
INFORMAČNÍ BULLETIN SÍTĚ MATEŘSKÝCH ŠKOL SE ZÁJMEM O EKOLOGICKOU VÝCHOVU ČÍSLO 1 / ROČNÍK 12 / BŘEZEN 2019

HLAVNÍ TÉMA 

POJĎME DO 

ZAHRADY

OBSAH

Fo
to

: Z
áh

on
y p

ro
 šk

ol
ky

proč nechat děti venku objevovat, tvořit, žasnout, 
řádit i se umazat… Čas venku je zásadní pro zdraví 
vývoj dětí. Někdy zapomínáme, co vše dětem při-
náší:

Učit se venku děti baví. Hraní venku je názorné, 
trojrozměrné, pestré. Přináší mnoho nových pod-
nětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.
Hraní venku podporuje zdraví dětí. Pobyt a pohyb 
venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungo-
vání imunitního systému a snižuje počet nemocí.
Zvedá spokojenost a  náladu dětí i  učitelů. Kon-
takt s  přírodou významně přispívá k  duševnímu 
zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese.
Zlepšuje vzdělávací výsledky. Co se naučíme 
skrze zážitky venku, se v  mozku ukládá hlouběji 
a  snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlep-
šuje pozornost a soustředění.

Posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli. Venku děti 
rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i  emoční 
a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku 
agresivity a násilí.
Zvyšuje zájem o  objevování. Spojení se skuteč-
ným světem přináší pocit smysluplnosti učení. 
Roste pocit uspokojení z vlastního bádání.
Učit se venku je přirozené. Děti se učily venku více 
než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.

Vědecké výzkumy v posledních letech přesvědči-
vě dokazují, že právě pobyt, hra a učení dětí venku 
má rozsáhlé přínosy pro jejich fyzické, psychické 
a  sociální zdraví, pro jejich celkový rozvoj a  pro 
jejich vzdělávání. Děkujeme, že podporujete čas 
venku pro děti ve školce, škole i v rodině. 

Justina Danišová
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HLAVNÍ TÉMA: POJĎME DO ZAHRADY

Proč je hraní venku důležité?

Při hře venku dítě zapojuje všech 
pět smyslů a  rozvíjí široké spektrum 
svých tělesných i  mentálních schop-
ností. Pobyt v  přírodě prospívá tělu, 
mysli, vztahům ve třídě a v neposlední 
řadě i celé planetě – známe-li přírodu, 
chováme se k ní ohleduplněji a s úctou. 
Prospěšnost pobytu venku potvrzuje 
i řada zahraničních výzkumů z oblasti 
medicíny, psychologie i pedagogiky.

PROSPÍVÁTE ZDRAVÍ

Pobyt v zeleni má blahodárný účinek 
na lidské zdraví, zlepšuje fyzičku a posi-
luje imunitní systém. Lidé žijící v blízkos-
ti zeleně jsou méně často a kratší dobu 
nemocní a dožívají se vyššího věku.

Děti, které se pravidelně delší 
dobu pohybují venku v  přírodě, jsou 
odolnější, méně často a  kratší dobu 
nemocné, především méně často na-
chlazeny. Je pravděpodobné, že po-
byt a hra venku v přírodě jim přináší 
i  další zdravotní výhody, související 
například s možnou prevencí astmatu, 
nižší pravděpodobností krátkozrakos-
ti nebo příznivým formováním cév na 
mikrovaskulární úrovni.

Lidé žijící na místech s  relativně 
větším množstvím zeleně mají nižší 

nemocnost v porovnání s lidmi žijícími 
na místech s  malým množstvím ze-
leně. Tento jev se týká řady fyzických 
i psychických nemocí a je zvlášť patrný 
u dětí, u kterých je pravděpodobnější, 
že se právě v  okolí domova více vy-
skytují. Podobně je u  lidí žijících více 
v zeleni nižší úmrtnost, a to především 
úmrtnost zapříčiněná nemocemi sou-
visejícími s krevním oběhem.

PŘEDCHÁZÍTE OBEZITĚ

Činnosti a hry venku vedou k větší 
fyzické aktivitě dětí než činnosti a hry 
omezené zdmi místnosti. Čím více si 
děti hrají venku, tím nižší je riziko, že 
budou mít nadváhu nebo budou trpět 
obezitou.

A naopak, čím větší je podíl seda-
vých zaměstnání, například koukání na 
televizi, tím se riziko nadváhy a obezity 
zvětšuje. Nadváha nebo obezita dětí 
zajisté není spojena pouze s  tím, jak 
často chodí ven. Závisí na řadě faktorů, 
jako je životní styl, množství pohybu, 
strava, ale také vrozené dispozice. Je 
však jisté, že pravidelné hry a aktivity 
dětí venku zvyšují množství pohybu, 
který děti mají, a právě tím snižují mož-
nost nadváhy nebo obezity.

Co například odhalil výzkum: Čím 
více si děti hrály venku, tím měly niž-
ší BMI, a  čím více sledovaly televizi, 
tím měly vyšší BMI. Ukázalo se do-
konce, že z poměru časů strávených 
venkovní hrou a  sledováním televize 
je u pětiletých dětí možné s poměrně 
vysokou přesností předpovídat jejich 
index tělesné hmotnosti (BMI).

ROZVÍJÍTE MOTORIKU

Pobyt a hry venku v přírodě nabízí 
příležitost k  různorodému pohybu. 
U malých dětí, které tráví hodně času 
hrou v  přírodním prostředí, dochází 
k rychlejším pokrokům v hrubé moto-
rice (především v rovnováze a koordi-
naci pohybu).

Různé podoby chození, běhání, 
skákání, padání, lezení, válení či ku-
tálení poskytují dětem nejenom zába-
vu, ale také rozvíjejí jejich pohybové 
dovednosti.

Co například odhalil výzkum: In-
gunn Fjørtoft v Norsku zkoumala vliv 
typu venkovního prostředí, ve kterém 
si děti hrají, na rozvoj jejich hrubé mo-
toriky. Analyzovala krajinu a místa hry 
pětiletých až sedmiletých dětí. Děti, 
které si hrály v  přírodním prostředí, 
vykazovaly významný nárůst jejich 
motorické zdatnosti. Také se prokáza-
lo, že děti hrající si ve více přírodním 
prostředí měly lepší rovnováhu a ko-
ordinaci pohybu v porovnání s dětmi, 
které si hrály na tradičnějších hřištích.

JSTE SPOLU TADY A TEĎ

Zdravé vztahy, respekt pro druhé, 
spolupráce na společných úkolech 
v doprovodu dobrého průvodce.

Rozvoj sociálního chování dětí 
jistě nezávisí jen na tom, jestli si děti 
hrají venku. Přírodní prostředí nás ale 
tolik nezatěžuje stresem a  agresivi-
tou, naopak nám dává dostatek pro-
storu a času pro pěstování zdravých 
vztahů. Učitel či rodič v roli dobrého 
průvodce má pro děti velký význam. 
Upevňování sociálních dovedností 
mohou podpořit i  dobře připravené 
aktivity, ať už probíhají venku, nebo 
uvnitř.

Ukazuje se však, že přítomnost, 
či nepřítomnost zeleně a přírodního 
prostředí mají vliv na podobu so-
ciálních vztahů u  lidí samy o sobě. 
Potvrdilo se, že v  jinak identických 
lokalitách a  domech, ve kterých 
žijí lidé obdobných charakteristik 
(socioekonomické zázemí, věk, po-
hlaví, vzdělání apod.), se v  lokali-
tách bez okolní zeleně objevuje ve 
společnosti podstatně více násilí 
a  zločinu, ubývá sociálních vazeb 
mezi lidmi, obyvatelé méně znají 
své sousedy a  cítí se izolovanější. 
Naopak v  zelení obklopených lo-
kalitách lidé tráví více času venku, 
rozvíjejí své vztahy se sousedy, 
více se cítí být součástí společnosti 
a významně se snižuje i počet spá-
chaných trestných činů.

Hra v přírodě a s přírodními materiály skvěle napomáhá 
všestrannému rozvoji dítěte.
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SNIŽUJETE STRES

Blízkost přírody i  pouhý výhled 
na přírodu nebo přítomnost pokojové 
zeleně pomáhají snížit stres, úzkosti 
či deprese a urychlují zotavení ze ži-
votních traumat.

Snížení stresu působením zele-
ně přitom nestojí pouze na pocitech 
a sebereflexi lidí, kteří to u sebe po-
zorují. Je prokázáno i  „tvrdým měře-
ním“ veličin a  jevů, jež stres obvykle 
doprovázejí: hladiny stresového hor-
monu kortizolu, pulsu, krevního tlaku, 
stupně nervové aktivity...

Lidé žijící na místech s  relativně 
větším množstvím zeleně mají menší 
nemocnost v porovnání s  lidmi, kteří 
žijí na místech s  malým množstvím 
zeleně. Lékaři jim méně diagnostikují 
především psychické nemoci, jako 
jsou úzkostné stavy a  deprese. Ten-
to jev je zvlášť patrný u dětí a u  lidí 
s  nižším socioekonomickým statu-
sem, tedy těch skupin obyvatel, u kte-
rých je pravděpodobnější, že se právě 
v okolí domova více vyskytují.

Podobně se ukázalo, že děti, kte-
ré žijí na místech a v domácnostech 
s  větším množstvím zeleně, jsou 
odolnější, pokud jsou vystaveny stre-
sujícím životním zážitkům. Události 
jako hádky v  rodině, rozvod či že si 
na ně někdo zasedl ve škole sice i jim 
přináší vyšší psychický neklid a  sní-
žené vnímání jejich vlastní hodnoty, 
ale v  menší míře než u  dětí žijících 
v místech a domácnostech s menším 
množstvím zeleně. Mohlo by to být 
tak, že prostředí zeleně vytváří u dětí 
určitý psychický nárazník, který po-
hlcuje šoky na jejich cestě životem 
a  pomáhá jim zachovat psychické 
zdraví i přes nelehké životní situace.

ČISTÍTE UNAVENOU HLAVU

Pobyt, hra a  odpočinek v  přírodě 
snižují únavu z myšlení, obnovují po-
zornost a posilují schopnost soustře-
dění. Děti mají více trpělivosti, méně 
se rozptylují a déle se vydrží zabývat 
jednou věcí.

Co například odhalil výzkum: Něko-
lik výzkumů bylo provedeno o vlivu ze-
leně na zlepšení pozornosti dětí s tzv. 
poruchou osobnosti s  hyperaktivitou 
(ADHD). V jednom z výzkumů americ-
ké vědkyně Faber Taylor a Kuo naordi-
novaly sedmiletým až dvanáctiletým 
dětem trpícím ADHD jakožto léčbu 
20minutovou procházku v  jednom ze 
tří venkovních prostředí – v přírodním 
prostředí městského parku a  ve dvou 
dalších dobře udržovaných městských 
prostředích. Každé dítě absolvovalo lé-
čebné procházky ve všech třech typech 
prostředí v  náhodně zvoleném pořadí 

v  týdenních odstupech mezi procház-
kami a  bezprostředně po procházce 
dělaly testy pozornosti. Výsledky? Děti 
se lépe koncentrovaly po procházce 
v parku než po srovnatelné procházce 
v  centru města či v  bytové zástavbě. 
Efekt této léčby byl překvapivě velký, 
dokonce srovnatelný s léčebnými účin-
ky dnes široce předepisovaných léků 
na ADHD. Výzkum tak nastolil otázku, 
zda „dávkování přírody“ nemůže po-
sloužit jako bezpečný, levný a  široce 
přístupný nový lék přispívající ke zvlád-
nutí symptomů ADHD.

ZLEPŠUJETE UČENÍ

Větší množství okolní zeleně, 
možnost hry a odpočinku v ní a pře-
devším vzdělávací programy, které 
využívají přírodního prostředí k  sa-
motnému učení, vedou ke zlepšení 
studijních výsledků žáků.

