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Úvod
V této

diplomové

práci

je

popsáno

vzdělávání

dětí

v mateřské

škole

v environmentální oblasti prostřednictvím nově vytvořeného venkovního prostředí
školní zahrady, která byla vytvořena ve stylu přírodní zahrady. V Mateřské škole
Klostermannova 1474/11, Děčín VI, příspěvková organizace (dále Mateřská škola
Klostermannova) pracuji již od roku 2006. Tuto organizaci tvoří čtyři objekty:


Mateřská škola Klostermannova (79 dětí/3 třídy)



Mateřská škola Moskevská (50 dětí/2 třídy)



Mateřská škola Krásný Studenec (45 dětí/2 třídy)



Mateřská škola Thunská (32 dětí/2 třídy)

Mateřská škola Klostermannova je typizovanou budovou ze 70. let dvacátého století
určenou pro tři třídy mateřské školy. Během mého působení se průběžně vybavení
mateřské školy obnovovalo, ale především v interiéru. Vzhledem k finanční
náročnosti bylo opomíjeno oživení zahradních prostor, které jsou rozlehlé.
Na vybavení

školní

zahrady

doposud

byly

využívány

strohé

prostředky

od zřizovatele a především prostředky od sponzorů. Z tohoto důvodu se zahrada
vybavovala pouze jednotlivými zahradními prvky nesystematicky a nárazově.
V rámci úspory finančních prostředků se kupovaly venkovní prvky z levných
materiálů, které však mají krátkodobou životnost.
Proto vedení školy uvítalo výzvu č. 7 Operačního programu Ministerstva životního
prostředí pod názvem „Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství
a osvětu“. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné sítě center
environmentálního

vzdělávání,

výchovy
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a

osvěty,

informačních

center

a environmentálních poraden. Dále bylo vybavení školní zahrady podpořeno
projektem „Malý farmář“ z dotace Ústeckého kraje.
V této práci bude popsána realizace jednotlivých prvků v zahradě přírodního stylu,
představen celý projekt a jeho následné využití pro praxi mateřské školy.
Skutečnosti, které nás vedly k této celkové přeměně, vychází ze změny filosofického
uvažování celého personálu, aby měly děti možnosti poznávat přírodu v přirozeném,
ale dětem přizpůsobeném, prostředí. V současné době děti, zejména z městských
aglomerací,

nemají

tolik

možností

a

podmínek

pro

vnímání

souvislostí

odehrávajících se v přírodě. Děti mají také málo pohybu, který napomáhá jejich
zdravému fyzickému i psychickému rozvoji a je zároveň nepostradatelný zejména
v době předškolního věku. Prostřednictvím environmentálního vzdělávání můžeme
rozvíjet nejen pohybové dovednosti a vztah k živé a neživé přírodě, ale i další
souvislosti, které příroda umožňuje – sociální dovednosti, utváření a rozvíjení
estetických a etických postojů, motoriku, kreativitu, ale i ochranu přírody i svého
zdraví a svou osobní bezpečnost.
Tato práce přináší přesný popis přípravy a realizace přeměny školní zahrady
na zahradu přírodního stylu, kde bude popsán projekt, postup prací, komplikace,
které se vyskytly během realizace projektu, jeho konečnou fázi – slavnostní otevření
za přítomnosti představitelů statutárního města Děčín. Dále budou popsány
možnosti využití zahrady k edukačním účelům i samotné relaxaci dětí, spolupráci
s rodiči a ostatními školami.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Význam životního prostředí
Pro objasnění pojmů životní prostředí je potřeba znát přesné definice, které
nacházíme v odborné literatuře.
Pro pojem životní prostředí existuje několik definic. Nejznámější z nich jsou:
1) definice dynamická od norského profesora Wika, přijatá na konferenci UNESCO
v Paříži v roce 1967:
"životní prostředí je ta část světa, se kterou je živý organismus ve stálé interakci,
to znamená, kterou používá, mění a které se musí přizpůsobovat",
2) definice tbiliská přijatá na konferenci v Tbilisi v roce 1979:
"životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek
materiálního světa, jež jsou, anebo mohou být s uvažovaným organismem ve stálé
interakci",
3) definice uvedená v našem zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:
"vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka
a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda,
horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie",
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4) definice uvedená v normě ČSN EN ISO 14001:
"prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu,
půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy".
Anglický ekvivalent pro životní prostředí je environment. (EnviWeb – Co je Životní
prostředí, environment – výkladový environmentální slovník, 2016)

1.1 Environmentální vzdělávání
Environmentální výchova je termín zaváděný Ministerstvem životního prostředí
(MŽP) od konce devadesátých let minulého století. Odhaluje důsledky lidské
činnosti, která působí devastaci a ohrožuje život na Zemi. Ukazuje možné způsoby
potřebné

k dosažení

pozitivních

změn

v životním

prostředí.

Vychovává

k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život
všech. Má za úkol budovat v lidech pozitivní vztah k přírodě, schopnost estetických
prožitků v souvislosti s přírodou, zabývá se poznáváním vztahů v přírodě a vlivem
člověka na ni. Věnuje se budování správných hodnot, postojů a kompetencí k péči
o přírodu; připravenosti k angažovanému jednání. Součástí těchto postojů by mělo
být i to, aby se člověk uměl omezit, odříct si, vzdát se něčeho ve prospěch
budoucnosti planety. (Léblová, 2012, str. 15)
Výchova dětí byla historicky součástí rodinné výchovy. Děti většinou vyrůstaly
ve společenství velkých několikageneračních rodin a jejich výchova byla v souladu
s přírodou, a to především u venkovských dětí. Pro dětský předškolní věk byl běžný
téměř celodenní pobyt venku. Děti se od sebe navzájem učily poznávat živou
i neživou přírodu, zapojováním do zemědělských prací se přirozeně seznamovaly
s péčí o zvířata, rostliny a plodiny. Ještě do poloviny dvacátého století venkovské
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děti od raného věku trávily veškerý volný čas venku a postupně dle svých možností
vypomáhaly s drobnými pracemi. Jednalo se o pomoc v hospodářství, a to jak na poli,
tak při péči o hospodářská zvířata. Veškeré hry mezi dětmi probíhaly venku.
Ke hrám volily přírodní prostředí a jako nástroje a pomůcky jim byl přírodní
materiál. Uměle vyrobené hračky de facto nepotřebovaly. Důležitou podmínkou
k celoročnímu pobytu bylo i vhodné oblečení. Přestože toto oblečení nebylo
v takové kvalitě, jako mají dnešní děti, bylo pro ně dostačující, protože měly hodně
volného pohybu. Docházelo k vnitřní termoregulaci.
Environmentální výchova má u nás hluboké kořeny. Do škol donedávna pronikala
z mimoškolních činností. V šedesátých až sedmdesátých letech 20. století vznikla
výchova k ochraně přírody v návaznosti na skautskou a foglarovskou tradici
(Jančaříková, 2010, str. 10).
Pro získávání vztahu k přírodnímu prostředí je nejvýhodnější období předškolního
věku, přesto se tomuto tématu všeobecně nevěnovalo. Domnívám se, že v posledních
desetiletích došlo k velkému odklonu od trávení volného času v přírodě z důvodu
velkých obav o bezpečnost dítěte, a to jak ze strany institucí, tak rodiny. Avšak pro
dítě je přirozené, že si svou odolnost trénuje na překonávání různých překážek,
protože jen tak si vybuduje přirozenou odolnost a vymezí vlastní hranice možností
díky prožitkům a uvědomí si svoje dosavadní schopnosti.
Jančaříková

(2010)

vysvětluje

vnímání

a respektování

potřeb

dítěte

při

pedagogickém působení jako responsibilitu. Tento přístup spočívá v naplňování
těchto potřeb prostřednictvím pedagogických metod, které využívají jak pedagogové
a vychovatelé, tak i rodiče, kteří prostřednictvím komunikace vyhovují potřebám
dítěte. Vždy je nutné při realizaci environmentální výchovy přizpůsobovat cíle
a prostředky individuálním a věkovým zvláštnostem dítěte.
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1.1.1 Cíle environmentálního vzdělávání
Pokud chceme dobře porozumět významu environmentálního vzdělávání, a to již
u dětí v předškolním věku, je nutné znát cíl tohoto vzdělávání, potažmo výchovu.
Cílem environmentální výchovy by měl člověk s rozvinutým zájmem o přírodu,
s touhou je aktivně ochraňovat s tzv. environmentální senzitivitou (Léblová, 2012,
str. 16).
MŽP právě vydalo příručku Environmentální výchova – základní průvodce
po cílech a příkladech (OFDN Environmentální výchova – příručka, 2016), kde jsou
cíle definovány takto:
Cílem environmentální výchovy v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí,
dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tedy
takové jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro
současný i budoucí stav životního prostředí. Listina základních práv a svobod
stanovuje právo na příznivé životní prostředí.
Osvědčené jsou tři cesty k zajištění ochrany životního prostředí respektive jejich
kombinace:


restrikce - zákaz některé činnosti poškozující životní prostředí; za porušení
zákona následuje potrestání;



pobídka - nabídnout přitažlivé výhody pro ty, kdo životní prostředí chrání;
za takové činnosti je udělena odměna;



výchova – vzdělávat lidi tak, aby se pro šetrné chování vůči životnímu
prostředí rozhodli dobrovolně sami.
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Vzdělávání nám pomáhá vytvářet kulturu přátelskou k přírodě, společnost, která
vidí hodnotu a užitek v čistém a zdravém životním prostředí naší země a naší
planety i bez odměn a trestů (OFDN Environmentální výchova – příručka, 2016).
Tyto cíle je vhodné naplňovat a postupně rozvíjet vhodnými prostředky a metodami
práce v mateřské škole.
Environmentální výchova v mateřské škole má umožnit dětem osobní zkušenost
s přírodou, nechat jim ji zažívat všemi smysly. Měla by kompenzovat stále nižší
úroveň komunikace s přírodou, zvláště u městských dětí, nechat je zažívat přírodu
jako prostor pro poznávání a učení, hry i relaxaci (Léblová, 2012, str. 16).
Podobně je definován cíl environmentální výchovy Jančaříkovou (2015): Základním
cílem environmentální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět
a rozvíjet ji. Děti poznávají svět všemi smysly. Je to pro ně také zdravé. Dnešní doba
dětem předkládá především předpracované vizuální informace.

