukativní téma s environmentální tématikou. 

13/ Úprava stávajícího kopečku osazením luční flóry – Úprava stávajícího kopečku svépomocí 

a doplnění o luční rostliny, uložení vykopané zeminy – spoluúčast rodičů 

14/ Nákup zahradního nářadí, klíčů k určování druhů hmyzu, rostlin…, meteostanice, 

dalekohledy, mikroskopy, exhaustor na lov hmyzu, smýkačka entomologická…. 

15/ Rostliny – zasazení stromu, bylin, květin, keřů - spoluúčast rodičů. 

 

Pevně věříme, že se nám společně dílo podaří!!! 