Školy, které umožňují dětem od- 
reagování ve venkovním prostředí 
nebo které využívají přírodní prostředí 

jako plnohodnotnou učebnu či labo-
ratoř pro učení, zaznamenávají u dětí 
úbytek kázeňských problémů, krimi-
nality i menší počet absencí. A naopak 
zde roste motivace a zájem dětí o dal-
ší učení a  zlepšují se jejich studijní 
výsledky. Tato zlepšení se překvapivě 
týkají celé řady školních předmětů 
a oblastí vzdělávání: čtení, psaní, ma-
tematiky, přírodních i sociálních věd.

PĚSTUJETE KREATIVNÍ HRU

Děti pravidelně si hrající v  zeleni 
hrají rozmanitější a  na fantazii bo-

hatší hry. Čím více možností přírodní 
prostředí a materiál ke hře nabízí, tím 
větší vynalézavost a kreativita se ve 
hře objevuje.

Rozvoj kreativity u  dětí zajisté 
souvisí především s  vhodnými čin-
nostmi, které kreativní přístup podpo-
rují, a tedy i s výbavou a schopnost-
mi jejich průvodce. Některé aktivity 
vhodné pro rozvoj kreativity u  dětí 

najdete i na: www.jdeteven.cz/cz/hry.
Zdá se však, že venkovní přírodní 

prostředí je pro rozvoj kreativní hry 
u dětí vhodné samo o sobě. Pravdě-
podobně to souvisí s  principem, že 
čím více možností prostředí a  ma-
teriál ke hře nabízí, tím větší vyna-
lézavost a kreativitu můžeme ve hře 
pozorovat. Hra dětí častěji si hrajících 
venku v  přírodě tak vykazuje vyšší 
prvky fantazie a  kreativity. Namísto 
her s  jednoduchými pravidly (např. 
karetní či míčové hry), děti samy vy-
mýšlejí nejrůznější společenské, rolo-
vé nebo pohybové hry.

CO JE DOBRÉ PRO NÁS,  
JE DOBRÉ PRO NAŠI PLANETU

Chceme-li přírodu chránit, potře-
bujeme jí nejdříve porozumět, a aby-
chom jí mohli porozumět, potřebuje-
me ji poznat a zamilovat se do ní.

Pokud chcete víc inspirace pro 
hraní venku, jděte na: www.jdeteven.
cz. Potřebujete další argumenty, proč 
je pro děti zásadní čas venku? Přečtěte 
si knihu Děti venku v  přírodě: ohrožený 
druh? Proč a jak je přínosné učení ven-
ku, najdete v  knize Tajemství školy za 
školou (obě volně ke stažení na www.
ucimesevenku.cz/stahuji). Vyzkoušejte 
i aktivity a hry z: www.ucimesevenku.cz.

Justina Danišová
Foto: Justina Danišová

Kresba: Kateřina Mrnůštíková

„V 99,9 % lidské historie se učení odehrávalo 

s využitím skutečného světa. Pouze v posledních sto 

letech jsme ho strčili do krabičky, které říkáme třída.“

Gerald Liebermann, uznávaný americký pedagog 2. pol. 20. stol.,  
velký propagátor učení venku
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NÁPADY A NÁMĚTY ANEB JAK NA TO

Malí pozorovatelé při prozkoumávání zahrad 
v  okolí podle tohoto souboru námětů snadno po-
chopí, že krása zahrady nezávisí na pečlivosti za-
střižení živého plotu, pravidelnosti dláždění chod-
níků a velikosti bazénu.

Pohádková zahrada je rozdělená na deset ka-
pitol, z  nichž každá se věnuje jednomu zákoutí 
zahrady a jeho typickým obyvatelům a rostlinám 
(mrtvé dřevo, keře, vrbový domeček, louka, kom-
post, strom, vyvýšené záhony, ohniště, divočina, 
jezírko). V každé z kapitol učitelé najdou potřeb-
né informace a  řadu konkrétních námětů pro 
činnosti s dětmi – pohádku, tipy pro pozorování, 
hry a tvoření. Všechny náměty pocházejí z „lipko-
vé dílny“ a  byly mnohokrát vyzkoušeny s  dětmi, 
které na Lipku chodí do kroužků a  na výukové 
programy.

Vítejte tedy v naší pohádkové zahradě. Je sice 
namalovaná, ale existuje i  ta skutečná, podle kte-

ré paní ilustrátorka obrázek namalovala. A  když 
vyběhnete na svoji zahrádku, zažijete tam třeba 
taková dobrodružství jako my. Naše pohádková 
zahrada je plná rozmanitých zákoutí, kde můžete 
pozorovat zajímavá zvířata, voňavé rostliny a hrát 
nejrůznější hry. Uvidíte zde například strakapouda, 
jak tluče zobákem do kmene stromu, kosa, který 
vyvádí svá mláďata, nebo žáby putující do rybníč-
ku naklást svá vajíčka. Voní zde luční květiny a na 
podzim zase tlející listí. Také se zde můžete dosyta 
najíst ovoce ze stromů a připravit si něco dobrého 
na ohništi. Taková zahrada se líbí nejen lidem, ale 
i  zvířatům, protože zde najdou skrýše i  potravu. 
Přejeme vám mnoho nečekaných objevů ve vaší 
pohádkové zahradě!

PUPENOVÍ SKŘÍTCI  
– POZOROVÁNÍ VĚTVIČEK S PUPENY

V zimě nebo v předjaří je ideální období k sezna-
mování se s bezlistou podobou dřevin, zejména jejich 
pupenů. Využití rozmanitých podob pupenů jednotli-
vých druhů k hrátkám s pupenovými skřítky je aktivi-
tou, která děti zaujme nejen pohádkovou tajemností, 
ale určitě je i překvapí tím, jak zajímavé jsou dřeviny 
v  bezlistém stavu (např. pupeny buku jsou špičaté, 
jasanové pupeny jsou velké a černé, pupeny lípy mají 
dvě šupiny a šeřík má dva pupeny na konci větvičky…).
Cíle:
– rozvíjení představivosti, tvořivosti, slovní záso-

by, paměti

– seznámení se stavem dřevin v zimním období
– poznatky o různých druzích dřevin
Cílové skupiny: děti MŠ, rodiče a děti
Pomůcky: zahradnické nůžky, zavařovací sklenice 
s vodou na větvičky stromů s pupeny, papíry, popi-
sovač, provázek, lupy, Klíč k určování stromů v zim-
ním stavu (P. Laštůvka, Rezekvítek 2007)
Popis aktivity:
Pozorování pupenů:
Pupeny můžeme pozorovat přímo v přírodě, nebo 
můžeme při vycházce s  dětmi ustřihnout něko-
lik větviček různých stromů. Ty pak vložíme do 
sklenice s vodou a postavíme na okno a dále pak 
můžeme každý den pozorovat, co se s větvičkou 
děje. Pupeny se postupně začnou nalévat a zvět-
šovat, až se jednoho dne rozevřou a  objeví se 
malé zelené lístečky nebo hebké zelené jehličky. 
Na větvičkách ovocných stromů se objeví nejdří-
ve květy.

Pupenoví skřítci:
Pro hrátky s pupenovými skřítky je na zvážení peda-
goga, zda děti budou samy pupeny kreslit a nákresy 
doplňovat do podoby skřítků, nebo si učitel připraví 
karty sám, aby nakreslení skřítci více odpovídali 
reálnému vzhledu pupenů. Děti pak přiřazují obráz-
ky skřítků k pupenům a vymýšlí pro skřítky jména 
inspirovaná podobou pupenů a  také skutečnými 
názvy dřevin (názvy se dozvídají od učitele). Pak už 
nic nebrání vymýšlení příběhů a příhod o skřítcích 
(motivační pohádka).

Renata Czelisová, Kateřina Řeháková, Alena 
Uhříčková: Pohádková zahrada, Lipka 2012

Pohádková zahrada
Metodika Pohádková zahrada, kterou vydalo Ediční centrum Lipka, pedagogům pomáhá ukazovat 
dětem, jak mohou být zahrady pestré, okouzlující a plné života.
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Že je půda nuda? Ale kdepak! Nahlédneme společně na to, po čem běžně šlapeme.
Ukážeme si, že půda není jen hlína, ale má i dal-

ší složky, které jsou pro život na Zemi nepostrada-
telné. Děti si vyzkoušejí jednoduché pokusy s pů-
dou, odlovy bezobratlých obyvatel půdy i  tvoření 
z přírodních materiálů.
Cílová skupina: MŠ − 1. třída ZŠ
Délka programu: 2 hodiny (120 minut)
Místo konání: školní zahrada nebo jiné přírodní 
místo blízko školy
Klíčové pojmy: půda a její složky, rozklad, půdní ži-
vočichové, kompost, půdní profil
Cíle: Děti:
– vyjmenují základní složky půdy (substrát, voda, 

vzduch, živé i neživé organismy) a jejich význam;
– provedou jednoduchý pokus a popíšou jeho vý-

sledek;
– vysvětlí, jak žížala pomáhá s tvorbou půdy, roz-

liší bioodpad od ostatního odpadu;
– šetrně provedou odlovy bezobratlých živočichů, 

pozorují a poznávají je, ví, co je rozkladač; 
– rozvíjí výtvarné schopnosti, používají přírodní 

materiály pro výtvarnou činnost.

POPIS PROGRAMU

Příprava před programem (cca 20 min):
– Projít si vyhrazený prostor a promyslet rozmís-

tění stanovišť. Vybrat rovné místo na pokusy. 
Připravit pomůcky na všechna místa.

– Nabrat místní vzorky půd s  různým charakte-
rem (hlína, písek, štěrk…). Pro jistotu má lektor 
nějaké vzorky s sebou.

– Do misek připravit směs zeminy a dalších před-
mětů – viz aktivita 1.

– Rozmístit části puzzle na zem (na nepromoka-
vou podložku).

– Připravit pomůcky na odlovy – krabičkové lupy, 
pinzety, určovací klíče.

Úvod, povídání o pokladech a pokladnicích (10 min)
Pomůcky: pokladnička a v ní nálepky s obrázky 

půdních živočichů
Po přivítání s dětmi se ptáme, co je podle nich 

poklad a  pokladnice. Ukažte dětem pokladničku 
a  nechte je hádat, co v  ní je. Většinou řeknou, že 
zlato, peníze, drahokamy. Shrnuto – je to něco, co 
je vzácné a  většinou skryté. I  půda je taková po-
kladnice plná pokladů, důležitá podmínka pro život 
nejen rostlin, ale i zvířat a člověka. Obsah naší po-
kladničky ukážeme až nakonec programu.

1. Co do půdy patří a co ne (15 min)
Pomůcky: pevné bílé plastové misky (cca 20 x 

18 x 7 cm), menší misky, lžíce, pinzety, lžičky, za-
hradnická zemina, do každé misky pár kousků pa-
píru, plastu, kovu, kamínky, větvičky, kořeny, ulity, 
případně pomalejší živí půdní bezobratlí (v  zimě 
plastové modely)

Předem máme připravené misky se směsí zemi-
ny s dalšími věcmi. Třídu rozdělíme do skupinek po 
3−4 dětech. Každá skupinka dostane předchysta-
nou větší misku se směsí a menší misku na to, co 

podle nich do půdy nepatří. Mohou vybírat rukama, 
lžičkou, pinzetou. Lektor práci průběžně komen-
tuje a vede, na závěr zkontroluje a shrne výsledky 
– plast, kovy, papír do půdy nepatří, ale kořeny, 
větvičky, kameny a organismy živé i mrtvé jsou její 
přirozenou součástí.