1.1.2 Metody a prostředky environmentálního vzdělávání
Pokud má být environmentální vzdělávání v mateřské škole pro děti zajímavé
a přitažlivé, je potřeba znát nejen vývojové zrání dětské psychiky, ale také
je potřebné využít takové metody a prostředky, které prostřednictvím osobního
prožitku dítěte přinesou povědomí o rozmanitostech živé i neživé přírody, vytvoří
v dětech takové postoje, aby si uvědomily, že je potřeba se o přírodu starat, pečovat,
chránit, ale také umět obdivovat a znát její zákonitosti.
Jako hlavní prostředky je možné chápat:


okolní přírodu, živou i neživou



možnost vytvořit přírodní koutek v interiéru mateřské školy
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přírodní materiály – dřevo, kamínky, písek, voda, hlína a další rostliny

Jako metody pro předškolní věk dítěte jsou nejvhodnější takové, při kterých si dítě
nejlépe osvojí dovednosti a vědomosti:


pozorování



experimentování



pokusy



rozhovory

Abychom vhodně využili prostředky i metody při práci s dětmi, musíme znát velmi
dobře možnosti dětí a vycházet ze zásad vzdělávání, která jsou nastavena
v závazném dokumentu pro předškolní vzdělávání – Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV), kde jsou v obsahu vzdělávání
nastaveny vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy tak, aby
nedocházelo k nevhodnému přetěžování dětí v předškolním věku. Zároveň jsou
uvedena rizika, která je nutné eliminovat.
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2 Environmentální vzdělávání v RVP
PV
Současná doba je plná rychlých změn ve společnosti, v rozvoji technických
technologií, změny nastaly i v oblasti vzdělávání, a to i v předškolním věku dítěte.
Zásadní skutečností, kterou si musí pedagogové v mateřské škole uvědomit,
je vzdělávání dětí pro budoucnost jejich života v 21. století. Právě proto je nutné,
aby si už od útlého věku děti uvědomovaly potřebu vnímat přírodní bohatství, krásu
přírody i potřebu péče o ni. K tomu mají napomáhat vzdělávací okruhy, které jsou
nastaveny v závazném dokumentu pro vzdělávání dětí v mateřských školách,
kterým je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (Smolíková,
2004).
Vzdělávání dětí v předškolním věku probíhá ve specifických a pro děti přijatelných
formách. Názornost a prožitkové učení jsou nejvhodnějšími formami, které
na rozvoj dětí působí a napomáhají pochopení zákonitostí světa.
Od účinnosti nového školského zákona je poskytováno vzdělávání ve školách podle
jednotlivých rámcových vzdělávacích programů (RVP), které jsou závaznými
dokumenty pro jednotlivé stupně vzdělávání, případně obory vzdělávání
(předškolní, základní, základní umělecké, střední a vyšší odborné).
RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní,
základní, a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací
programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách.
RVP PV vychází z filosofie osobnostně orientovaného modelu předškolního
vzdělávání, které je zaměřeno na dítě, jeho potřeby, schopnosti a zájmy. Snahou
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pedagogů dětí v předškolním věku je podpořit každé dítě tak, aby se v maximální
možné míře rozvíjel jeho potenciál s respektem na jeho osobnost a individualitu
a s tímto pohledem na dítě musíme rozvíjet i jeho environmentální chápání světa.
Každá škola je povinna si dle stanovených Zásad pro zpracování ŠVP uvedených
v RVP PV vytvořit svůj vlastní ŠVP, který musí být v souladu s RVP PV. Tuto
povinnost mají od září 2007.
RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální
vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti
probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení.
Jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a v přípravných
třídách základních škol (Smolíková, 2004, str. 4).
Tento kurikulární dokument vymezuje specifické podmínky a formy práce při
vzdělávání dětí předškolního věku, nastavuje pravidla pro práci v mateřských
školách a určuje obsah vzdělávání, který je rozdělen do pěti oblastí.
RVP PV nastavuje v jednotlivých vzdělávacích oblastech dílčí dovednosti, hodnoty
a postoje, kterých lze dosahovat prostřednictvím environmentálního vzdělávání.
Každá oblast zahrnuje tyto vzájemně propojené kategorie: dílčí cíle (záměry),
vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané výsledky) (Smolíková,
2004, str. 13).

2.1 Dítě a jeho tělo
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat
a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu,
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zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj
jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem
a vést je k zdravým životním návykům a postojům (Smolíková, 2004, str. 13).
Vzdělávání uskutečňované v mateřské škole je možné provádět v průběhu celého
dne, proto je možné spoustu aktivit z tohoto vzdělávacího obsahu naplňovat
a realizovat ve venkovním prostředí. Jak stanovuje prováděcí právní předpis
(Vyhláška č. 410/2005 Sb.), je stanoven rozsah doby pobytu venku v mateřských
školách:
V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání
pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny
dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním
období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku
může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých
klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.
V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět přenést
výchovnou činnost dětí i do venkovního prostředí nebo stíněných teras
v co největším rozsahu.
V rámci pobytu venku je možné, a pro děti žádoucí, naplňování některých činností
ze vzdělávacího obsahu Dítě a jeho tělo. V rámci rozvíjení této vzdělávací oblasti
u dětí v mateřské škole lze všechnu vzdělávací nabídku z RVP PV rozvíjet
v přírodním prostředí, především však tuto vzdělávací nabídku:


lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),
nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné
činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.),
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manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji,
náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují
a jejich praktickým používáním,



zdravotně

zaměřené

činnosti

(vyrovnávací,

protahovací,

uvolňovací,

dechová, relaxační cvičení),


smyslové a psychomotorické hry,



konstruktivní a grafické činnosti,



hudební a hudebně pohybové hry a činnosti,



činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí,



příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
a vytváření zdravých životních návyků,



činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu
prostředí,



příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách,
pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi),
k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí (Smolíková, 2004, str. 14).

Příklady aktivit na školní zahradě: děti společně vymýšlí trasu, kudy povede tzv.
opičí dráha – přes jaké prvky na zahradě a jaké úkoly na nich budou plnit, učitelka
pomáhá tvořit pravidla hry (nejde o rychlost, ale o úspěšnost zvládnutí trasy); tvorba
pravidel chování na zahradě – celá zahrada se projde a učitelka zapisuje, poznatky
dětí a přidává i své, pravidla si později opakují a vždy jednou za čas připomenou;
odhrabávání sněhu v zimních měsících dětskými lopatami na sníh – tvorba cestiček
dle vlastního uvážení, popř. tvorba labyrintu ve sněhu.
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2.2 Dítě a jeho psychika
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní
pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka,
poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí
a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho
vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato
oblast zahrnuje tři „podoblasti“: 5.2.1 Jazyk a řeč, 5.2.2 Poznávací schopnosti
a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, 5.2.3 Sebepojetí, city a vůle
(Smolíková, 2004, str. 16).
Vzdělávací oblast věnovaná dětské psychice je svým obsahem nejrozsáhlejší, proto
je rozdělena do tří podoblastí. Zde se dítě nejvíce rozvíjí v kognitivních a řečových
dovednostech, ale také se učí ovládat své vnitřní prožívání a rozvíjí spolupráci
ve skupině dalších dětí.
V této oblasti se lze zaměřit na popisování smyslových vjemů, zážitků, pocitů. Děti
budou popisovat svá pozorování, své domněnky, formulovat otázky. Při spolupráci
ve skupinkách se budou muset domluvit, vymyslet strategii, obhájit svá stanoviska,
ptát se, rozšiřovat si slovní zásobu o nové pojmy a názvy živočichů, jejich mláďat
nebo vývojových stádií, rostlin a jejich částí, počasí apod. Budou si moci vybrat
objekty svého zájmu a my je budeme podporovat v jejich zvídavosti a zájmu
pozorovat. Při volné hře venku budou přirozeně komunikovat. Přírodniny a motivy
zvířat, rostlin, krajiny a počasí mohou použít při vyjadřování svých estetických
zážitků – výtvarném, hudebním, pohybovém. Lze je využít při hrách k rozvoji
pozornosti, paměti a také jako východisko pro práci s informacemi (Léblová, 2012,
str. 23).
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Jedná se především o vzdělávací nabídku, jejímž prostřednictvím budou naplňovány
vzdělávací cíle této oblasti při využití zahradního prostředí:

2.2.1 Jazyk a řeč


artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky,
vokální činnosti



společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění
zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu,
podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)



komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv



samostatný slovní projev na určité téma



vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo



přednes, recitace, dramatizace, zpěv



hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

Příklady aktivit na školní zahradě: založení hudební skupiny na hudebních prvcích
zahrady (bicí, xylofon, svislá zvonkohra…) nebo výroba jednoduchých rytmických
nástrojů – zpěv známých písní, při hře se nehlučí, nepřebíjí zpěv, vnímání rytmu;
předčítání pohádek a příběhů v zahradní učebně; děti hledají po prostoru zahrady
kartičky se svým jménem napsaným tiskacím písmem – mladším dětem učitelka
předem ukáže, jak napsané jméno vypadá.
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2.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie,
myšlenkové operace


přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí
dítěte, rozhovor o výsledku pozorování



záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání
jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky),
jejich charakteristických znaků a funkcí



motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností



konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad,
porovnávání apod.)



spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty



smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu
a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.



námětové hry a činnosti



hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
(kognitivní,

imaginativní,

výtvarné,

konstruktivní,

hudební,

taneční

či dramatické aktivity)


řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností
a variant



hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické
a logické, obrazné a pojmové)



hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině



činnosti

zaměřené

k

seznamování

se

s

elementárními

číselnými

a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní
geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci
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činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním
řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové
i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

Příklady aktivit na školní zahradě: pozorování proměny školní zahrady
a zaznamenávání v průběhu roku na fotografie – každé dítě fotí svůj objekt (lavičku,
herní prvek, strom, zahrádku…), před koncem školního roku učitelka s dětmi
vytvoří koláž; malování do sněhu pomocí vody a potravinového barviva v PET
lahvích s propíchnutým víčkem; orientace v prostoru – děti plní pokyny a přesouvají
sebe (běžte před břízy, běžte na loď, všichni choďte za Péťou stejně jako on,
proběhněte mezi houpačkami…)

2.2.3 Sebepojetí, city, vůle


spontánní hra



činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu



činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem
a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné



činnosti

nejrůznějšího

vystupování,

zaměření

vyjadřování,

vyžadující

obhajování

(umožňující)

vlastních

názorů,

samostatné
rozhodování

a sebehodnocení


příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání



cvičení organizačních dovedností



estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební,
pohybové a další)



sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
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cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání
(zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)



hry na téma rodiny, přátelství apod.



výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)



činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné
pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti,
dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem,
zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní



dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování
člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv,
zlobu, údiv, vážnost apod.)



činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

Příklady aktivit na školní zahradě: objímání stromů – každé dítě si zhodnotí své
pocity a řekne o nich ostatním, co všechno strom na zahradě vidí, co by asi řekl,
kdyby uměl mluvit, co se asi stromu líbí na nich; péče o hospodářská zvířata; stavba
kamenných mužíků – co nejvyšší.

2.3 Dítě a ten druhý
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat
utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat
a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů
(Smolíková, 2012, str. 21).
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Tato oblast pomáhá dítěti utvářet vzájemné vztahy nejen mezi svými vrstevníky, ale
i vztahy k dalším lidem a dospělým. Probíhá proces socializace dítěte. V rámci
rozvíjení této vzdělávací oblasti u dětí v mateřské škole lze všechnu vzdělávací
nabídku z RVP PV rozvíjet v přírodním prostředí, především však tuto vzdělávací
nabídku:


běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem
i s dospělým



sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební
a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy



kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách



společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému



aktivity podporující sbližování dětí



aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)



hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat
druhého



činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě



hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit
se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný
spor apod.

Příklady aktivit na školní zahradě: zdobení plotu, tvorba libovolnou technikou
ve venkovní učebně, výtvory vyvěšené na plotě (zalaminované) – diskuse k čemu
slouží plot, z jakého můžou být materiálu, kdy je důležitý mít plot, před čím nás
chrání; tichá zahrada – během pobytu venku se nesmí mluvit, dorozumíváme se
gesty, ukazováním, mimikou, pohyby; stavění domečků pro trpaslíky ve dvojici.
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2.4 Dítě a společnost
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě
do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa
materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit
si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet
na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí (Smolíková, 2012, str.
23).
Uvádění

dítěte

do souvislostí

se

společenstvím

ostatních

a

uvědomování

si kulturních hodnot vede dítě k pochopení vzájemných společenských vztahů,
upravuje jeho egocentrické chápání světa a staví ho do pozice uvědomování si toho,
že společné soužití je i o vzájemném respektu a porozumění. Dítě se naučí
dovednosti, které bude potřebovat v dalším životě v různorodé společnosti.
Jedná se především o vzdělávací nabídku, jejímž prostřednictvím budou naplňovány
vzdělávací cíle této oblasti při využití zahradního prostředí:


běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem
i s dospělým



kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách



společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému



aktivity podporující sbližování dětí



aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství,
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)



činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě
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hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit
se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný
spor apod.



činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
- rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině,
rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi
i dospělými, kamarádi)



hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

Příklady aktivit na školní zahradě: vymezení společenských pravidel v mateřské
škole, tvorba piktogramů k pravidlům z přírodnin na zahradě (př.: na úklid – tvorba
piktogramu košťátka z klacíků a jehličí) a jejich nafocení a vystavení ve třídě;
učitelka má šotkův klobouček, kdykoliv si ho vezme na zahradě na hlavu, jde škodit
(rozcuchá vlasy, bourá stavbu z písku, zatarasí klouzačku…), přestane škodit, pokud
dítě řekne, ať to nedělá, že se mu to nelíbí; děti s pomocí učitelky plánují činnosti na
herních prvcích i mimo ně, které budou součástí sportovní olympiády na zahradě.

2.5 Dítě a svět
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní
prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového
dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte
(člověka) k životnímu prostředí (Smolíková, 2004, str. 26).
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V rámci rozvíjení této vzdělávací oblasti u dětí v mateřské škole lze všechnu
vzdělávací nabídku z RVP PV rozvíjet v přírodním prostředí, především však tuto
vzdělávací nabídku:


přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody,
kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety



poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech,
jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji,
kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické
přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další
nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek
varujících dítě před nebezpečím



praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů
a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává



přirozené

i

zprostředkované

poznávání

přírodního

okolí,

sledování

rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje,
rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční
období)


kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad
problémem, vyprávění, poslech, objevování)



praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními
i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím
získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání,
manipulace s různými materiály a surovinami)



pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání
ekosystémů (les, louka, rybník apod.)



ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)
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smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu,
pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené
k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

Příklady aktivit na školní zahradě: péče o rostliny a zvířata na školní zahradě;
pantomima zvířat – děti si losují kartičku, na které je vyobrazené zvíře a napodobují
ho, pokud ho ostatní děti nepoznají, přidávají zvuk, který zvíře vydává;
zaznamenávání počasí během týdne na zastřešenou tabuli.

22

3 Zahrada mateřské školy
Nejvhodnějším prostředím pro realizaci pobytu venku pro děti v mateřské škole jsou
prostory školní zahrady nejpříznivějším prostředím. Pokud je zahrada vybavena
vhodnými prvky k rozvoji dětí, které zajišťují dostatečný volný pohyb s ohledem
na ochranu zdraví a bezpečnosti, je vhodné ji využívat v co největší možné míře
v průběhu pobytu v mateřské škole. Na pobyt venku by měla mít vždy učitelka
připraven nějaký vzdělávací program, který bude v průběhu pobytu naplňovat.
Jančaříková s Kapuciánovou hovoří o prostředí, ve kterém se děti pohybuji jako
o třetím učiteli, neboť prostředí nás vždy ovlivňuje. Pokud je vhodně připravené pro
děti daného věku, má prostředí o to větší význam.
Životní prostředí dítě ovlivňuje, ať chceme, nebo nechceme. Asi nikoho nepřekvapí,
že jinak se vyvíjejí děti, které vyrůstají na špinavém anonymním panelovém sídlišti
s přetékajícími popelnicemi, a jinak děti žijící v malé obci s lipkou na udržovaném
náměstí a s lesem plným podnětů za domem i za školkou. Pro děti v předškolním
věku je ideálním prostředím, kde se mohou setkávat s „třetím učitelem“, zahrada
(Jančaříková, Kapuciánová, 2013, str. 10).
Pro rozvoj dítěte je důležitá především spontánní činnost, která může vycházet
z vhodně motivované a plánované činnosti. Dítě si při spontánní činnosti upevňuje
a potvrzuje to, co pochytilo z řízené činnosti. Proto by řízená a spontánní činnost
měla být vyvážená a měla by být podporována prožitkovým učením. Právě
na základě prožitkového učení si dítě nejvhodněji osvojí poznatky a dovednosti
do té doby neznámé. Pociťuje při něm uspokojení a zároveň ovlivňuje své chování
a postoje. Prožitkové učení navazuje na přirozené zákonitosti spontánního učení
dítěte. Další možností využití situací a vytváření situací je situační učení, které
vychází z přirozené nápodoby.
23

3.1 Legislativa
Hygienické požadavky na venkovní hrací plochy jsou určeny § 13 zákona
č. 258/2000 Sb.: Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen
zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky
a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené uvedeným prováděcím
právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim
údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel
v provozním řádu.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. stanovuje pro nás závazné limity, které se týkají pískoviště
a brouzdaliště:


hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického
znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.



hygienické požadavky na vydatnost, jakost, úpravu a laboratorní rozbor
zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny, dezinfekci, úpravu, obměnu
a teplotu vody ke koupání, hygienické požadavky na recirkulační systém,
jeho vybavení a intenzitu recirkulace, vlastnosti pomůcek a materiálů
vybavení umělého koupaliště a sauny, jejich údržbu a ukládání, oblečení
kojenců a batolat při koupání, mikroklimatické podmínky umělého
koupaliště a sauny a způsob jejich měření.

Při plánování zahrady se dále řídíme vyhláškou č. 410/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zejména paragrafem § 3, odst.
1 a 4 – Prostorové podmínky:

24

(1) Nezastavěná plocha pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání
a provozoven pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního
věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě. V zařízeních pro
děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy musí činit nezastavěná plocha pozemku určená pro pobyt a hry
dětí nejméně 4 m2 na 1 dítě bez ohledu na věk dětí. Pozemek musí být oplocen
z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí.
(4) Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení pro
výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna
ochrana zdraví dětí a žáků. Dřeviny nesmí způsobit snížení parametrů denního
osvětlení ve výukových a pobytových místnostech pod požadovaný limit.
Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov musí být stejná, jako je její
předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí
být řádně udržovány. Pro údržbu musí být užívána voda alespoň I. třídy jakosti
odpovídající české technické normě upravující jakost vody pro závlahu.
§ 21 odst. 2
V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání
pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny
dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním
období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku
může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých
klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.
V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou
činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu.
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Při přímém kontaktu se zvířaty je prvním pravidlem souhlas rodičů s přímým
kontaktem se zvířaty. Formou prohlášení a podpisu potvrdí, že dítě netrpí žádnou
alergií, pokud ano, zajistí mateřská škola dítěti náhradní aktivitu s jinou skupinou
dětí.
Lékaři a biologové nově upozorňují na skutečnost, že právě přehnaná hygiena vede
ke snížení přirozené imunity a ke vzniku alergií (Jančaříková, 2010, str. 16).
V pravidlech užívání zahrady mateřské školy popíšeme obecně hygienické
a bezpečnostní požadavky. Dále nakládání dětí s odpadem (hnůj) a za dozoru
dospělého používání pracovních nástrojů a ochranných pomůcek.
Další pravidla musí být určena ve Školním řádu – v oblasti vhodného oblečení
a obuvi a jejich výměna při velkém znečištění.

3.2 Charakteristika, výchovné možnosti
Venkovní prostředí by mělo být využíváno i pro řízenou činnost – hry, hudební
činnosti, pohybové činnosti, výtvarné činnosti, společné čtení, nebo dokonce
i stolování či odpočinek. Inspirací nám může být hnutí lesní nebo přírodní
pedagogiky a lesní školky, v nichž je většina činností situována do venkovního
prostředí (Jančaříková, 2010, str. 21).
Zahrada podle K. Jančaříkové (2010, s. 20 – 21) umožňuje:


sledovat cyklické střídání dne a roku i jejich nepravidelné odchylky
způsobené např. počasím;



ochutnat běžné druhy ovoce a zeleniny, vhodné a nenáročné k pěstování jsou
maliny, rybíz, beztrnné ostružiny;



podílet se na údržbě zahrady, setí, sázení, pletí, okopávání, hrabání, zalévání;
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využívat zahradu i pro řízenou činnost – hry, společné čtení, výtvarné
i hudební činnosti, ale také jídlo a odpočinek;



chovat vlastní zvířata na zahradě – autorka doporučuje vlastní kočku nebo
psa, o jejichž zdravotní stav dobře pečujeme;



rozvoj sebeobsluhy – je třeba, aby se děti uměly co nejdříve samy obléknout
a obout přiměřeně počasí a terénu, aby pro ně byl pobyt v přírodě příjemný,
nenamočit si boty hned na začátku pobytu venku, popř. upozornit učitelku,
když se potřebuje převléknout;



společná setkávání – společné akce s rodiči, pozvání dětí z jiné mateřské
školy, oslavy, tradice.