2. Složení a vlastnosti půdy – pokusy (15 min)
Pomůcky: lžíce, průhledné kelímky (0,3 l), miska 

s hrudkovitou hlínou, voda, 4 x průhledný kelímek 
s proděravěným dnem (0,3 l), vzorek písčité, kame-
nité, jílovité a hlinité půdy (místní nebo přinesené), 
nádoba na odchytávání proteklé vody, mikrotenový 
sáček

V předchozí aktivitě děti našly věci, které do půdy 
nepatří. Co do ní ale patří? Z čeho se skládá? Lektor 
pozve děti k tomu, aby jednotlivé složky jednu po dru-
hé prozkoumaly a pomocí pokusů si samy objevily.

Ideálně při slunečném počasí, lektor na začátek 
aktivity vsype hrst hlíny do mikrotenového sáčku 
a dobře zaváže. Nechá položené na místě, kam svítí 
slunce. K tomuto sáčku se vrátíme po pokusu b).

Výsledek: Na sluníčku bude brzy vidět, že se sá-
ček zapařil – z hlíny se odpařuje voda.

Pokladnice pod zemí
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NÁPADY A NÁMĚTY ANEB JAK NA TO

Děti do skupinek dostanou po jednom průhled-
ném kelímku. Ten postaví na lavici či stůl, aby ho 
mohly dobře pozorovat ze strany. Lektor nalije do 
kelímků do 2/3 vodu. Z  každé skupiny jedno dítě 
nabere lžící hrudkovitou půdu a na znamení vsype 
opatrně do kelímku s vodou. Nemělo by se to mí-
chat. Děti mají za úkol pozorovat, co se bude v ke-
límku dít a tyto změny popsat.

Výsledek: Na dně se usadí pevné částice, větši-
nou anorganického původu (kamínky, písek, hlinité 
částice), během usazování stoupaly k hladině bub-
linky (vzduch) a  na hladině plavou zbytky rostlin 
(kořínky, lístky apod.) – budoucí zdroj humusu.

Potom lektor dá do čtyř děravých kelímků do 
½ vrstvu štěrku, písku, hlíny nebo jílu. Kelímky po-
staví do neděravých kelímků. Postupně nalívá vodu 
a děti pozorují, za jak dlouho, jak rychle a kolik jí 
proteče skrz.

Výsledek: Každý typ půdy je jinak propustný pro 
vodu – kamenitá a  písčitá půda propouští rychle 
a  hodně vody, proto se v  ní dlouho vláha neudrží 
(např. pouště) a moc rostlin na ní žít nevydrží. Hli-
nitá půda část vody zadrží a část propustí, zůstane 
přiměřeně vlhká. Pro růst rostlin je to nejvhodnější 
substrát. Jílovitá půda brzy vytvoří rozmáčenou 
vrstvu, která ale další prosakování vody nedovolí – 
to je pro rostliny také nepříznivé.

3. Hra na žížalu (15 minut)
Pomůcky: 12 x puzzle s obrázky různých druhů 

odpadu, rozlišené ze zadní strany barevně, 12 ba-
revných losovacích kartiček (stejné barvy jako 
zadní strana obrázků puzzle), provaz jako startov-
ní čára, nepromokavá plachta na kousky puzzle, 
12  podložek na skládání puzzle, fotka kompostu, 
fotka žížaly, modely vývojových stádií žížaly, obrá-
zek hnědé a šedé popelnice

Jak se do půdy dostanou všechny ty úrodné 
věci, ty živiny pro rostliny? Nejde to samo sebou, 
musí se do toho zapojit spousta zvířátek, někdy 
i takových, která nejsou na první pohled vůbec vi-
dět. Na začátku samozřejmě jsou odumřelé zbytky 
rostlin nebo živočichů. Ty ale musí někdo nakous-
kovat a rozemlít, aby byly živiny přístupné i těm nej-
jemnějším kořínkům rostlin. Znáte živočicha, který 
dokáže dostat zbytky rostlin do hlíny a smíchat je 
s ní? Děti si vzpomenou na žížalu. Kde ji najdeme? 
(Všude možně, ale hodně dobře se jí daří v zahra-
dách − obrázek kompostu.) Co asi takové žížalce 
bude chutnat? (Můžeme zmínit slovo bioodpad.)

Hra: Co chutná žížale?

Cílem hry je sesbírat kousky rozložené potra-
vy, které ve hře symbolizují části puzzle. Děti jsou 
rozdělené do skupinek, každá dostane pevnou pod-
ložku na skládání a pro dílky se běhá štafetou. Po 
složení obrázků se děti rozhodnou, jestli to patří do 
bioodpadu, a  jestli by to tedy dokázala žížala roz-
ložit.

4. Lov (25 minut)
Pomůcky: krabičkové lupy, entomologické pin-

zety, ukázky mrtvých živočichů, kteří se vyvíjejí 
v  půdě nebo jsou pro toto prostředí jinak typičtí: 
chroust, zlatohlávek, čmelák; modely vývojových 
stádií: žížala, mravenec; píšťalka, určovací klíče, 
knihy o hmyzu, lžičky, fotografie půdních živočichů

Lektor pozve děti na nejdobrodružnější část pro-
gramu – na lov. Než se na něj ale vydáme, je potřeba 
znát pomůcky a umět s nimi zacházet. Proto lektor 
nejprve předvede, jak se správně pracuje s entomo-
logickou pinzetou, s  krabičkovou lupou, případně 
jak třeba pinzetu nahradit klacíkem nebo lžičkou. 
Upozorní také na rizika, která se mohou při lovení 
vyskytnout, a vysvětlí, jak jim předcházet (bodnutí 
hmyzem apod.) Dopředu se také u doprovázejícího 
učitele informuje na případné alergie. Teprve po-
tom se děti vydají ve dvojicích na lov. Na signál lov 
ukončí a na místo srazu přinesou své úlovky. Zkusí 
s lektorem určit druh a také to, jakou má tento živo-
čich úlohu v půdním ekosystému (rozkladač, predá-
tor, jen dočasný obyvatel atd.). Lektor upozorní na 
výrazné rozlišovací znaky. Na modelech a ukázkách 
se podíváme i na další druhy. Po prohlídce živočichy 
opatrně vypustíme na místo, kde je děti našly.

5. Plakát − půdní profil (30 minut)
Pomůcky: igelit na zem, předmalovaný plakát, 

papírky A6 s kresbami zvířat žijících v půdě, obou-
stranná lepicí páska, tekuté lepidlo, tlusté štětce, 
nádobky na hlínu a písek, nůžky, staré noviny, bílé 
papíry A5 na tvorbu trávy, lýko, podložky cca 6 ks, 
plastové misky na hlínu a písek, obrázek půdního 
profilu, voda

Lektor ukáže dětem obrázek půdního profilu 
a pojmenuje jeho základní vrstvy (neživé složky − 
matečná hornina, vrstvy s různou velikostí částic; 
živé složky – zvířata, rostliny). Přitom si připome-
ne s dětmi i to, co se zatím naučily – složky půdy, 
jejich význam. Plakát se tvoří společně postupně 
po vrstvách.

Na rovném podkladu je nepromokavá omyvatel-
ná podložka (igelit) a na ní balicí papír 60 x 90 cm 

s předkresleným rozvrstvením půdního profilu. Při 
tvorbě postupujeme od nejspodnějších vrstev:

Mateční hornina – noviny formát A5 zmačkané 
do kuliček − „kameny“ a  „štěrk“ se lepí na spodní 
část plakátu. 

Hlinitá vrstva, event. písčitohlinitá vrstva – děti 
do misek naberou sušší hlínu či písek (buď z areá-
lu, nebo od lektora). Postupně se lepidlem natírá 
střední část plakátu, děti sypou na natřené plochy 
hlínu a  písek. Je potřeba vynechat předmalované 
chodbičky pro živočichy.

Rostlinný pokryv – var. A – bílý papír A5 pomocí 
roztírání zelených rostlin ho nabarví na zeleno − ne-
ničit celé rostliny, stačí pár listů. Zelené papíry na-
stříhají na zhruba 1 cm široké proužky a vždy něko-
lik proužků svážou lýkem tak, aby to připomínalo trs 
trávy s kořínky. Trsy se přilepí oboustrannou páskou 
na vyznačené místo na plakátu – povrch půdy.

Rostlinný pokryv – var. B – děti přinesou každý 
jednu rostlinku, list, trávu – tyto se nalepí na vy-
značené místo plakátu. Lektor upozorní na to, co 
se trhat může a co ne, a že stačí jen malý kousek.

Obyvatelé půdy – děti dostanou černobílý obrá-
zek nějakého půdního živočicha. Pomocí roztírání 
listů, květů nebo hlíny si obrázek vybarví. Je mož-
né, aby si děti živočicha nakreslily samy.

ZÁVĚR – ZPĚTNÁ VAZBA, ROZLOUČENÍ

Na závěr programu lektor ve spolupráci s dětmi 
shrne nejdůležitější myšlenky programu – co je to 
půda, proč o ní mluvíme jako o pokladnici, co v ní 
všechno najdeme a proč je to tam důležité. Připo-
meneme si, jaké živočichy jsme našli a pozorovali. 
Toto shrnutí probíhá formou komunitního kruhu. 
Děti se vyjádří i k tomu, co se jim nejvíce líbilo, co 
se dozvěděly nového.

Na rozloučenou společně otevřeme malou po-
kladničku a dětem rozdáme vzdělávací samolepky 
s obrázky půdních živočichů, které v ní byly scho-
vané.

Rezekvítek program nabízí školkám a  školám 
(existuje též delší a složitější verze pro starší děti, 
1. stupeň ZŠ). Tvorba a  realizace programu byla 
podpořena Magistrátem města Brna a Jihomorav-
ským krajem.

Ing. Zora Rýparová, Rezekvítek,  
vedoucí úseku pro školy,  

zora.ryparova@rezekvitek.cz, 775 580 201
Foto: archiv Rezekvítku
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Chaloupeckou pokladnicí jsme ji nazvaly proto, 
že zahrnuje hry a činnosti (drahokamy, perly i drob-
né kamínky), které jsme s  dětmi i  dospělými vy-
zkoušely na chaloupeckých programech, táborech 
a akcích, osvědčily se nám a můžeme je nabídnout 
ostatním. Většinu aktivit jsme nevymyslely samy, 
něco jsme vybraly z literatury, upravily, některé ak-
tivity jsme vyzkoušely na sobě už v dětství a ovliv-
nily nás, jiné jsme si přinesly ze seminářů a setkání 
a chceme je předat dál.

„Lítat po venku“ nám v  dnešní době připadá 
vzácné a  neobvyklé. Přitom se za venkem nemu-
sí daleko jezdit, vlastně ani nikam daleko chodit. 
Venek je kousek za školou nebo domem. Nemusí 
to být divočina, i když i té je kolem nás stále dost. 
Může to být zahrada, louka za obcí, polní cesta, 
park, hromada kamení… Od pobytu venku nás často 
odrazuje počasí, ale ani to nemusí být špatné, když 
jsme dobře oblečeni. Tak pokud máte kus „venku“ 
a dobré oblečení, máte vyhráno.

Aby děti, o  které se staráte, bavilo trávit čas 
venku, připravily jsme zásobník se 104 činnostmi, 
pro každý týden v  roce dvě. Některé jsou drobné, 
na pár minut, některé celodenní, některé vzděláva-
cí, jiné prožitkové. Nechceme děti nasměrovat na 
budoucí dráhu přírodovědců či ekologů, chceme je 
naučit aktivně vnímat přírodu, být k ní ohleduplný, 
respektovat ji. Je dobré s tím začít co nejdříve.

V každém čísle letošní Mrkvičky pro vás vybere-
me z Chaloupecké pokladnice pár námětů.

Marie Rajnošková a Jana Čížková

PŮDA, HLÍNA: POZOROVÁNÍ HLÍNY. 

Vezmeme si do dlaně hrst hlíny, promneme 
ji mezi prsty, přivoníme k  ní. Zkusíme z  ní udělat 
váleček. Podíváme se na hlínu lupou. Pozorujeme 
zrna a zrnka, ze kterých se hlína skládá. Prohlížíme 
si různé druhy hlíny: hnědozem, černozem, hlínu 
z lesa, jíl, písčitou hlínu apod.