3.3 Pestrost prostředí zahrad
Podle Jančaříkové (2010, s. 19 - 21) je důležité snažit se v zahradě o pestrost
prostředí.
Autorka uvažuje o rozčlenění zahrady na různá zákoutí, vybízející děti k různým
aktivitám:


Zákoutí s kameny a odloženými kmeny, které slouží k rozvoji pohybových
dovedností dětí i k pozorování různých organismů;



Babiččina zahrádka léčivých rostlin láká děti svou vůní i možností pozorovat
motýly a včely;



Kompost bývá umístěn v rohu zahrady a slouží mateřské škole na ukládání
organických zbytků v rámci třídění odpadů, rozložené zbytky zajišťují
kvalitní zeminu pro záhony, děti zde také mohou uvidět mj. žížaly a různý
hmyz;
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Potůček, vodní nádrž nebo zakopaný starý hrnec či vana – vodní prvek
seznamuje děti s vodními živočichy a umožňuje jim si s vodou
experimentovat;



Pískoviště a blátoviště, které slouží k modelování, tvoření, ke kontaktům
s mokrou hlínou;



Stromy na lezení, zabezpečené dvěma pravidly: 1. Lez jen tam, kam si sám
troufneš (abys dokázal sám slézt). 2. Na jednom stromě může být jen jedno
dítě;



Zeleninový záhon umožňuje dětem podílet se na práci v zahradě, rozvíjí
jejich zkušenosti.

Při realizaci projektu je vhodné vytvořit pro děti takové prostředí, kde se děti budou
cítit nejen spokojeny, ale bude možné umístěné prvky maximálně edukativně
využívat. Pokud je pro děti takto vytvořené prostředí, využívají ho ke hrám, při
kterých se právě učí tak, aniž by to za učení považovaly. To je zároveň hlavním
použitým prostředkem ke vzdělávání dětí předškolního věku. Je možné přirozeně
rozvíjet obratnost dětí, podporovat jejich zvídavost a vést je k naplňování
konkrétních kompetencí. Pozorováním živé i neživé přírody se děti nenásilnou
formou seznamují se vším, co je obklopuje. Na zahradě budou děti pozorovat růst
rostlin, na záhonku se samy zaslouží o pěstování bylinek a některých druhů zeleniny
(ředkvičky, mrkev, hrách, fazole apod.) Volba zeleniny je záměrně na tyto druhy,
které nejen rychle rostou, ale po hygienickém ošetření je většina z ní vhodná
k přímé konzumaci. Bylinky děti opatrně otrhávají a seznamují se s jejich vůní
a použitím při vaření. Největším zážitkem pro děti poté je, když nasbírané bylinky
najdou v připraveném jídle od kuchařek. Proto je důležité, aby se i kuchařky vhodně
zapojovaly do projektu tím, že budou s dětmi komunikovat, vysvětlovat jim, jak
s bylinkami pracují a do kterých jídel je přidávají. Kromě vůně bylinek se přímo
v jídle seznamují s jejich chutí a zpracováním.
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Vzhledem k tomu, že na zahradě budou i domácí a hospodářská zvířata, je to pro děti
přímý kontakt se zvířaty, které coby městské děti, znají jen z obrázků a vyprávění.
Vlastním pozorováním a možností se o ně starat, je opět maximálně využito jejich
vzdělávání a získávání vztahu k živým a užitečným tvorům.
Dnešní děti, které mají omezenou možnost pohybu, si na zahradních prvcích ověřují
své pohybové schopnosti a uvědomují si své možnosti. Zde musí být kladen velký
důraz na bezpečnost, avšak by neměl být omezující, ale především podporující.
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4 Propojení teorie s praxí
Strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
nastavují základní vize environmentálního vzdělávání ve všech typech škol. Jedná
se o Metodický pokyn MŠMT (2008) k zajištění environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO), kde jsou stanoveny doporučené postupy při jeho realizaci
ve školách. Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým
způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci
zakotvit v dokumentaci školy. V tomto pokynu jsou obsaženy aktivity zaměřené
na oblast životního prostředí, tedy formálního vzdělávání, probíhající především
ve školním

prostředí,

neformálního

vzdělávání

při

zájmových

aktivitách,

pobytových výjezdech, jako je škola v přírodě, výlety a návštěvy ekologických
center, zoologických a botanických zahrad, a také informálního vzdělávání, kterým
je myšleno neorganizované trávení volného času v přírodě. MŽP je hlavním
garantem koordinace EVVO a resortem podporovaného environmentálního
poradenství

v

ČR. Fungování

environmentálního

vzdělávání je výsledkem

společného dlouholetého úsilí státních institucí, odborných pracovišť, organizací
a nestátních neziskových organizací (NNO). Podpora systému environmentálního
vzdělávání a poradenství je zajišťována především formou potřebných legislativních
norem a diferenciovaných finančních zdrojů, rozvíjením metodik a témat,
informováním a osvětou veřejnosti, komunikací s veřejností nebo funkčními sítěmi
školicích středisek. Hlavním úkolem výchovy je systematické působení na mladou
generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání
nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí (Environmentální vzdělávání
a poradenství – Ministerstvo životního prostředí, 2016).
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Dalším strategickým dokumentem, který se zabývá sledováním výsledků vzdělávání,
je Výroční zpráva České školní inspekce. Za minulý školní rok 2014/2015
se inspekční činnost zabývala i sledováním vzdělávací činnosti mateřských škol
(MŠ).
Vzdělávání dětí v MŠ by mělo být vedeno s cílem vytvářet dobré předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání tím, že budou maximálně podporovány individuální
rozvojové možnosti dětí. MŠ podporovaly schopnost dítěte projevovat se jako
samostatná osobnost působící ve svém okolí. V průběhu podporovaly schopnosti
dítěte projevovat se jako samostatná osobnost působící ve svém okolí. V průběhu
hospitací byla rozvíjena i schopnost spolupráce dětí (54,7 %), environmentální
výchova (45,5 %) a kreativita dětí (41,6 %), tzn. rozvinutí jejich tvůrčích schopností,
fantazie a představivosti (Česká školní inspekce, 2015).
Nezbytným nástrojem pro kvalitní vzdělávání i v environmentální výchově
je nutnost provádět kvalitní pedagogickou diagnostiku, díky které pedagog volí
správné postupy a strategii při plánování a samotné realizaci vzdělávací nabídky.
S pojmem pedagogická diagnostika se v praxi současných mateřských škol setkáváme
především v souvislosti s tvorbou a realizací školních vzdělávacích programů,
individualizací a diferenciací vzdělávání (Syslová, 2015, str. 43).
Pedagogickou diagnostiku chápeme jako proces dlouhodobého sledování pokroků
dítěte v pedagogickém procesu. Do pedagogické diagnostiky musíme zařadit také
vstupní anamnézu dítěte, to znamená popis předchozího stavu a rodinného
prostředí. Při pedagogické diagnostice je nutné se zabývat pouze daným dítětem
a oprostit se od srovnávání dětí mezi sebou a to i v případě, jsou-li stejného věku.
Pro učitele je pedagogická diagnostika nástroj pro poznání dítěte v komplexních
fázích jeho vývoje. Ta nám následně pomáhá k dalšímu plánování a provádění
individualizované práce s konkrétním dítětem.
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Otevřenou otázkou stále zůstává, zda jsou předškolní pedagogové, zejména
ti se středoškolskou

kvalifikací,

dostatečně

vybaveni

jak

teoretickými,

tak

praktickými diagnostickými a intervenčními kompetencemi. Intuice a zkušenosti
jsou v praxi učitele sice cenní pomocníci, k profesionální diagnostice však nestačí.
To je jistě pádný důvod pro to, aby si učitel mateřské školy osvojil hlubší základy
diagnostiky (Syslová, 2015, str. 46).
V současné době je ze strany MŠMT zahájena diskuze o požadavku na vyšší
kvalifikaci pro učitele mateřské školy. Z výše uvedeného vyplývá, že kvalita
pedagogů je závislá na míře odbornosti, kterou učitelství pro mateřské školy, v rámci
studia střední školy, nemůže poskytnout.
Možnost přímého kontaktu s domácími a hospodářskými zvířaty mají děti v dnešní
době velmi omezený, a to především městské děti. Seznamovat děti v mateřské
škole s významem chovu zvířat nad obrázky, nepřináší dětem žádné zkušenosti, bez
možnosti osobního kontaktu se zvířetem, poznat ho v jeho přirozeném prostředí, být
mu nablízku, vnímat jeho pach, pohyb, dotýkat se ho, znát jeho potřeby, mít
možnost o něj pečovat.
Pokud má mateřská škola možnost zřídit podmínky pro chov domácích
a hospodářských zvířat, zajistí dětem všechny podněty se s nimi seznámit a vlastní
percepcí si uvědomit jejich potřeby. Samozřejmě i zvíře je možné chápat jako prvek
pro vzdělávání. Odborně se definuje jako vzdělávání za pomoci zvířat, z angl.
Animal Asisted Education (AAE).
Jedná se o spontánní nebo cílený kontakt člověka a zvířete zaměřený na rozšíření
či zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta. Hlavním cílem
je přirozené zvýšení motivace k učení, udržení pozornosti a k osobnímu rozvoji,
resp. rozvoji kolektivu, ve kterém AAE probíhá. Typickými technikami jsou
předávání informací zábavnou formou a názornou ukázkou, využití zvířete jako
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prostředníka pro výuku, hry, manipulace se zvířetem pro rozvoj motoriky,
komunikace (Jančaříková, Havlová, 2014, str. 12, 13).
Velký význam mají zvířata pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde
se zvíře může použít v rámci zooterapie, případně přímo jako zooasistence.
Při zooterapii se zvíře používá jako doplňující prostředek ke kontaktu dítěte
se zvířetem, který dítěti přináší pozitivní působení na rozvoj emociálně - sociálních
dovedností.
Zooasistence využívá zvíře přímo jako pomocníka pro zlepšení kvality života
člověka s postižením. Velké uplatnění mají speciálně vycvičení psi, kteří se stávají
doprovodnými psy pro zrakově postižené.