DÉŠŤ: TVOŘÍME DEŠTĚM.

V  době deštivého počasí si ve třídě na tvrdou 
čtvrtku připravíme velké barevné kaňky. Pak si 
oblékneme pláštěnku a  jdeme se čtvrtkou ven. 
Kapky vody dopadají na barevné kaňky a  tvarují 
je. „Malbu“ ukončíme zavčas, aby nám déšť barvy 
neodnesl.

SEMÍNKA: POKUS − KLÍČÍME SEMÍNKA.

Nachystáme si dvě nízké misky. Do každé vlo-
žíme několik semínek hrachu nebo jiné luštěniny. 
V  jedné misce semínka navlhčíme a  dáme do za-
hrady pod keř, v  druhé misce necháme semínka 
suchá a  necháme je na verandě nebo v  šatně na 
okně. Semínka necháme na misce 3-4 dny. Potom 

misky porovnáme. Z naklíčených semínek si může-
me udělat zdravou svačinku.

PUPENY: HRA NA PUPENY.

Vyznačte na zemi čáru − to je větvička, na kte-
rou budou přisedat pupeny. Děti budou stát opodál 
v hloučku. Připravíme si několik větviček, vstřícných 
i střídavých… Ukážeme dětem větvičku a oni mají za 
úkol postavit se na čáru stejně jako pupeny (jednou 
střídavě, jednou vstřícně, pak v hloučcích…).

ŽÍŽALY: POZNATEK.

Žížala žije v  zemi. Je velmi důležitá, protože 
svým pohybem v půdě vytváří kanálky, a tak ji pro-
vzdušňuje. Žížala polyká s potravou hlínu a z těla vy-
lučuje trus s velkým obsahem živin. Tak hnojí půdu 
v okolí. Nejdelší žížaly mají až 30 cm. Žížala karpat-
ská vylučuje sliz, který na vzduchu světélkuje.

Chaloupecká pokladnice na internetu: 
http://www.chaloupecke-publikace.cz/
chaloupeck%C3%A1-pokladnice.html. 

V papírové podobě je k dostání v obchůdku na: 
www.chaloupky.cz/eshop.

Foto: Justina Danišová

Z Chaloupecké pokladnice
Metodická pomůcky Chaloupecké pokladnice by se spíše měla jmenovat: „Pojďme ven“. 
Tato výzva je nejen mottem, ale i cílem pomůcky, kterou najdete na internetu a je dostupná 
i v papírové podobě.

INSPIRACE PRO AKTIVITY  
(NEJEN) V ZAHRADĚ

Zahrada: https://svobodnahra.cz/wp-content/
uploads/2018/06/23-52-ZAHRADA.pdf

Společná práce v zahradě: https://svobod-
nahra.cz/wp-content/uploads/2018/06/39-
-52-spolecna-prace-1.pdf

Blátohraní: https://svobodnahra.cz/wp-con-
tent/uploads/2017/11/BLÁTOHRANÍ-svobod-
na-hra-1.pdf

Hry s proutím: https://svobodnahra.cz/wp-con-
tent/uploads/2018/03/startery-PROUTI.pdf

Houpačky: https://svobodnahra.cz/wp-con-
tent/uploads/2018/06/jak-HOUPACKY.pdf

Pampeliškové hry: https://svobodnahra.cz/
wp-content/uploads/2018/05/pampeliškové-
-hry.pdf

Kuličkohraní: https://svobodnahra.cz/wp-con-
tent/uploads/2018/06/16_52-KULICKY.pdf

Justina Danišová
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ZELENÁ ŠKOLKA

Stačí málo a  vaše školková zahrada může dě-
tem nabídnout mnohem víc tvoření, objevování 
a řádění i žasnutí. Sesbírali jsme inspiraci ze ško-
lek, které i vaši zahradu mohou posunout dál a při-
pravit dětem nové výzvy.

Čas venku si hrát: Děti jsou odborníci na hru. Díky 
volné hře zvládnou z  mála vymyslet mnoho her 
a zábavy. Pokud organizujeme veškerý čas my, do-
spělí, bráníme rozvoji jejich vlastní fantazie i  řady 
dovedností (řešit problémy, plánovat, překonávat 
překážky atd.). Zmapujte, kolik mají vaše děti času 
pro svou vlastní svobodnou hru venku.

Prostor venku: Příroda je největší a nejlepší nejen 
hřiště, ale i  laboratoř, dílna a ateliér. Nabízí dětem 
záplavu přírodního materiálů pro stavění i  tvoření, 
nástrojů i hraček. Využijte svou školní zahradu nebo 
park v okolí. Často dětem stačí i jeden košatý strom. 
Najděte si své oblíbené místo, kam se vracíte.

Přírodniny: Volný materiál ke hře je zásadní a často 
se na něj zapomíná. Děti ke svým objevům, stav-
bám i  rolovým hrám potřebují nejen různorodé 
prostředí, ale i  dostatek volného materiálu, který 
mohou použít každý den jinak. Čím jednodušší, tím 
víc možností dovoluje.

Domečky: Je skvělé, pokud školková zahrada na-
bízí prostor pro zbudování jednoduchých domečků 
(z proutí, látky, prken atd.). Na pomoc se stavbou 
náročnějších staveb, můžete pozvat rodiče. Pokud 
nemáte stavby, děti skvěle zabydlí i keře či kořeny 
velkých stromů.

Prostor pro běhání: Udržte v  zahradě i  velký pro-
stor pro pohyb, běhavé hry či slavnosti a komunitní 
setkání.
„Naše mateřská škola disponuje velkou zahradou 
s dřevěnou věží, pískovištěm, kutištěm, houpačka-
mi, klouzačkami, altánem a ‚rajským‘ dvorkem s by-
linkovými záhony a studnou. Na naší zahradě však 
hraje zásadní roli přírodní prostředí. Vše na zahradě 
je z přírodních materiálů: dřevo, klády, kameny. Za-
hrada zároveň poskytuje dostatek volného prosto-
ru pro pohyb dětí, není výrazně zastavěna herními 
prvky a rovněž dětem nabízí možnost setkání s růz-
nými formami ekosystémů (vznikající les, jedlé křo-
viny, zákoutí s keři, záhony s bylinami a podobně).“ 
David Dvořák (MŠ Arabská, Praha)
Doporučujeme zhlédnout videopřednášku Davida 
Dvořáka: https://slideslive.com/38905584/zahra-
da-soucast-zivota-skoly-skolni-zahrada-jako-pro-
stor-pro-svobodny-rozvoj-priklad-z-praxe.

Nerovný povrch: Je skvělé, pokud se vám podaří 
v  zahradě udržet/vytvořit kopečky, údolí či svah. 
Dětem svědčí, když mohou rozvíjet své tělo i jinde 
než na rovině.

Divočina: Pokud je to jen trochu možné, nechte 
část zahrady trochu víc zarůst, není nutné mít všu-
de nízko posekaný trávník. Vyšší tráva, keře a větve 
stromů dětem dovolují zažít dobrodružství v  bez-
pečí zahrady. Navíc se tak zvýší množství zvířat, 
která můžete v zahradě pozorovat. Doporučujeme 
s dětmi do zahrady průběžně přidávat i domky pro 
zvířátka (hmyzí hotely, škvorníky, čmelníky, domky 
pro ježky, případně žáby atd.).

Klacky: Vybavte svou školu tímto skvělým staveb-
ním materiálem, který dovoluje dětem testovat 
konstrukční dovednosti a  mnohem víc. Stačí děti 
naučit, jak s klackem pracovat. Jako s  jakýmkoliv 
jiným nářadím se to děti snadno naučí.

Berte svou zahradu jako živý organismus: Ten se 
neustále mění a vyvíjí. Zapojte děti (a rodiče) nejen 
do péče a údržby, ale i plánování. Naučí se tím víc, 
než když dostanou hotovou vybavenou zahradu od 
profesionální firmy.
„Stavění venku mě baví víc. Je to víc vopravdu, 
v pohodě se s klukama domluvíme, a taky proto, že 
je rychlý úklid.“ Matouš, předškolák

Vpuste živly do zahrady: Nechte děti zahradničit, 
využívejte dešťovou vodu, krom pískoviště si po-
stavte i kameniště, bahniště či jíloviště. Objevujte 
vítr, déšť, sníh i mráz. Zahrada nám dovoluje krátké 
vyběhnutí ze třídy, pozorování, testování a  návrat 
pod střechu i v tom největším dešti a mrazu.
„Učím předškolní děti venku už čtvrtým rokem 
a  velice mi to vyhovuje. Nemusím řešit problémy 
s  hlukem, a  venkovní prostřední navíc samo řeší 
spoustu kázeňských problémů. Děti se přirozeně 
vyřádí a jsou schopny lépe se soustředit. Venku se 
dobře učí o přírodě, ale dobře se učí i  jiná témata 
– lidské tělo, řemesla... Dá se cvičit, zpívat, tančit, 
výtvarničit i vyplňovat pracovní listy. Špatné počasí 
většinou vypadá špatně jen z domova, když do něj 
vyrazíte, zjistíte, že je vlastně docela dobré. Hlavní 
je, že učení probíhá přímou zkušeností.“ Eva Víško-
vá, LMŠ Kulíšek, Libčice nad Vltavou

Riziko: Nebojte se s dětmi posouvat hranice toho, 
co dokážou, i  zapojovat do zahrady vlastní herní 

prostory. Jak na to, si můžete přečíst v publikaci od 
Nadace Proměny Školní zahrady a legislativa.

Vybavení: Vybavit zahradu je jednoduché, stačí 
zapojit děti (a občas i rodiče) a postupně během 
školního roku společně tvořit a vylepšovat. Bude 
to pro děti větší a přínosnější dobrodružství, než 
když dostanou vše připravené. Ani vybavení uči-
telů a dětí nemusí být náročné. Stačí myslet na 
pravidlo cibulových vrstev u  oblečení, a  pokud 
je třeba, přidat nepromokavou vrstvu a  kvalitní 
obuv.

Komunita: Zahrada přirozeně podporuje propo-
jení školky do komunity. Zapojte občas do péče 
o  zahradu a  herní prostor rodiče, pozvěte na 
ukázky řemesel a vyrábění prarodiče, organizujte 
slavnosti každé roční období. Díky fungující ko-
munitě získají nové zážitky nejen děti.

Zelené ostrovy: Pokud nemáte vlastní zahradu, 
nevadí. U mnoha školek se ukázalo, že je to skvě-
lá příležitost k častějším výpravám ven do okolí, 
kde se často najde vhodné místo na volnou hru, 
tvoření i bádání. Stačí jeden strom, který s dětmi 
pozorujeme celý rok. I město nabízí mnoho zele-
ných ostrovů. Můžeme poznávat přírodu v našem 
okolí a na výpravách sesbírat přírodniny a pak vy-
rábět, hrát a stavět pod střechou. Nebo si vyrobte 
s  dětmi malé zahrádky za okny. Nejen truhlíky 
s bylinkami, ale i lučním kvítím či sukulenty.
„Když jsem venku a můžu se rozhlédnout, vnímat 
svět kolem sebe, cítit, objevovat, nezůstanou 
otevřené jenom oči… To děti učí mě, jak se dívat, 
abych viděla. Proč si svět prohlížet na obrázcích, 
když ho můžeme vnímat všemi smysly, když ho 
můžeme opravdu prožívat? A proto s radostí sba-
lím batoh a vyrážíme s dětmi ven, ať zrovna svítí 
sluníčko, nebo prší. Ono projít pořádnou kaluží, 
skočit přes potok, vylézt na strom, pozorovat ží-
žalu, chytit sněhovou vločku do dlaně, to zní dost 
obyčejně, pokud o tom mluvíme. Ale když to udě-
láme, zjistíme spoustu věcí.“ Ludmila Apatsidu, MŠ 
Ekoškolka Rozárka, Praha

Justina Danišová
Foto: Justina Danišová

Příležitosti  
pro vaši zahradu
Rady z praxe, jak si s dětmi 
ještě víc užít zahradu.