Pro

kvalitní

individuální

přístup

při

vzdělávání

dítěte

se

pedagogická

a psychologická praxe přiklání k teorii, tzv. teorii rozmanitých inteligencí, jejímž
autorem je americký psycholog Howard Gardner, ten rozdělil inteligenci na osm
typů (schopností), které člověk uplatňuje při řešení situací každodenního života.
Verbální – schopnost ovládnout a obsáhnout všechny stránky jazyka.
Příklady aktivit na školní zahradě: předčítání příběhů a pohádek v trávě, následně
děti

rekapitulují

děj;

společné

vymýšlení

vlastního

příběhu

odehrávající

se na zahradě, učitelka příběh začne, zapisuje a pokračuje děj od dětí; děti zjišťují,
jaké otázky chtějí položit zahradním trpaslíkům, učitelka otázky sepíše a dopis
nechají ukrytý na zahradě, druhý den nalézají od trpaslíků v dopise odpovědi
na malém papíře, učitelka přečte (dovídají se např., kde bydlí, co se jim na zahradě
líbí, kdo si neuklízí po sobě hračky a v noci je tak musí uklízet trpaslíci sami, kdo
dělá velký rámus a plaší ptáky v korunách stromu).
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Logicko-matematická – schopnost uvažovat logicky, systematicky, vědecky.
Příklady aktivit na školní zahradě: přenášení špalků dříví z místa na místo podle
pokynů (vytvořte z jedné hromady dvě stejně velké, tři stejně velké…); plnění
pohybových pokynů – např. doskákejte k nejvyššímu stromu na zahradě, běžte
na nejvyšší místo na zahradě, běžte jako kačenky k nejbližší vodě na zahradě…; hry
na didaktických panelech – porovnávání, třídění, přiřazování…
Prostorová – schopnost přesně postřehnout, pochopit, uložit do paměti a vybavit
si tvary, uspořádání předmětů v prostoru, orientace v prostoru.
Příklady aktivit na školní zahradě: každý den v týdnu budou děti na zahradě hledat
tři předměty, které tam běžně nepatří (židlička z jídelny u lavičky, ručník
v domečku, košťátko na keři) výsledky, kdo a co konkrétně našel, se průběžně
zapisují v zahradní učebně na tabuli; Kimova hra – jedno dítě po druhém vchází
do domku a snaží si zapamatovat předměty, které zde vidí na stolku (dva kameny
různého zabarvení a velikosti, trs trávy, hromádka písku, lístek, větvička, miska
s vodou…); hledání pokladu – děti si tvoří mapu zahrady, zakreslují terén, herní
prvky, na mapku jim učitelka poté vyznačí, kde se ukrývá poklad – čím věrohodnější
je mapa, tím snáz poklad najdou.
Hudební – schopnost porozumět rytmickým a intonačním modelům hudby,
kvalitám tónů a zvuků, schopnost pamatovat si informace ve zvukové podobě.
Příklady aktivit na školní zahradě: učitelka zadává rytmus na venkovních nástrojích
(bubnová souprava, xylofon…) a děti opakují rytmus vyťukáváním o klacíky,
zpomaluje nebo zrychluje tempo, poté vymýšlí rytmus děti postupně samy; nácvik
pásma písniček týkající se zahrady a dění v ní (Šel zahradník do zahrady, Pod naším
okýnkem, Čížečku, čížečku, V zahradě na hrušce…), naučené pásmo písniček
zazpívají děti na zahradní slavnosti na konci školního roku; spolupráce s blízkou
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základní školou – školní děti si připraví pro předškolní děti koncert, poslech hudby
v zahradní učebně.
Tělesně-kinestetická – schopnost velice obratně používat svého těla jak pro
sebevyjádření, tak pro činnosti zaměřené k určitému cíli, schopnost dovedně
zacházet s předměty.
Příklady aktivit na školní zahradě: společná výroba krmítka pro ptáčky – shánění
materiálu na výrobu, sestavení, zatloukání hřebíků pod dohledem učitelky, hledání
ideálního místa na zavěšení; taktilní hra – poznávání přírodního materiálu
uschovaného v budkách pouze hmatem, obměna – do jedné ruky dítě dostane např.
klacík, kamínek, písek… v budkách hledá do páru ten stejný materiál; dramatizace
pohádky „Boudo budko“.
Interpersonální – schopnost všímat si chování a pocitů jiných lidí, rozpoznat
a chápat rozdíly v jejich temperamentu, schopnostech, pohnutkách a náladách.
Příklady aktivit na školní zahradě: zdobení stromu – všechny děti společně zdobí
jeden strom resp. kmen barevnou bavlnou a vlnou; plánování zahradní slavnosti
na konci školního roku – děti navrhují, jaká bude náplň programu, co chtějí zažít,
co nesmí chybět; společná tvorba blátoviště – děti nosí na vyhrazený úsek zeminy
či písek vodu v kbelíkách.
Intrapersonální – schopnost rozvíjet a ovládat vlastní pocity a prožitky, porozumění
svému vlastnímu já.
Příklady aktivit na školní zahradě: děti se položí v zahradě do trávy a poslouchají
doléhající zvuky – šumění listů v korunách stromů, zatloukání hřebíků u sousedů,
vzdálený rozhovor na ulici před mateřskou školou…, poté si společně vypráví,
co slyšely, prožívaly a cítily; každé dítě si v zahrádce zasadí svou rostlinu, učitelka
k ní přidá zalaminovanou značku se jménem, o svou rostlinu se stará, zaznamenává
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růst na fotoaparát, doma i v mateřské škole průběžně vypráví o tom, jak ho péče
o rostlinu naplňuje, jak se o ní stará, co se na ní změnilo.
Přírodní – schopnost vnímat energie, intuice šestého smyslu, zvýšená citlivost
percepci přírodních jevů a schopnost učit se z nich.
Příklady aktivit na školní zahradě: společný úklid zahrady a okolí mateřské školy;
chov domácích zvířat, péče o ně, prožívání jejich přítomnosti; hledání rostlin
ze zahrady v encyklopediích – zjišťování vlastností a zajímavostí o nich; přespávání
na zahradě mateřské školy pod širým nebem.

Obrázek 1 – Gardnerova mnohočetná inteligence
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5 Projekt na zahradu v přírodním stylu
v Mateřské škole Klostermannova
Na základě teoretických poznatků jsem nyní schopná je převést do praktické
činnosti při environmentálním vzdělávání v mateřské škole. K tomu, aby vzdělávání
v této oblasti mohlo probíhat v co nejpřijatelnějším prostředí, jsme vytvořili projekt,
díky kterému se nám podařilo přebudovat celou školní zahradu v duchu přírodní
zahrady, kde můžeme veškeré prostředky a metody uvedené v kapitole 1.1.2 Metody
a prostředky environmentálního vzdělávání úspěšně realizovat. V další části této
práce je uveden popis realizace projektu z operačního programu vyhlášeného MŽP
„Dotace

pro

environmentální

vzdělávání,

poradenství

a

osvětu“

a

dále

dofinancovaného projektem „Malý farmář“ z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst.
1 písm. b) - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území
Ústeckého kraje na rok 2014. V rámci tohoto projektu se podařilo svázat projekt
„Zahrada MŠ Klostermannova“ z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF)
MŽP a projekt „Malý farmář“. Pro vybudovanou zahradu v přírodním stylu bylo
možné pořízení živého inventáře do farmy zvířat, pracovních pomůcek včetně
zajištění

ročního

provozu

farmy

tak,

aby

byly

zajištěny

podmínky

pro environmentální vzdělávání a zážitkové učení všech dětí v rámci mateřské
školy.
Při realizaci EVVO se doporučuje uplatňovat takové metody a formy vzdělávání,
které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení. Důležitou složkou
EVVO je i přímé učení ve venkovním terénu, které je hlavně v předškolním
a mladším školním věku navíc spojeno i s včasným rozvíjením harmonické osobnosti
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a přirozené vitality dětí. Důležité je rovněž vytvářet ve škole i mimo školu vhodné
podmínky pro informální učení a neformální vzdělávání v oblasti EVVO tak, aby
podněcovaly a synergicky podporovaly formální vzdělávání.
Předchozí vedení školy bylo zaměřeno na hudebně pohybové dovednosti
a vyzdvihovalo prostřednictvím hudebního cítění rozvoj osobnosti dětí. Což
se odráželo i v takto pojatém ŠVP s názvem „Zpíváme, hrajeme si a poznáváme svět“.
S příchodem nové paní ředitelky se změnila i filozofie mateřské školy. Již
na minulém působišti se pokusila o přeměnu školní zahrady s využitím přírodních
prvků. Ještě se nejednalo o zahradu přírodního stylu, ale výrazně se k tomuto stylu
přiblížila. Tím také načerpala mnoho zkušeností a s podporou aktivních rodičů
a studiem

odborné

literatury

se

začala

lépe

orientovat

v programu

environmentálního vzdělávání. Společně jsme přepracovali ŠVP s novým názvem
„Plujeme na jedné lodi“, ve kterém jsme se více orientovali ve vzdělávací oblasti
na environmentální vzdělávání, jakožto prostředek k naplňování všech očekávaných
výstupů daných v RVP PV.
Při pedagogických radách i vzájemných setkáních s rodiči bylo častým tématem
nevyhovující stav školní zahrady, která ač velmi rozlehlá, bývá často nevyužitá.
V přední části zahrady, která se nejvíce využívala k pobytu venku, byly zastaralé
a již nevyhovující zahradní prvky. Přestože byly umístěny nové prolézačky
z přírodních materiálů, jejich nízká pořizovací cena byla asociací jejich krátkodobé
živostnosti. V další části zahrady bylo hřiště s dávno nevyhovujícím štěrkovým
povrchem. Některá místa, jako například strmý kopeček k bobování dětí, který byl
využíván jen v zimním období, kdy napadl sníh. Ve spodní části zahrady
se nacházely jen vzrostlé stromy a pro hry dětí tam nebylo žádné využití. Na tuto
část zahrady navazovala příjezdová cesta pro zásobování k provozní budově. Zde
hrozila možnost opuštění zahrady dětmi, neboť cesta nebyla bezpečnostně zajištěna
vjezdovou bránou. Právě z tohoto důvodu se spodní část zahrady pro pobyt dětí
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nevyužívala. Využití této části bylo jen při příležitostných událostech, kde byla
dostatečně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí.
Navázáním přátelských vztahů s rodiči došlo k zásadnímu zlomu. Tím vznikla
spolupráce s rodiči dětí, kteří jsou architekty. Nabídli svou pomoc v případě
možnosti zajištění finančních prostředků s projektovou dokumentací i pomocí
se sepsáním projektové žádosti. Nejdříve jsme se společně sešli a zabývali
se možnostmi, jak projekt připravit, co bude jeho cílem a vzdělávacím záměrem,
který bude popsán v další kapitole.