MŠ Arabská, Praha − pískoviště a klackoviště.
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Vermikompostujte se Střevlikem.
Vermikompostování je metoda zpracování 

bioodpadu, při které se využívá žížal (z  latinského 
vermes, tedy červ, žížala). Ty při své práci tvoří 
jedna z  nejkvalitnějších organických hnojiv − tzv. 
vermikompost a  žížalí čaj. A  to vše v  klidu a  po-
hodlí vašeho domova. Ač někomu může domácí 
vermikompostování připadat poněkud zvláštní, při 
správném fungování vermikompost nezapáchá a je 
poměrně nenáročný na údržbu. Nemusíte se obávat 
ani invaze žížal do domu, školky či bytu, spokojené 
žížaly nikam neutíkají.

STŘEVLIK MÁ RÁD ŽÍŽALY

Od listopadu 2017 fungují ve středisku Stře-
vlik dva vermikompostéry Urbalive. Poskytujeme 
násady kalifornských žížal a  také rádi poradíme. 
Naším cílem je inspirovat, podporovat a  pomáhat 
komunitě nadšenců pro udržitelný rozvoj, uvědo-
mělou soběstačnost a ekologické alternativy. Naše 
žížaly se účastní našeho dlouhodobého projektu 
Předcházení vzniku odpadů v  Libereckém kraji 
a  okrese Görlitz. Máte-li zájem o vermikomposto-
vání, stáhněte si zdarma naši příručku Začínáme 
s vermikompostováním (https://strevlik.cz/getFile/
case:show/id:432407??).

K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Zpracování bioodpadu − bioodpad tvoří vý-
znamnou složku domovního odpadu, která nepatří 
do směsných nádob. S použitím vermikompostéru 
můžete značně snížit svou produkci odpadů.

Kvalitní hnojivo − ať už máte zahrádku, nebo jen 
květináč, vaše rostlinky ocení kvalitnější organické 
hnojivo (vermikompost a žížalí čaj), které žížaly vytváří.

Snížení ekologické stopy − vermikompostování 
je jeden ze způsobů, jak žít více ekologicky a ohle-
duplněji k přírodě.

Zdravý životní styl − vaše žížaly vás kromě toho 
mohou motivovat ke konzumaci většího množství 
zeleniny a ovoce, a přispět tak ke zlepšení zdraví.

PRO KOHO JE VERMIKOMPOSTÉR?

Vermikompostování je pro každého, kdo ocení 
jeho výše zmíněné výhody. Je nenáročný jak na 
prostor, tak na údržbu a je skvělým řešením pro ty, 
kdo nemají k dispozici zahrádku s kompostem.

JAK NA TO? JAK TO FUNGUJE?

Základem je vermikompostovací nádoba (ver-
mikompostér), kterou si můžete buď koupit, nebo 
i sami vyrobit z odpadových materiálů. Na trhu jsou 
k  dispozici i  krásné designové vermikompostéry, 
které nijak nehyzdí interiér.

Poté potřebujete násadu žížal, kterou rozpro-
střete na podestýlku z natrhaných obalů od vajíček, 
skartovaného papíru, lepenky či kokosového vlák-
na, a posléze postupně začněte přidávat bioodpad. 
Je potřeba hlídat správnou vlhkost kompostu, po-
kud je kompost příliš suchý, žížaly trpí a  začnou 
hynout, pokud je příliš vlhký, žížaly se mohou uto-

pit. V obou extrémech také hrozí plíseň a zápach. 
Správnou vlhkost substrátu poznáte jednoduchou 
zkouškou − pokud naberete do ruky hrst substrátu 
a pouze při stisknutí v dlani z něj začnou odkapávat 
kapky vody, vlhkost je správná.

ŽÍŽALY DO VERMIKOMPOSTU

Do vermikompostu se používá speciálně vy-
šlechtěný druh žížal, kterým se říká kalifornské 
(Eisenia andrei), na rozdíl od své příbuzné, žížaly 
hnojní (Eisenia fetida), jsou kalifornské žížaly žra-
vější a rychleji se rozmnožují. Dospělci těchto žížal 
zůstávají poměrně malí, takže není třeba se obávat 
obřích žížalích otesánků. Tyto žížaly se vyznačují 
krásně proužkovaným tělíčkem, které jim vysloužilo 
jejich anglické jméno tigerworms, tedy tygří žížaly.

Násadu kalifornských žížal od nás můžete zdar-
ma získat na požádání.

CO JEDÍ ŽÍŽALY?

– odkrojky, slupky a  zbytky zeleniny a  ovoce (je 
potřeba je nakrájet na drobné kousky pro lepší 
a rychlejší zpracování)

– sedlinu od kávy, papírové filtry a čajové sáčky 
(pozor na ty plastové trojúhelníkového tvaru)

– zbytky rostlin a listy
– suché nadrcené pečivo, strouhanka
– papírové ubrousky, navlhčená lepenka, rourky od 

toaletního papíru či obaly od vajíček dodávají po-
třebnou celulózu a provzdušňují vermikompost

– skořápky od vajíček nadrcené na drobno neut-
ralizují nadměrnou kyselost substrátu

ČEMU SE VYHNOUT?

Některé druhy bioodpadu mohou být rizikové 
pro vznik plísní a  intenzivního zápachu, žížaly ho 
nejsou schopné zpracovat či jím přímo ohrožujete 
jejich život:
– masné výrobky a kosti
– mléčné výrobky
– tuky a oleje
– chuťově výrazné potraviny (např. sůl, zázvor, 

koření, česnek)
– citrusy (snažte se jejich množství omezit na mi-

nimum)
Zdroj: www.strevlik.cz/projekty/

vermikompostujte-s-nami, upraveno (red)

Proč si pustit do školky žížaly
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CO DĚLÁME U NÁS

Napište také do Mrkvičky, co zajímavého děláte v rámci ekologické výchovy ve vaší mateřské školce, 
v mateřském centru a v jiných zařízeních, kde se pracuje s předškolními a mladšími dětmi! Můžete přidat 

i návod na osvědčenou aktivitu.

Ohlédneme-li se zpátky, pak nás toto snažení 
dovedlo k tomu, že nabízíme hlavně programy, kte-
ré lze učit ve venkovním prostředí. Naši lektoři tak 
tráví s dětmi chvíle na Prusinách, kde má Ametyst 
sídlo, nebo ve školních zahradách a v přírodě blíz-
kém prostředí v Plzni a jejím okolí.

ZAHRADA NA PRUSINÁCH

Školními zahradami se zabýváme dlouho. Spo-
lupracovali jsme s Nadačním fondem Zelený poklad 
při rekonstrukci několika z nich. Pomáhali jsme také 
zjišťovat, co se vlastně ve školních zahradách děje. 
Zkušenosti jsme získali také u našeho německého 
partnera LBV-Zentrum für Mensch und Natur, se 
kterým jsme uspořádali sérii praktických seminářů 

pro učitele a pro české prostředí přeložili a upravili 
kartičky s návody na tvorbu zahradních prvků.

Na Prusinách vytváříme zahradu přírodě blíz-
kou a využíváme ji pro vyzkoušení mnoha různých 
konkrétních prvků a  činností. Ty, které se podaří, 
pak můžeme doporučit do školních zahrad a  za-
členit do našich programů. Informace a  inspiraci 
z prusinské zahrady najdete na: http://www.cesty-
krajinou.cz/projekty/na-prusinskem-kopci/ a www.
cestyzahradou.cz.

Velká část plzeňských školek měla v  posled-
ních letech dobrou příležitost vybavit svou zahradu 
mnoha zajímavými prvky. Chtěli jsme cíleně pod-
pořit využití zahrad nejen ke hře a odpočinku, ale 
představit zahradu jako báječný prostor k  pozná-
vání, zkoumání a prožívání přírody a dění v ní. Pro 

přípravu metodik a pracovních listů pro každé roční 
období se nám podařilo získat podporu města Plz-
ně. K dispozici jsou na našich internetových strán-
kách: http://www.ametyst21.cz/ev/ke-stazeni/za-
hrada-po-cely-rok/. Najdete tu i verzi pro mateřské 
školy. Využijte také doplňkové materiály, například 
plakát Rok v  zahradě, na který můžete s  dětmi 
v průběhu roku zaznamenávat dění ve své zahradě.

JAK CHUTNÁ SEDMIKRÁSKA

Činnosti do našich metodik jsme vybírali s důra-
zem na prostředí, ve kterém se odehrávají. Zahrada 
v nich nemá hrát roli kulis pro aktivity, které vlastně 
jen přeneseme z učebny ven a vše se děje v podob-
ném duchu jako pod střechou školky. Chceme za-
hradu samotnou využít jako jedinečnou učební po-
můcku. Děti objevují krásu, fungování a užitečnost 
zahrady a zeleně kolem školy. Žáci například zjišťují: 
Jak voní zahrada v zimě? Jaká je tráva naboso? Kdo 
vyrábí půdu pro všechny rostliny? Jak chutná sed-
mikráska? Co se stane, když pohřbíme čajový pytlík? 
Proč v zahradě fouká vítr a létá hmyz? Kdo má delší 
sosák – včela, nebo čmelák? Také si ze semínek vy-
pěstují bylinky do pomazánky, dají do hlíny sazenice 
dobromysli, budují domky pro drobné živočichy, za-
kládají malé komposty nebo společně s dospělými 
vyrobí síta na sušení bylinek. Školy a další zájemci 
mohou využít celý výukový cyklus pro všechna roční 
období nebo jen jednotlivé programy.

Při přípravě výuky v zahradě se inspirujte také 
metodickými listy http://www.ametyst21.cz/ev/
ke-stazeni/metodicke-listy/, kde najdete například 
tipy k výrobě ptačích krmítek nebo koupátek. Do-
poručujeme také nahlédnout do kartiček http://
www.ametyst21.cz/ev/ke-stazeni/destovka/, kde 
jsme shromáždili náměty k využívání dešťové vody 
a k šetrnému zacházení s vodou v zahradě.

Chceme nejen plzeňské školy a  školky nadále 
povzbuzovat k celoroční výuce ve školní zahradě. 
Proto se posouváme od zkoumání proměn během 
roku k práci v ní. Navazujeme v současnosti dalším 
projektem Tvoříme a učíme se v zahradě. Připravu-
jeme pro každé roční období dva programy, jejichž 
stěžejní částí je dílna. Při této dílně vyrábíme s dět-
mi nějakou konkrétní věc, která buď využívá někte-
ré z produktů zahrady, nebo naopak zahradu nově 
doplní. Poté, co tyto dílny vyzkoušíme, připravíme 
návody k jejich uskutečnění a opět je dáme k dispo-
zici na naše internetové stránky.

Lenka Prunerová, Barbora Landová
Foto: archiv Ametystu

Ametyst  
a školní zahrady
Spolek Ametyst se věnuje ekologické výchově od roku 1999. Od té doby prošla jeho 
nabídka pro školy a školky různými proměnami. Postupně jsme nasbírali zkušenosti a se 
školami a školkami vytvořili řadu zajímavých věcí v oblasti environmentální výchovy: 
tradiční výukové programy, dlouhodobé projekty, regionální učebnice, naučnou bobří 
stezku a také zcela konkrétní opatření jako například hnízdní příležitost pro poštolky.
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Nejstarší lesní školka v  Čechách Šárynka do-
stala loni na podzim sestřičku: V  Šáreckém údolí 
tak stojí vedle sebe dvě jurty podobné velkým bílým 
houbám. Jedna se urodila pod ztepilým smrkem, 
druhá pod bezinkou. Obklopuje je přírodní perma-
kulturní zahrada, v  níž najdete vyvýšené záhony 
organizované na principu čtverečkové zahrádky, 
bylinkovou spirálu, vrbičkové stavby a herní prvky, 
které nesmějí v žádné lesní školce chybět: stromy 
k lezení se zavěšeným lanem na houpání, blátivou 
kuchyňku, bahnitý kopeček, pískoviště a samozřej-
mě zvířátka – ovce, morčata a králíčky.

Při bližším pohledu ale zjistíte, že se tato za-
hrada od ostatních podobných v  něčem viditelně 
liší. Není to náhoda a souvisí to s dalším tématem, 
kterému se zřizovatel školky – spolek Ekodomov – 
dlouhodobě věnuje. S kompostováním. Zdejší poze-
mek totiž zároveň funguje jako testovací laboratoř, 
takže jsou tu všude rozestavěné různé druhy kom-
postérů a v nich materiál v různém stupni rozkladu.

JERY A JORA

Třídění odpadů je v  obou třídách lesní školky 
samozřejmostí, bioodpad se zpracovává různě. 
Původní třída používá kompostér JeRy (rozuměj 
Je Rychlý), který pochází ze zdejší dílny. Výhodou 
zahradního kompostéru vyrobeného z modřínového 

dřeva je vestavěné okénko, díky němuž mohou děti 
pozorovat v  přímém přenosu práci žížal, chvosto-
skoků, hlístic a dalších rozkladačů uvnitř kompostu.

Nová třída dostala do správy jiný model – dvou-
komorový zateplený kompostér Jora, který se nej-
častěji používá pro komunitní kompostování ve 
městě. Je to vlastně velký otočný buben na komá-
řích nohách. Díky zateplení v zimě nehibernuje a díky 
otáčení (které s oblibou provádějí děti) se v něm ma-
teriál pravidelně promíchává a provzdušňuje.

KOMPOSTOVÁNÍ DĚTI BAVÍ

Třídění odpadu ve školce je samozřejmou sou-
částí denní rutiny. V jurtě jsou k dispozici koše na 
třídění plastu, papíru a skla. Kromě toho je tu ko-
vové vědro, do kterého se vyhazuje popel z kamen 
a  končí tu také odřezky z  ovoce a  zeleniny, ohry-
zky… Děti jsou zvyklé, že kromě pravidelného krme-
ní zvířátek je potřeba živit i kompost. Odmalička se 
učí, co na kompost patří a co ne. Také vědí, že je 
potřeba házet do té správné (stužkou označené) 
komory a po každém krmení je dobré bubnem zato-
čit, aby se všechno jídlo v břiše kompostéru dobře 
promíchalo. Do kompostéru přispívají i rodiče z do-
mácích zdrojů. Většina rodin, které nemají zahra-
du, vítá, že může vytříděný biomateriál přinést do 
školky.

Samotný proces kompostování se na první po-
hled může zdát málo akční, jeho nejpodstatnější 
část totiž probíhá relativně dlouho, v temnu a klidu. 
Zato společná práce kolem třídění odpadu, pozoro-
vání rozkladačů, péče o správné složení materiálu, 
jeho promíchávání a následné využití při pěstování, 
děti baví. Nejdřív nás pozorují, potom chtějí pomá-
hat a  následně jim všechno, co s  kompostováním 
souvisí, připadá přirozené a  samozřejmé. Kdykoliv 
později v  životě snědí jablko, budou automaticky 
hledat kompost, kam by mohly vyhodit ohryzek.

Hana Doležalová, Ekodomov, z. s.
Foto: archiv Ekodomova

Když děti kompostují odmalička
Kompostování se pro děti z lesní školky Šárynka stalo něčím 
tak běžným a přirozeným, jako je hra.

Ještě víc než pro školy mě nadchla myšlenka 
zapojit děti předškolního věku, neboť jsou nejvní-
mavější, v  předškolních osnovách je víc volnosti 
a snad každá mateřská škola má zahradu. A nápad 
na Záhony pro školky byl na světě!

Myšlenka Záhony pro školky se mi tolik zalíbi-
la, protože záhon a sledování dění kolem jsou jako 
výchovný nástroj jedinečné. Hravou a  názornou 
formou a přirozeně vedou děti k dobrým návykům 
v  jídle z  čerstvých, lokálních a  sezonních zdrojů, 
a navíc upevňují jejich vztah k přírodě.

PUSTILI JSME SE DO TOHO

Poté, co se zrodil nápad, musela přijít praxe. 
Tak jsme se do toho pustili. Prvním krokem bylo 
vytvoření didaktického programu pro místní české 
podmínky. S  Aničkou Grosmanovou (zakladatel-
kou Slow Food pro mladé v Čechách) jsme sesta-
vili program workshopů pro děti: úvodní (na téma 

půda, koloběh živin, roční období, život semínka, 
kompost, humus a  žížaly) a  senzoriální na téma 
vnímání jídla všemi smysly. Po konzultacích s od-
bornými pedagogy vznikl Sešit malého zahradníka, 
jehož autorkou je naše kmenová ilustrátorka Mar-
kéta Michálková: interaktivní omalovánky, které se 
dotýkají všech záhonkových námětů a událostí po 
celý školní rok.

Záhony  
pro školky
S námětem Záhony pro školy 
jsem se setkala před čtyřmi 
lety, a sice na setkání pěstitelů 
a farmářů z celého světa 
Terra Madre (Matka Země) 
v italském Turíně − a okamžitě 
mě oslovil.
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Klíčovou roli mají samozřejmě vyučují-
cí! Pro ty pořádáme semináře, připravené 
ve spolupráci s  Radkou Pokornou z  Kokozy 
(odbornice na kompostování a  pěstování ve 
městě) a s Anitou Blahušovou (autorkou skvě-
lé knížky Zahrada žije o zahradničení s dětmi), 
obě jsou i našimi lektorkami. Vyučující dosta-
nou také Příručku k Sešitu malého zahradníka 
s doporučenými doprovodnými aktivitami. Na 
vhodné exkurze pro děti upozorňujeme prů-
běžně ve čtvrtletních Novinkách.

Kromě didaktického programu je samozřej-
mě nezbytné zahradnické vybavení. To škol-
kám dodáváme ve spolupráci s našimi smluvní-
mi dodavateli: vyvýšený záhon (dodavatel Ko-
koza), nářadíčko (Fiskars, Nohel Garden), setba 
a  satba (Semo, Zahradnictví Chládek a  Kytky 
od Pepy), krmítko (truhlář Zdražila) a  kompo-
stér z recyklovaného plastu (firma JRK).

JAK TO VŠECHNO PROBÍHÁ?

Školky, které mají o  program zájem, se 
zaregistrují přes naše webové stránky (www.
zahonyproskolky/jak/registrace), kde vyplní 
vše, o co mají z programu zájem. Následně jim 
pošleme rozpočet na míru, po jehož odsouhla-
sení můžeme začít s realizací. Školky, které již 
záhonky a zahradnické vybavení mají, se mo-
hou zapojit jen do didaktické části programu. 
Nebo si objednat přes naše stránky užitečný 
Sešit malého zahradníka.

Díky smluvním dodavatelům poskytujeme 
školkám program za příznivých podmínek 
a  usnadňujeme realizaci dodáním programu 
přímo do školky. Zajišťujeme i  spolufinanco-
vání, převážně z dotací, popř. ze sponzorských 
zdrojů. O dotaci si mohou školky požádat pří-
padně i samy, s podklady a rozpočtem od nás.

Po vyřízení registrace a  financování se 
může začít! Naši zahradníci přivezou a posta-
ví vyvýšený záhon, ve kterém se dětem dobře 
pěstuje. Záhon se vyrábí v integrační dílně. Ob-
sahuje několik vrstev, od větví přes hnůj, kom-
post až po zeminu, a je vskutku úrodný, vylože-
ný fólií, aby neztrácel vláhu, a ošetřený olejem, 
aby dřevo netrpělo. Dále dodáme kompostér 
z recyklovaného plastu, nářadíčko, krmítka od 
pana truhláře Zdražila, semínka a  sazenice. 
Spolupráce s  našimi smluvními partnery se 

nám osvědčila a je cennou podporou projektu.
V okamžiku, kdy má školka zahradnickou 

výbavu, zapojí se děti. U záhonu pro ně uspo-
řádáme úvodní workshop, ve kterém se dozví 
od našich lektorů, co je to půda, kompost, 
humus, koloběh živin a k čemu jsou užitečné 
žížaly, zahrají si na semínko a  sestrojí žížalí 
pozorovatelnu. Na semináři se vyučující dozví, 
jak vést s dětmi záhon po celý rok, souběžně 
s  vedením Sešitu malého zahradníka – inter-
aktivních omalovánek –, který je svým způ-
sobem osobním „zápisníkem“ každého dítěte.

ZÁHONKOVÁ KOMUNITA

Školní rok malých zahradníků završí za-
hradní slavnost na závěr, spojená s  ochut-
návkou sklizně. Při té příležitosti pořádáme 
výstavku vymalovaných Sešitů, senzoriální 
workshopy a  někdy i  divadelní představení 
k projektu Pohádka o semínku. Školní rok kon-
čí, z předškoláků se napřesrok stanou školáci, 
a jejich záhonek převezmou jako štafetu příští 
předškoláci. Další kolo programu Záhony pro 
školky může v září zase začít.

Těší nás příznivý ohlas dětí a vyučujících, 
stejně tak jako rodičů. Ti se v ideálním případě 
zapojují formou brigád na zahradě či ochut-
návkou ze sklizně. Kromě nich jsou v „záhon-
kové komunitě“ velmi vítány paní kuchařky. 
Nejen tím, že přispívají na školní kompost 
odřezky z kuchyně, ale i  tím, že je sklizeň ze 
záhonu může inspirovat v kuchyni – aby vařily 
z čerstvých sezonních a lokálních zdrojů.

Za dobu čtyřletého působení se podařilo 
založit naše záhony ve zhruba 70 mateřských 
školách, převážně na území hlavního města 
Prahy, a  zapojit tak takřka 6 000 dětí. Nově 
začínáme spolupracovat s ekocentry v  jiných 
krajích, abychom s  nimi rozšířili program po 
celé republice. Věříme, že přispívá k dětskému 
vnímání jídla, přírody a  světa ve vzájemných 
souvislostech. I k jejich poznání, že svým cho-
váním a stravováním ovlivňují nejen své zdra-
ví, ale i svět kolem nás. Zasejeme-li semínko 
správných zásad do dětské mysli včas, utkví 
jim možná na celý život.

Monika Michálková, Záhony pro školky, z. s.
Foto: Záhony pro školky

CO DĚLÁME U NÁS

Ekoškolka Kytička  
pomáhá přírodě
Mateřská škola Kytička Pardubice 
je od roku 2015 zapojena 
do mezinárodního programu 
Ekoškola, který koordinuje 
v České republice nezisková 
organizace Tereza.

Program staví na aktivitě dětí, které se společně 
s  rodiči, učiteli a  provozními zaměstnanci stávají part-
nery a snaží se svoji školku dělat šetrnější k  životnímu 
prostředí. Postupně zpracovávají čtyři témata – Odpady, 
Voda, Jídlo a svět a Prostředí školky.

Aktuálně v rámci tématu Prostředí školky děti zjistily, 
že nemáme na školní zahradě budku pro ptáčky. Chtěli 
jsme to napravit a pořídit domeček alespoň pro ty ptáč-
ky, kteří létají kolem naší školky. Jedna maminka slíbila, 
že nám budku přinese. Slib splnila, ale budek přinesla 
rovnou šest a každou jinou. Co teď? Vyhlásili jsme akci 
Budkování a zjišťovali podrobnosti k umísťování budek na 
zahradě. Dozvěděli jsme se, že na podzim je vyvěšení bu-
dek nejlepší, protože oprší, do jara splynou s okolím a bu-
dou ptáčkům vonět. Děti s učitelkami začaly zjišťovat, pro 
jaké ptáčky budky jsou, a vybíraly, kam je umístit. Sýkor-
ník se hodí pro modřinky a  uhelníčky, špačkovník bude 
také pro lejsky nebo brhlíky, ale zjistily jsme, že máme 
budku i pro netopýry, která musí být hodně vysoko. Děti 
se tak seznamovaly s  různými druhy živočichů a  jejich 
způsobem života.