5.1 Představení projektu
Projektový záměr
Vytvoření zahrady v přírodním stylu při soužití drobnými zvířaty pro prožitkové,
spontánní a hrové aktivity dětí předškolnímu věku jako nejpřirozenější metoda
vzdělávání a vhodného životního prostředí. Příroda je nejlepší učitel, poskytuje
dítěti vždy dostatečné množství přiměřených podnětů pro rozvoj environmentální
senzitivity.

Cílová skupina
220 dětí 40 zaměstnanců příspěvkové organizace, 25 dětí partnerské lesní mateřské
školy Jurta v Děčíně – Nebočadech (pořádání společných akcí mateřské školy
39

Klostermannova s lesní mateřské školy Jurta, návštěvy venkovních prostor obou škol
dětí s učitelkami, školení pedagogických pracovníků v oblasti profesního rozvoje,
přiblížení pedagogiky lesních školek), rodiče a přátelé mateřské školy.

Přínos projektu pro cílové skupiny
Zahrada bude centrem setkávání dětí předškolního věku a rodičů při akcích
organizovaných školou, centrem školení pro ostatní pedagogy z jiných mateřských
škol, střediskem pro mimoškolní aktivity – odpolední kroužky (doplňková činnost),
chov drobných zvířat a péče o ně, workshopy – výroba z přírodních
i recyklovatelných materiálů.

Současný stav hřiště a zahrady a způsob jejího využívání.
Nevhodné herní prvky, nekvalitní materiál, nevhodné umístění, dopadové plochy
a povrch hřiště – neodpovídající normám.

Budoucí využití hřiště a zahrady
Každé životní prostředí dítě ovlivňuje, proto chceme zahradu proměnit v ideální
prostředí, na jehož údržbě a péči se samy vlastní přičiněním budou podílet. Touto
formou – nenásilně, přirozeně a celistvě se seznámí s jednotlivými složkami života
a harmonií přírody. Působivé prostředí pro pohybové aktivity dětí, objevování,
prožitkové a spontánní činnosti, větší prostor pro akce s rodiči, vystupování dětí pro
veřejnost, prezentace výrobků a dílek.
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5.2 Žádost o finanční dotaci z ESF MŽP
Mateřská škola Klostermannova využila pro realizaci plánovaného projektu výzvu
č. 7 Operačního programu MŽP pod názvem „Dotace pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu“. Cílem podpory je vybudování plošné a dostupné
sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center
a environmentálních poraden.
Pod touto výzvou byla vyhlášena oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury
pro realizaci

environmentálních

vzdělávacích

programů,

poskytování

environmentálního poradenství a environmentálních informací. Předkládání žádostí
o dotaci bylo v lednu 2014.
Ve spolupráci s rodiči dítěte, jež jsou architekty, vedoucími odloučených pracovišť
i dalšími zaměstnanci školy, se začalo pracovat na přípravě projektu a projektové
žádosti k přeměně školní zahrady zaměřenou ve stylu ekologické a environmentální
oblasti. Jakožto vedoucí odloučeného pracoviště mateřské školy Thunská, jsem
se svými kolegyněmi připravovala návrhy na pedagogické záměry využití nových
herních prvků na zahradě mateřské školy Klostermannova a zahradě mateřské školy
Thunská, která není předmětem této diplomové práce. Na základě podané žádosti
o dotaci z ESF MŽP ve výši ve výši 2 707 490 Kč na MŽP byl projekt vybrán
k podpoře s celkovou finanční podporou ve výši 2 431 333 Kč (ID projektu:
27449673). Aby mohl být projekt realizován v plném rozsahu, byla potřeba další
spoluúčast projektu od zřizovatele ve výši 113 400 Kč, kterým je statutární město
Děčín. Další finanční prostředky byly z projektu „Malý farmář“ z dotace Ústeckého
kraje ve výši 71 600 Kč.
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5.3 Výběrová řízení na dodavatele realizace
přestavby
Výběrové řízení na zhotovení zahrady v přírodním stylu bylo vyhlášeno
ve spolupráci se zřizovatelem formou elektronického zadání v systému E-ZAK.
Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví
podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných
elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu
shody. Veřejná zakázka byla malého rozsahu a zveřejněna byla 16. 7. 2014. Přijímání
zpracovaných nabídek opět elektronicky přes systém E-ZAK bylo do 1. 8. 2014.
Samotná realizační část prací v rámci projektu probíhala od poloviny října po dobu
dvou měsíců.

5.4

Postup

prací

a

kontrola

dodržování

harmonogramu projektu
Za kontrolu prací a dodržování harmonogramu projektu byla odpovědná ředitelka
školy Mgr. Jiřina Machačková, která tyto povinnosti prováděla na základě konání
pravidelných kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem projektu. Vycházela
ze zadání dokumentace, vedení pracovního deníku a na základě podkladů
od dozorovatele stavby, kterým byl Ing. Vladimír Beran. Při kontrolních dnech byly
posuzovány

technologické

postupy,

časový

harmonogram

prací,

kontrola

používaných materiálů a docházelo k aktuálním změnám časové realizace projektu.
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5.5 Komplikace v době realizace
Při zahájení realizace přestavby zahrady mateřské školy Klostermannova se vyskytla
jako nejzásadnější komplikace v podání podnětu k zahájení přezkumného řízení dle
§ 96 odst. 4 stavebního zákona s návrhem na zrušení územního souhlasu s výše
uvedenou realizací. Podnět podali sousedé bydlící v přímém sousedství se zahradou
mateřské školy. Důvodem podání přezkumného řízení byly jejich obavy o zvýšení
hlučnosti prostředí, z důvodu chovu hospodářských zvířat možnost zápachu
a nakládání s biologickými odpady. Zároveň ve svém podnětu upozorňují
na zhoršení životních podmínek v klidové čtvrti města, kterou si právě pro svou
atraktivitu vybrali ke stavbě svých rodinných domů.
Stavební úřad Magistrátu města Děčín tento podnět ve spolupráci s ředitelkou
mateřské školy Klostermannova Mgr. Jiřinou Machačkovou projednal a k podnětu
se vyjádřil vydáním rozhodnutí, ve kterém zamítl podnět navrhovatelů.
Další drobné komplikace, které se v průběhu realizace přestavby vyskytly, byly
operativně řešeny s dodavatelem stavby a ve spolupráci s dozorovatelem a ředitelkou
mateřské školy. Většinou se jednalo o změny časového harmonogramu a dodávkami
materiálu.

5.6 Slavnostní otevírání zahrady
Dne 29. června 2015 proběhlo slavnostní otevírání zahrad, neboť společně s realizací
zahrady mateřské školy Klostermannova byla provedena přestavba zahrady
na odloučeném pracovišti mateřské školy Thunská. Této slavnostní akce se zúčastnili
zástupci zřizovatele: primátorka Statutárního města Děčín, vedoucí odboru školství
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a kultury se svými referentkami, projektanti – manželé Beranovi, zhotovitel stavby
pan Hnilica a sponzoři dalších drobných prvků (např. vodní mlýnky). Pohoštění
bylo z části připraveno již z první úrody zeleniny, která již dozrála. V úvodu svého
projevu ředitelka mateřské školy Mgr. Jiřina Machačková poděkovala všem aktérům
této náročné přestavby a požádala primátorku, aby se ujala slavnostního přestřižení
symbolické pásky. Primátorka po otevření zahrady přednesla poděkování ředitelce
a všem sponzorům a realizátorům.
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PRAKTICKÁ ČÁST
6

Prostupnost

ŠVP

se

zahradou

v přírodním stylu
Před podáním žádosti o zpracování školní zahrady v přírodním stylu byl připraven
na základě projektovaných herních prvků konkrétní výchovně vzdělávací popis
jejich následného využití v Osnově plánu činnosti, která je nyní v této diplomové
práci. Dále bude popsán obsah využitelnosti s podrobným popisem pedagogických
činností u některých herních prvků, které se staly součástí ŠVP.

Východiska a zdůvodnění projektu
I.

Rámcový popis projektu

Úprava zahrady mateřské školy odstraněním nevhodných herních prvků, úprava
terénu – drobné zemní práce, výsadba zeleně (stromky, keře, byliny) a vytvoření
zážitkových herních prvků v přírodním stylu.
II.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit pro děti předškolního věku přirozeně podnětné
prostředí a využívat celou zahradu mateřské školy pro výchovně vzdělávací aktivity,
které povedou k přiblížení přírody dětem.
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III.

Zdůvodnění potřebnosti záměru pro projekt, návaznost na environmentálně

zaměřený vzdělávací program
Projekt je založen na aktuální potřebě změny charakteru zahrady naší mateřské
školy. Efektivní využití zahrady přinese dovednosti, žádoucí postoje a hodnoty
k přírodě, člověku i společnosti. Vhodně zvolené herní prvky nabídnou dětem lépe
vnímat

přírodu,

žasnout

a

poznávat

elementární

jevy

a zákonitosti,

a to nepřirozenější cestou – hrou. Nová zahrada bude podporovat rovné příležitosti
pro všechny děti – možnosti bádání, třídění a nakládání s přírodním materiálem,
odpady, vyžití pro výtvarné, pohybové i dramatické činnosti, vycházet vstříc
různým typům inteligence dle Gardnera.
Na základě Gardnerovy teorie rozmanitých inteligencí je vytvořen i náš ŠVP
„Plujeme na jedné lodi.“ Environmentální program je tvořen střednědobými
projekty zapracovanými do témat jednotlivých integrovaných bloků a jsou vázané
na jednotlivá stanoviště budoucí zahrady (viz popis herních prvků). Jeho hlavním
cílem je podněcovat v dětech touhu po poznávání okolního světa a rozvíjet
ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě.
Seznamování se zákonitostmi přírody bude probíhat nejen na úrovni rostlinné říše,
ale i formou vzájemného soužití s domácími drobnými zvířaty v minifarmě.
Minifarma zároveň poskytne možnost zooterapie, zvláště uplatňovanou pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou individuálně integrovány ve třech
v celkovém počtu mateřských školách naší příspěvkové organizace.
IV.

Vazby projektu na strategické dokumenty

Vzdělávání dětí předškolního věku je stanoveno školským zákonem, dle kterého jsou
dále rozpracovány konkrétní cíle, formy, délka a povinný obsah vzdělávání, jeho
uspořádání, profesní profil předškolního pedagoga, podmínky a průběh vzdělávání
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dětí i se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální
a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, uvedeny v RVP
PV.
Nová zahrada nám umožní snadněji naplňovat klíčové kompetence dané (RVP PV),
ke kterým má předškolní vzdělávání směřovat:


kompetence k učení - děti pozorují, zkoumají, objevují a všímají
si souvislostí, experimentují a užívají při tom pojmů a dovedností
přiměřených věku;



kompetence k řešení problémů - děti si všímají dění v bezprostřední okolí,
samostatně nebo na základě nápodoby řeší vzniklé situace, zamýšlí se nad
různými možnostmi;



kompetence komunikativní - děti využívají získaných komunikačních
dovedností k aktivnímu zapojení do pracovního dění a ke spolupráci mezi
sebou;



kompetence sociální a personální - děti si vytvářejí pozitivní postoj
k produktům své práce a k hodnotám vytvořených jinými;



kompetence činnostní a občanské – děti se přirozenou formou učí
spolupracovat, posilují pocity sebeuspokojení a sebeúcty.

Na konci předškolního období, před nástupem do základní školy, by mělo dítě
dokázat (Jančaříková, 2010, str. 13, 14):


pohybovat se ve venkovním prostředí - zvládat pohyb po různých terénech
a površích;



prožívat z pobytu ve venkovním prostředí radost;



uvědomit si vzácnost a jedinečnost veškerého života;



vcítit se do potřeb živočichů a soucítit s trpícími organizmy;



podřídit vlastní aktivity počasí, ročnímu období a dalším vlivům přírody;
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projevovat úctu k přírodnímu a kulturnímu bohatství prostřednictvím
rozvíjení vztahů ke konkrétním několika vybraným krajinným prvkům
v okolí mateřské školy (zahrada, konkrétní strom…);



pečovat o vhodně vybrané zvíře, rostlinu;



rozvíjet své znalosti o přírodě;



poznat několik modelových druhů organismů;



uvědomit si jednoduché souvislosti mezi organismy a jejich prostředím (ryba
bez vody lekne);



vyjmenovat několik typických obyvatel české krajiny – les, louka, pole,
rybník…

V.

Dosavadní zkušenosti Mateřské školy Klostermannova v oblasti EVVO

Všechny čtyři mateřské školy naší příspěvkové organizace jsou zapojeny do sběru
druhotných surovin, aktivně třídíme odpad, používáme kompostéry. Jsme
registrované v celostátní síti MRKVIČKA, spolupracujeme se střediskem ekologické
výchovy SEVER a Českým svazem ochránců přírody Tilia v Krásné Lípě, pořádáme
besedy o třídění odpadu, účastníme se projektů ZOO Děčín a minifarmy PIDI MIDI,
připravujeme projektové dny s rodiči, odebíráme publikace Ekocentra PALETA
Pardubice, Rezekvítek a edičního centra Lipka.
VI.

Zkušenosti

Mateřské

školy

Klostermannova

s

projekty

založenými

na participaci dětí a rodičů
Jednou z vizí našeho nového ŠVP je aktivní účast rodičů na vzdělávání jejich dětí,
vyplývá to i z názvu vzdělávacího programu. Rodiče jsou partnery pedagogů,
napomáhají nám pří plánování a realizace různorodých aktivit – zajištění dozoru
ve škole v přírodě Na Labské Stráni u Děčína v centru Národního parku Českosaské
Švýcarsko, zahradní slanosti, pohádkový les, workshopy, vánoční rozsvícení stromu.
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Vybavení zahrady novými herními prvky nám poskytuje možnost přenést většinu
výchovně vzdělávacích aktivit při pobytu venku. Zahrada poskytuje prostor i v době
nepříznivého počasí. K tomu slouží vytvořená zastřešená venkovní učebna.
Plánované projekty dětem přináší:


uvědomění si střídání ročního období;



zaznamenají změny počasí;



setkání se smrtí a s dary života;



setkání s koloběhem života;



seznámení se s vazbami mezi organismy a ekotopy;



vnímání proměn jedince, pozorovat a zkoumat vývoj (domečky pro hmyz);



seznamování se živly (ohniště, vítr, voda, země);



utváření si a rozvíjení hlubokých emocionálních vztahů ke zvířatům,
rostlinám;



experimentování;



rozvíjení sociálních dovedností;



účast na společné práci, spolupodílnictví.

6.1 Oblasti vzdělávání ve vzdělávacím procesu
ŠVP mateřské školy Klostermannova je koncipován s ohledem na změnu filozofie
a přeměnu školní zahrady v přírodním stylu. Naplňujeme principy ekoškolky
(mateřská škola, která využívá v interiéru přírodní materiály a má řešenou zahradu
v přírodním stylu, kde se uskutečňují ekologicky zaměřené projekty):


umožnit dětem denně pobyt v přírodě nebo v přírodně upravené školní
zahradě,
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pečovat o zdravý životní styl dětí prostřednictvím zdravého stravování,
dostatku příležitostí k pohybu v přírodním terénu, otužování venku
za každého počasí,



nabízet podněty přiměřené věku vedoucí k aktivnímu učení v přírodě, posílit
učení pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou v přírodě,



podpořit elementární základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí,



snižovat ekologickou zátěž provozu MŠ,



aktivně zapojit děti a rodiče do péče o místní životní prostředí,



podporovat udržitelný rozvoj komunity MŠ (Vošahlíková, 2010, str. 13).

ŠVP rozpracovává způsob, jakým MŠ rozvíjí klíčové kompetence dětí. Program
odpovídá reálným podmínkám školy, prostorovým a personálním možnostem,
potřebám a přáním dětí a rodičů (Manuál k přípravě školního (třídního)
vzdělávacího programu mateřské škole, VÚP 2005).
Naším cílem je rozvoj kompetencí dětí pro zachování zdravého a kvalitního
životního prostředí, v širším smyslu vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ekologické
aktivity jsou východiskem celého ŠVP.
Konkrétní environmentální projekty přímo navazují na jednotlivé integrované bloky
ŠVP s názvem „Plujeme na jedné lodi“. Celý ŠVP je nastaven tak, aby se převážná
část vzdělávacího obsahu mohla realizovat v prostředí školní zahrady v přírodním
stylu.
Vzdělávací oblasti uvedené na obrázku 2 jsou dále rozpracovány do konkrétních
integrovaných vzdělávacích projektů. Všechny tyto projekty volně navazují
na vzdělávací nabídku.
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Obrázek 2: Integrované bloky ŠVP „Plujeme na jedné lodi“ mateřské školy
Klostermannova
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6.2 Využití zahrady MŠ Klostermannova
6.2.1 Zahradní učebna – symbol archa
STANOVIŠTĚ
severovýchodní roh pozemku, část horní zahrady nejblíže hlavnímu hornímu vstupu

PŮVODNÍ STAV
Na tomto stanovišti byla původně zatravněná mírně sklonitá rovina, ze dvou stran
lemovaná hustým přerostlým živým plotem a z jedné ohraničená vysokou zdí
z pohledových betonových tvárnic a plaňkovým plotem, před větrem chráněná, ale
díky přerostlému plotu špatně osluněná část, u zdi dvě vzrostlé břízy a jedna
borovice.

PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Tato část zahrady byla velmi zřídka využívaná, ze strany pedagogů nepreferovaná
plocha kvůli špatnému vizuálnímu dohledu při volné hře přes přerostlý živý plot
a absencí herních nebo jinak zajímavých prvků, ze strany bojácnějších a poslušných
dětí neatraktivní až nehostinný prostor, ze strany živějších dětí naopak možnost
chvilkového vyčlenění od skupiny, ovšem převážně pouze jako prostor na probíhání
bez delší pobytové hodnoty.
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NOVÉ VYUŽITÍ
Inspirativním prořezem živého plotu ve tvaru vlnobití vzniklo prosluněné stanoviště
s hlavním logoprvkem ARCHOU, společenské a výukové stanoviště s hudebním
koutkem, možnost pobytu venku i za nepřízně počasí, k dalším pohybovým
aktivitám slouží dobrodružné herní prvky.

Fotografie 1: Zahradní učebna – původní a nový stav
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POPIS PRVKŮ
Příď archy – dřevěná paluba ve dvou výškových úrovních se třemi boky, žebřík
k výlezu, kormidlo, svolávací didgeridoo
Trup a záď archy – dřevěné lavice s opěrkou ve tvaru lodě s centrálním stolem, celé
zastřešené
Volně v prostoru – mořská panna na kameni, solitérní kámen jako útes, xylofon
dřevěný vodorovný, bubnová souprava z rozličných kmenů, nerez zvonky, nerez
triangl, zvonkohra z mušlí
Čtyři panely na zdi - zvonkohra svislá, didaktické rybky, harfa s nylonovými vlákny
napnutými v dřevěném rámu, křídová tabule s doplňky
Ostrov pirátů – dřevěný krokodýl, stožár se strážným košem s pirátskou vlajkou,
kovovým zvoncem a dřevěným papouškem, dřevěná truhla na poklad, dvě lana
usnadňující výstup na ostrov, nerezová klouzačka terénní, mezi prostorem archy
a ostrova pirátů se vine pruh jednobodových pérových houpadel k imitaci houpání
na vlnách
Povrchová úprava – říční štěrk, na lodi dřevo, na ostrově trávník

PRVEK: archa
Projekt: „Plujeme na jedné lodi“ je zaměřený na spolupráci a partnerství mezi
mateřskými školami naší příspěvkové organizace a rodiči. Jedná se o venkovní
učebnu, která slouží k řízeným i volným hrám a vzdělávacím činnostem.
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Fotografie 2: Zahradní učebna – archa

PRVEK:

hudební

nástroje,

xylofon,

svislá

zvonkohra,

mušličková

brána,

zvonec na stožáru, strunová harfa s nylonovými vlákny napnutými v dřevěném
rámu, zvonky, triangl, bubnová souprava
Projekt: „Zpěv matky přírody“ – záměrem je posilování sluchových, hudebních
dovedností a záměrné pozornosti pomocí hudebních nástrojů z přírodních materiálů
a zvuků přírody (bubnování kapek vody, šumění větru, větví, listí, pohyb větrníků,
ptačí zpěv). Toto stanoviště využíváme i pro hudební vystoupení dětí, didgeridoo
na přídi lodi slouží k oznamování ukončení aktivit – svolávání děti na oběd, pro
skupinové práce.
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Fotografie 3: Zahradní učebna – hudební nástroje

Fotografie 4: Zahradní učebna – bicí

56

Fotografie 5: Zahradní učebna – strunová harfa

PRVEK: křídová tabule s doplňky
Projekt: „Co ta očka vidí?“ – rozvoj grafomotoriky a představivosti, celoroční využití
pro výstavu dětských výtvarných děl (galerie na plotě).