První týden v listopadu byl světový den Ekoškol a my 
jsme ho oslavili pověšením budek. Pomohl nám pan 
školník. Těšíme se, že se na jaře ptáčci v těchto budkách 
uhnízdí, najdou svůj domov a budeme je moci pozorovat.

Ale už víme, že vyvěšením budek jsme převzali zod-
povědnost za jejich obyvatele a o budky se musíme sta-
rat. Za rok nám je pan školník sundá a my je vyčistíme 
a opravíme.

Mgr. Veronika Svatošová, ředitelka školky
Ilona Rozlivková, koordinátorka programu

Foto: archiv Ekoškolky Kytička
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Vystudoval jste filosofii a  environmentální etiku 
a zvažoval dráhu vědce. Jak jste se dostal do Terezy 
a k ekologické výchově?

Pokračoval jsem ve filosofii na doktorandském 
studiu. Pak mě to najednou přestalo bavit, sedm let 
jsem ležel v knihách. Cítil jsem, že potřebuji změnu, 
že chci dělat něco, co bude mít hmatatelné dopady. 
Tak jsem odešel na civilní vojenskou službu a vy-
bral jsem si k tomu Terezu. Příroda pro mne vždycky 
dost znamenala a jeden z učitelů, který mne při stu-
diu filosofie ovlivnil, byl Erazim Kohák.

Jaká je vaše první vzpomínka na začátky práce v Te-
reze?

Civilní služba měla podle obvyklých pravidel být 
jen o  uklízení, údržbě terénní základny v  Prokop-

ském údolí a  jiných manuálních pracích. V Tereze 
ale brzy poznali, že ze mne mohou mít více. Pomá-
hal jsem proto vést různé projekty. Protože jsem 
uměl výborně anglicky, dostal jsem za úkol zorgani-
zovat studijní cestu týmu asi 40 lidí do Velké Britá-
nie. Smáli jsme se tomu, že jedu uklízet do Anglie.

Jaká je vaše pracovní pozice a vaše pracovní náplň 
v Tereze v současnosti?

Už asi 13 let jsem v Tereze ředitel. Zní to mož-
ná vznosně, ale dělám všechno možné. Vedu různé 
porady, na kterých diskutujeme o  naší vizi, cílech 
i  každodenní činnosti. Je pro mne důležité, aby-
chom pořád usilovali o  to zlepšovat se v  tom, co 
děláme. Proto se v organizaci snažím vytvářet pro-
středí, ve kterém se lidem dobře pracuje a kde se 

mohou seberealizovat. Pak sháním peníze – píšu 
granty a  jednám s  některými dárci. Také Terezu 
reprezentuji navenek, chodím vyjednávat na mi-
nisterstva, zvou mne do různých poradních sborů 
a pracovních skupin. Také se podílím na propagaci 
a píšu různé texty. Někdy musím „papírovat“, aby-
chom dostáli všem zákonům a pravidlům. A hodně 
se chci stále vzdělávat, a  tak čtu odborné knihy 
a články. Je toho ještě mnohem víc a baví mne na 
tom to, že je to pestré.

Působíte i  v  dalších neziskových organizacích. Ve 
kterých a co vás k tomu motivuje?

Zastupuji Terezu ve třech střešních organiza-
cích, které různým způsobem prosazují to, čím 
se my sami zabýváme: environmentální výchovu 

SOUVISLOSTI

Vytvořme dětem podnětné prostředí  
a pak se koukejme na ten zázrak

I pracovat se dá venku a s dětmi.

Rozhovor s Petrem Danišem, ředitelem vzdělávacího centra Tereza.
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SOUVISLOSTI

a aktivní metody učení ve vzdělávání. Pokud chce-
te v dnešním světě něco dokázat a změnit, větši-
nou na to nestačíte sami, musíte hodně spolupra-
covat s ostatními, učit se navzájem a prosazovat 
věci společně. To Síť středisek ekologické výcho-
vy Pavučina (SSEV Pavučina), Stálá konference 
asociací ve vzdělávání (SKAV) a  na mezinárodní 
úrovni Foundation for Environmental Education 
(FEE) umožňují. V každé z těchto organizací jsem 
nějakou dobu byl ve voleném výkonném výboru, 
protože jsem jim chtěl pomoci. V  současnos-
ti působím jako předseda Pavučiny, a  tak jsem 
svou roli v dalších dvou střechách zase umenšil. 
Nemůžu být všude a  nechci trpět pocitem nena-
hraditelnosti.

Jste autorem zajímavých publikací, například Ta-
jemství školy za školou. Co vás vedlo k  jejich na-
psání?

Hledali jsme způsob, jak alespoň některé cíle 
environmentální výchovy přiblížit každému a  na-
šli jsme to v tématu dětí venku. Potřebujeme, aby 
děti byly venku, aby si mohly vytvořit vztah k pří-
rodě. Můj oblíbený citát od jednoho amerického 
básníka zní: „Co znamená vyhynutí kondora pro 
dítě, které nikdy nevidělo vránu?“ Ale i  lidé, které 
nezajímá ochrana přírody, se pozastaví nad tím, že 
děti jsou dnes málo venku a  jaké to má důsled-
ky pro jejich zdraví. Chtěl jsem pomoci tomu, aby 
se u nás problematika dětí venku stala tématem, 
o kterém se mluví, v odborných kruzích ve vzdě-
lání, mezi učiteli i mezi veřejností. V angličtině je 
o  tom publikováno obrovské množství výzkumů 
a popularizační literatury, v češtině nic pořádného 
nebylo. Snažil jsem se zaplnit tuto mezeru a čti-
vě shrnout, proč a jak kontakt s přírodou zlepšuje 
zdraví dětí a proč a jak učení venku zlepšuje jejich 
motivaci k učení a vzdělávací výsledky. A to nikoli 
jako pouhé moje názory, ale jako souhrn našeho 
současného vědeckého poznání.

Máte nějakou zajímavou odezvu či zpětnou vazbu 
od čtenářů?

Hodně mne potěšilo, že se moje knížky líbily 
i lidem, kteří byli mými velkými vzory a kterých si 
nesmírně vážím. Od Jany Nováčkové, psycholožky 
a spoluautorky knihy Respektovat a být respekto-
ván, přes Bedřicha Moldana, ekologa a zakladate-
le Centra pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy, po Hanu Košťálovou, která do ČR přinesla 
metody „kritického myšlení“ a  vzdělávacího kon-
struktivismu, a  mohl bych vyjmenovat i  další. 
A pak mne skoro dojalo, když jsem dostal několik 
děkovných mailů od lidí, které jsem nikdy neviděl 
a vůbec je neznám, někdy i s osobním příběhem, 
proč je to téma tolik oslovilo.

Přednášíte na seminářích a konferencích. Jaké je 
vaše téma a ke komu promlouváte nejčastěji?

V  poslední době jsou to především témata 
mých knížek, kontakt dětí s  přírodou a  výhody 
a možnosti učení venku. Někdy se dotýkám také 
tématu svobodné dětské hry, někdy tématu, co 
funguje ve vzdělávání, když chceme děti naučit 
pečovat o naše životní prostředí. Přednáším pře-
devším pro učitele, někdy pro ředitele škol a další 
odborníky ve vzdělávání, někdy pro rodiče.

Bulletin Mrkvička je určen mateřským školám se 

zájmem o  ekologickou výchovu. Co je podle vás 
ve výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách 
nejdůležitější?

Dospělí průvodci, kteří mají děti opravdu rádi 
a  podporují je v  jejich řádění, různověká dětská 
skupina a  spousta času a  prostoru pro svobod-
nou hru, především − kde jinde − venku v přírodě. 
Opravdu mně přijde zásadní, aby děti měly hodně 
svobody a mohly objevovat svět, hrát si a učit se 
po svém, každé trochu jinak a přitom společně. Vy-
tvořme jim pro to podnětné prostředí a pak se jen 
koukejme na ten zázrak, jak rostou a rozvíjejí se.

Máte nějakou zkušenost, radu či doporučení k pří-
pravě budoucích pedagogů v  předškolním vzdělá-
vání?

Líbilo by se mi, kdyby jim vzdělání umožni-
lo opravdu porozumět dětem, jejich skutečným 
potřebám a  jejich různorodosti. A zároveň kdyby 
jim poskytlo trénink v tom, jak vytvářet bezpečné 
a podnětné herní prostředí pro děti. Zaměřil bych 
se mnohem více na současné poznatky vývojové 
psychologie, evoluční biologie, neurovědy či an-
tropologie, které nám toho podle mne o  dětech 
řeknou více než pedagogika a  didaktika. Peda-
gogika bohužel často sklouzává k  tomu, jak co 
nejrychleji nacpat dětem do hlavy nějaké obsahy, 
které my dospělí považujeme za důležité, byť to 
děti nezajímá nebo na to zatím nejsou připraveny.

Stojíte se svou ženou Justinou za programem Učí-
me se venku, který je velmi úspěšný. V  loňském 
roce získal prestižní cenu Eduína. Co přinesla pro-
gramu i  vám osobně? A  proč si myslíte, že tento 
program oslovuje čím dál více lidí a doslova se šíří 
jako lavina?

Cenu Eduína jsme získali po necelém roce od 
startu Učíme se venku. Získali jsme druhou cenu 
v hodnocení veřejnosti a první cenu odborné po-
roty z  96 přihlášených projektů. Bylo to trochu 
jako zjevení, zvlášť ta cena odborné poroty nás 
zaskočila, vůbec jsme to nečekali. Chtěli jsme, aby 
si i odborná veřejnost uvědomila, že učení venku 
je také priorita ve vzdělávání, mezi všemi dalšími 
a  více skloňovanými prioritami, inkluzí, digitální 

gramotností atd. Že si to ale uvědomí tak rychle, 
nás samotné překvapilo. Asi se nám podařilo upo-
zornit na problém, který pociťuje mnoho lidí jako 
rodiče i jako učitelé. Učit se jen v lavicích ve třídě 
opravdu není normální. Není to zdravé, je to pro-
ti přirozeným potřebám dětí i učitelů, a pokud se 
děti i o přírodě učí jen z výkladu učitele a z učeb-
nic, je to naprosto absurdní. To prostě nikdo ne-
může zpochybnit. A když jsme začali ukazovat, že 
to jde i jinak, že učit se venku je možné i v běžné 
škole, že jsou učitelé, kteří to dělají, že to nako-
nec ani není tak těžké – spoustě dalších učitelů 
jsme dodali odvahu a  nápady a  oni se odhodlali 
vyzkoušet lekce, které jsme publikovali na webu 
www.ucimesevenku.cz.

Jste manželem a  tatínkem čtyř dětí. Kde berete 
energii na všechny své pracovní aktivity?

Ani nevím, nevidím v  tom nic zvláštního. Děti 
doma nás někdy možná trochu unavují, ale celko-
vě nám mnohem více dodávají elánu. Je skvělé je 
pozorovat, jak rostou, jak si hrají, jak se vyrovná-
vají s různými výzvami. Baví nás pokoušet se naše 
zkušenosti a objevy, které s dětmi doma učiníme, 
zprostředkovat dalším rodičům, kteří třeba o něco 
více tápou. Také se snažím alespoň občas si vy-
čistit hlavu nějakým pohybem, nejvíce mně baví 
lezení po skalách.

Co plánujete v pracovním životě v nejbližším obdo-
bí?

Plánuji udělat si v  létě delší studijní volno. 
Chceme s mojí ženou Justinou napsat další knihu. 
Mělo by jít o obhajobu svobodné hry u dětí a o ná-
vod, jak ji v  dnešním světě u  dětí podporovat – 
jako rodič i jako učitel.

Ptala se Iva Koutná
Foto: archiv Petra Daniše

Poslední publikaci Petra Daniše si můžete 
zdarma stáhnout na: www.ucimesevenku.cz/
tajemstvi-skoly-za-skolou.

Přednášku Příliš bohaté pro štěstí z pražského 
Doxu vidělo na videu přes 11 000 lidí.
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Děti pro pětihory je neotřelý název pro útlou 
knížečku, kterou napsala již před víc než dvaceti 
lety nestorka ekologické výchovy Emilka Strejč-
ková, tehdy čerstvá babička. Upozorňovala, že to, 
co svým dětem a vnukům předkládáme od malič-
ka, byť nechtěně, do zorného úhlu, stává se pro ně 
normou a světem takovým, jaký by měl být. A stej-
ně tak, jak u  dětí rozvíjíme pohybové dovednosti 
na hřišti, měli bychom je soustavným tréninkem 
vést i k poznávání přírody, lásce k ní a její ochraně. 
A nejsnáze to jde na školkové zahradě.

UŽÍT SI DĚTSTVÍ  
JE NEJLEPŠÍ ČÁST VZDĚLÁVÁNÍ

„Každé dítě by si mělo užít koláče z bahna, ko-
bylky, pulce, žáby, bezinky, jahody, žaludy, ořechy, 
lezení na stromy, domácí mazlíčky, louky, šišky, 
skály, písek, hady, borůvky a  sršně a  každé dítě, 
které si toto neužije, si neužije nejlepší část svého 
vzdělávání,“ byl přesvědčen americký botanik Lu-
ther Burbank.

Už naše babičky věděly, že procházka v přírodě 
podporuje naše zdraví, nyní toto tvrzení přesvědčivě 
potvrzuje i věda. Zahrada může kromě své role vý-
ukové a relaxační mít i funkci terapeutickou, může 
učit i  léčit. Již Richard Louva před patnácti lety 
v knize Poslední dítě v lese napsal, že porucha osob-
nosti z  nedostatku přírody je cena, kterou člověk 
platí za odcizení přírodě. Snižuje se užívání smyslů, 
zvyšuje se výskyt poruchy pozornosti, nižší je míra 
tvořivosti, děti získávají osamělé zkušenosti, narůs-
tá obezita a výskyt fyzických a psychických nemocí.

Přírodní školní zahrada dětem umožňuje kon-
takt s přírodou, volnou hru a pohyb, kreativní výuku 
a  tvořivost, rozvoj schopností a dovedností, inter-
akci s  vrstevníky a  socializaci dítěte, spolurozho-
dování, trénink diskuse a  odpovědnosti, utváření 
vztahu k místu, okolnímu prostředí a všemu živé-
mu, komunitní život, setkávání dětí i dospělých…

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PRO ŽIVOT

S  čím je spojená vyšší fyzická odolnost dětí? 
S  rozmanitým prostředím, jako jsou vodní prvky, 
klády, kameny, štěrky, nerovnosti. Návštěva ven-
kovní učebny v každém počasí děti nutí být kreativ-
ní a zvládat různé překážky stejně, jako kdyby byly 
v přírodě, což dětské hřiště „rychlého občerstvení“ 
neumožní.

Psychická odolnost se zvyšuje, pokud se dítě 
setká s  překážkou v  zahradě opakovaně a  přimě-
řeně věku, zejména v mateřské školce, naučí se jí 
efektivně zvládat. To je dobrý výchovný vzorec pro 
život, roste jeho sebedůvěra, což také dětské hřiště 
„rychlého občerstvení“ neumožní.

Zahradní prostředí podporuje i  sociální doved-
nosti. Přispívá ke zdravému emočnímu a  sociál-
nímu vývoji, osvojení si spolupráce, komunikace, 
hraní rolí atd.

Přírodní školní zahrada poskytuje velice pest-
rou paletu podnětů pro všechny smysly, je harmo-

nickým prostředím pro rostliny i živočichy a záro-
veň esteticky inspirativním prostorem, který není 
vůbec těžké vytvořit společně s dětmi i jejich rodiči.

O METR BLÍŽ K PŘÍRODĚ

Legislativa v  přírodních školních zahradách je 
stejná jako u ostatních zahrad pro děti. Platí norma 
ČSN EN 1176, typizované herní prvky jsou sériově 
vyráběné a certifikované. Atypické herní prvky jsou 
originální a s ohledem na bezpečnost se musí cer-
tifikovat každý zvlášť nebo je možné certifikovat 
zahradu jako celek.

Vegetační prvky nepodléhají certifikaci a třeba 
jen doplnění zahrady o  živý plot přinese mnoho 
výhod. Původní domácí keře nevyžadují řez, jsou 
nenáročné na zalévání a nevymrzají, jsou esteticky 
zajímavé, poskytují potravu pro motýly, včely a ptá-
ky, umožňují jejich úkryt i hnízdění.

Všechny malé děti jsou přirozeně zvídavé a mají 
kladný vztah k živé přírodě. Ten ale někdy může být 
působením dospělých zatlačen do pozadí. Dáme-li 
však dítěti možnost pobývat dostatečně dlouhou 
dobu v přírodním prostředí a být s přírodou v pří-
mém kontaktu formou nějaké zajímavé činnosti, 
přirozenost dětí až na výjimky zvítězí − píše opět 
Emilka Strejčková, tentokrát v knize Děti, aby byly 
a žily.

Pokud neznáte, doporučuji k  vaší pozornosti 
též knihu Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dět-
mi v  přírodní zahradě od Petry Formánkové. Má 
tam kromě jiného úžasné pohádky, jako např. Jak 
Ředkvěnky kamarádily se skřítky Salátníčky a Ked-
lubníčky v teplém pařníku, Jak Mrkvěnka měla ráda 
Kopřínka a Jak na louce zářila žlutá sluníčka. 

A na závěr malý tip: Zkuste vaši zahradu prolézt 
po čtyřech. Půjde to pomalu, ale uvidíte ji očima 
dětí a budete o metr blíž k přírodě. Potkáte spoustu 
malých zázraků, které ze své dospělé výšky už ani 
nevidíme nebo nevnímáme.

Dana Křivánková
Foto: Dana Křivánková

Zahradou po čtyřech
Pozvánka na procházku nejen po literatuře 
o školkových zahradách.

MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD

Každoročně v  květnu vzdávají školy po celém 
světě hold svým zahradám, hřištím a  dvorkům – 
místům, která jsou ideální k  propojování teorie 
s praxí při výuce, tvoření a hrách, k poznávání pří-
rody, seznamování dětí s okolním světem i rozvoji 
místní komunity. Cílem svátku je povzbudit učitele, 
aby objevili pestré možnosti, které jim venkovní 
prostředí nabízí, a začlenili ho do každodenního ži-
vota své školy. Původcem myšlenky je Mezinárodní 
asociace školních hřišť a  zahrad (ISGA). V  Česku 
je jejím členem Nadace Proměny Karla Komárka, 
která u nás spolu s dalšími partnery podporuje šir-
ší využití školních zahrad a učení se venku. Pro ty, 
kdo hledají inspiraci, jakými aktivitami venku děti 
zaujmout, je připravena speciální publikaci, do níž 
přispělo 52 organizací z 22 zemí světa. Průvodce 
aktivitami venku obsahuje 82 činností rozdělených 
podle typu zaměření do několika tematických okru-
hů, jako jsou umění, zdraví, ekologie, fauna a flóra, 
občanská společnost a  další. Určeny jsou žákům 
ve věkovém rozpětí 3–18 let. Zdarma si ji můžete 
stáhnout na:
www.mesicskolnichzahrad.cz

ŠKOLNÍ ZAHRADA

Školní zahrada je specializovaný česko-sloven-
ský časopis pro zahradní pedagogiku, který vychá-
zí čtyřikrát ročně v elektronické verzi a zároveň je 
tištěnou přílohou časopisu Bedrník. Je určen ško-
lám, které mají nebo plánují vlastní školní zahradu. 
Časopis zahrnuje jak plánování zahrad, tak náměty 
na praktické činnosti v rámci pěstitelských prací. 
Neopomíjí ani další předměty, které se v zahradě 
dají učit. Najdete v něm náměty pro školní zahrady 
mateřských, základních i středních škol a dále také 
tipy na metodické materiály a literaturu, na odbor-
né zahradnické, ale i metodické semináře. Zdarma 
můžete získat prostřednictvím stránek:
www.skolni-zahrada.cz
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Informační bulletin Mrkvička je rozesílán do 
škol registrovaných v programu MRKVIČKA
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UŽITEČNÉ ODKAZY  
K TÉMATU „POJĎME VEN“

Proměny pro školy  
https://www.promenyproskoly.cz/

Tvořivá hra v MŠ 
http://www.ricany.cz/org/muzeum/
pro-skoly/vzdelavani-pedagogu/tvo-
riva-hra-v-ms

Učíme se venku 
www.ucimesevenku.cz/stahuji

Děti + hra + město  
http://www.architekturadetem.cz/

Asociace lesních MŠ 
https://www.lesnims.cz/

Inspirace na vybavení, argumenty i hry 
www.jdeteven.cz

Výzkum České děti venku 
https://www.nadace-promeny.cz/
userfiles/files/2016/VYZKUM/Ceske_
deti_venku_INFOGRAFIKA.pdf

Publikace Dětská hřiště a zahrady 
v přírodním stylu 
https://www.mzp.cz/web/edice.
nsf/49D0B9B84CA613DCC12577A-
B00442637/$file/OVV-Detska_hris-
te_zahrady-20100927.pdf

Je možné využívat plodiny ze školní 
zahrady ve školní kuchyni? Ano, je.  
http://www.skutecnezdravaskola.cz/
aktuality/novinky/je-mozne-vyuzivat-
-plodiny-ze-skolni-zahrady-ve-skolni-
-kuchyni-ano-je

Školní zahrady a legislativa, praktic-
ký rádce pro obnovu a provoz školní 
zahrady či hřiště 
https://www.nadace-promeny.cz/
userfiles/files/2015/VZDELAVANI/
Skolni-zahrady-legislativa_web.pdf

Přírodní zahrady – kritéria, inspirace 
http://prirodnizahrada.eu/

Mrkvička 
dosud vydaná čísla, která se týkala 
zahrad – 2010/1 (Půda), 2011/1 
(Školní zahrady), 2012/3 (Stromy), 
2012/4 (Bylinky), 2013/3 (Ovoce), 
2014/1 (Přírodní zahrady), 2014/3 
(Potraviny a jejich zpracování), 
2017/1 (Badatelství) − http://e-
-bedrnik.cz/rubrika/134-Materske-
-skoly-INFORMACNI-BULLETIN-
-MRKVICKA-DOSUD-VYDANA-CISLA/
index.htm

Připravily Justina Danišová, Iva 
Koutná a Hanka Kolářová

inzerce

Jsme rodinná mateřská 
školka s dvěma pobočkami na 
Praze 5 a 7. Co nás vystihuje? 
Častý pobyt s dětmi venku, 
program Začít spolu, zdravé 
jídlo, prostor pro volnou hru, 
přátelské prostředí.

Hledáme člověka, který má 
zkušenosti s vedením týmu 
i s prací s dětmi, má blízko 
k přírodě. S vlastními vizemi 
a zároveň respektem k již 
vytvořenému. 

Nástup ideálně  
od června 2019.

Pokud vás naše nabídka 
zaujala, zašlete životopis 
a motivační dopis na 
emailovou adresu:  
hana.weiser@podhoubi.cz.

Těšíme se na vás. 

www.podhoubi.cz
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