Fotografie 6: Zahradní učebna – křídová tabule
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PRVEK: rybičkový didaktický panel
Projekt: „Plave si, ani nevím jak“ – zaměřený na poznávání stavby těla vodních
živočichů, rozvíjení předmatematických představ – počty, velikosti, hledání cesty
v labyrintu, určování barev, chytání na udici s magnetem – rozvíjení záměrné
pozornosti, trpělivosti.

Fotografie 7: Zahradní učebna – rybičkový panel, předmatematické dovednosti

PRVKY: ostrov pirátů
Projekt: „Na pirátský ostrov“ – zaměřený na zdokonalování pohybových dovedností
a podporu fantazie a představivosti. Součástí je kláda ve tvaru krokodýla, strážný
stožár s košem a pirátskou vlajkou, zvoncem a papouškem, truhla na poklad, dvě
lana usnadňující výstup na ostrov, terénní nerezová klouzačka a vstupní mušličková
brána. Pro imitaci moře se vine mezi archou a ostrovem pruh jednobodových
pérových houpadel k imitaci houpání na vlnách – houpadlová řeka a pískovcové
kameny, jeden s betonovou sochou mořské panny ztvárňují útesy v moři.
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Fotografie 8: Zahradní učebna – ostrov pirátů, klouzačka

Fotografie 9: Zahradní učebna – krokodýl
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Fotografie 10: Zahradní učebna – mušličková brána

Fotografie 11: Zahradní učebna – pérová houpadla
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PRVEK: stojany na kola
Projekt: „Do kopečka jde to ztěžka“ – záměrem projektu je motivovat rodiče
k pomalé, pěší nebo na kole, cestě do školky – odstraňování stresu ze spěchu,
reorganizace cesty do mateřské školy, přinese více času pro komunikaci a prožívání
s dětmi. Zároveň je prvek využit i pro odkládání koloběžek, odstrkovadel při
přesunech na herní prvky.

Fotografie 12: Zahradní učebna – stojany na kola

6.2.2 Pobřeží – symbol dinosaurus
STANOVIŠTĚ
frontální pohledová část před horní budovou, východní část pozemku
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PŮVODNÍ STAV
V tomto prostoru zahrady byla jen udusaná hlína, místy trávníkový drn, v okolí
některých nových prvků říční kačírek v nedostatečném množství bez funkčního
ohraničení, takže postupně byl zašlapán a roznášen do okolní hlíny, akátový dětský
domek, akátové houpadlo ve tvaru koně, akátový stůl a lavičky kolem kmene
stromu, akátová kladinová dvojhoupačka, ze starších prvků, klasické pískoviště
s plachtou, dvojhoupadlo pérové ze smrku, houpadlo z plastu a překližky, lavička.

PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Tato část byla jednou z nejvíce využívaných prostor, téměř denně byla používána
k venkovnímu pobytu a volné hře, převážně dvěma třídami z horní budovy.
Učitelky tuto část nejvíce preferovaly pro vhodnost terénu, snadnému dohledu
a největší koncentraci herních prvků.

NOVÉ VYUŽITÍ
Tento prostor je nyní řešen jako pobřeží velké řeky (vztah k místu kde žiji), která
musí do koryta napršet z akátového deštníku, aby se mohla meandrovitě vinout mezi
palubou, pískovištěm coby pláží a rybářským domkem, a pak se vpíjela do země
(koloběh vody), nechybí ani skalnaté útesy v podobě velkých pískovcových balvanů
a hrabací rokle doplněná o vodní kaskádu, symbol dinosaura, který charakterizuje
dlouhověkost kamenů a je umístěn v okraji pískoviště, aby narušil hranatost tvarů,
prostor poskytuje místo k posezení a odpočinku ve stínu i na slunci, dostatek
houpacích a rovnovážných prvků, různorodost materiálu v rozličných frakcích
kamene od písku, kačírku, drtě, oblázků až po balvany, pohledově atraktivní
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kompozice, prostor pro pokusy s vodou a pevnými materiály i k ověřování
fyzikálních zákonitostí.
Dále je herní plocha rozšířena o nevyužívaný prostor mezi hlavními budovami, kde
byl pouze trávník a několik vzrostlých rododendronů – sem jsme umístili
trampolínu a tři současná pérová houpadla stejného moderního designu, která
v ostatních částech ruší jednotný přírodní styl, k povrchové úpravě byl použit
barevný kačírek a mimo dopadové plochy i větší balounky k pagodovému skládání
oblázků a trénování trpělivosti.

Fotografie 13: Pobřeží – původní a nový stav
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POPIS PRVKŮ
Kamenné říční koryto, barevné mozaikové brouzdaliště z keramických kamínků,
nerezové a dřevěné vodní mlýnky a překážky (náhony), molo s lavičkami, dřevěný
slunečník, palisáda, hrabací zóna s dřevěným bagrem, kuličkodráha na novém
dřevěném plotě, vodní dráha, nerez klouzačka, dřevěná šikmá stěna, pagodové tyčky
z bambusu, socha dinosaura z betonové skořepiny vyztužená drátěnou sítí.

PRVKY: deštník s funkčním deštěm, dětské brouzdaliště, kamenné koryto řeky,
mlýnky a náhony na vodu, lávka a mostek
Projekt: „Když padají deště kapičky“ – záměrem je seznámit děti s přírodními zvuky
vody – kapání, pleskání, bublání, klokotání, omílání. Rozvoj jemné a hrubé
motoriky, hudebních dovedností, pozorování dějů, otužování.
Projekt: „Jak putovala kapka vody“ – záměrem je seznámení s koloběhem vody
v přírodě, zvýšit povědomí dětí o tom, kde se voda bere, kde všude je obsažena,
co ji špiní. Rozvoj komunikativních a pozorovacích dovedností.

Fotografie 14: Pobřeží
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Fotografie 15: Pobřeží - deštník s funkčním deštěm, dětské brouzdaliště

Fotografie 16: Pobřeží: kamenné koryto řeky, mlýnky a náhony na vodu
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Fotografie 17: Pobřeží – lávka a mostek k rybářskému domku

PRVEK: přehrada, lezecí stěna, klouzačka, kladka, rukávec a vodní kladka
Projekt: „Tajemství trojí vody“ – záměrem je seznámit děti s vodou živou (vodní
živočichové a rostliny), vodou tajemnou (proutkaření, studánky) a vodou nezbednou
(objevy – plave x neplave, pokusy – filtrování vody, síla – hnací mlýnky, povodně).
Rozvoj učení metodou experimentování, poznávání, komunikace.

PRVKY: pobřežní domek a rybářský domek s oplocením a doplňky
Projekt: „Speciality rybí restaurace“ – záměrem je vytvořit prostor pro experimenty
s přírodním materiálem – vaření, příprava ulovených ryb, filtrace vody, prosívání
písku, tvoření rybek z jílu i sněhu, vázání uzlů – výroba sítí. Rozvoj jemné motoriky,
poznávání, prosociálních činností.
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Fotografie 18: Pobřeží – pobřežní domek

PRVEK: Opalovací molo se slunečníkem a lavičkami
Projekt: „Kouzelné paprsky“ – záměrem je seznámit děti se sílou a účinky slunečního
záření: bělení a sušení prádla, pozorování zeleně bez slunečního svitu, vypařování
vody ze solného roztoku – výroba krystalů), místo pro relaxaci – krátkodobé
prohřátí

těla

a

klidové

aktivity.

Rozvoj

jemné

experimentování, bádání.

Fotografie 19: Pobřeží – houpadlo
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motoriky,

objevování,

Fotografie 20: Pobřeží – houpačky
PRVKY: hrabací zóna s palisádami, váhy a bagr, socha dinosaura, pískovcový solitér,
pagodové tyčky
Projekt: „Do hlubin Země“ – záměrem je manipulace s předměty – stavění mužiků,
objevování pokladů a drahých kamenů a vykopávek. Cílem je rozvíjet hrubou
a jemnou motoriku, seznámit se s jednotkami pro míru a hmotnost a zdokonalovat
pohybová dovednosti při lezení po kamenech a seznámit děti s dávnou historií,
pravěkem (dinosaurus – makrosvět).

Fotografie 21: Pobřeží – hrabací zóna
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Fotografie 22: Pobřeží – váha

Fotografie 23: Pobřeží – pagodové tyčky, houpadla
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Fotografie 24: Pobřeží – dinosaurus

PRVEK: Plnostěnné oplocení se vstupní brankou a kamínkodráhou
Projekt: „Kutululu, tralalí, jů to jsme si pohráli.“ – záměrem je využití nové plochy
z oplocení pro rozvoj jemné motoriky a experimentování – volba správné velikosti
oblázků, pozorování jednoduchých fyzikálních zákonitostí.

Fotografie 25: Pobřeží – oplocení
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6.2.3 Jehličnatý les – symbol sova
STANOVIŠTĚ - frontální pohledová část před spodní budovou s úzkým
prodloužením do nejspodnější části zahrady, východní až jižní část pozemku

PŮVODNÍ STAV
Několik vzrostlých jehličnanů, velmi špatný trávník, spíše udusaná hlína, centrální
betonové pískoviště, dvou a čtyřhoupadlo umístěné se zcela nedostatečnou
dopadovou plochou – pokud se má používat, je nutné jejich přemístění, dřevěná
průlezka ve velmi špatném stavu určená k odstranění, dřevěné dvouhoupadlo
ve stavu vyžadující renovaci, dočasně umístěný dětský domeček z akátu
ve výborném stavu, bude použit po přemístění na vhodnější stanoviště, lavička, zcela
nevyhovující stolek pro občerstvení.

PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Další z nejvíce využívaných prostor, téměř denně používán k venkovnímu pobytu
a volné hře, převážně jednou třídou ze spodní budovy, učitelky tuto část nejvíce
preferují, kvůli snadnému dohledu a největší koncentraci herních prvků, i když
polovina byla již nevyhovující.

NOVÉ VYUŽITÍ
Jehličnatý les má nyní dvě zóny oddělené zeleným kopečkem, přední zóna je určena
jednak ke společenským akcím (třídní vystoupení, pálení čarodějnic, opékání buřtů),
a dále k co nejširší nabídce volného i řízeného pobytu třídy venku nabízející
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tvořivost, pohyb, hru a relaxaci, zadní zóna je především pohybová, ale nabízí také
možnost úkrytu před deštěm, soukromí a podněty ke hře.

Fotografie 26: Jehličnatý les – původní a nový stav

POPIS PRVKŮ
1. přední zóna – dřevěná hájenka s krmelcem, smyslové budky, řez mraveništěm,
komunitní spirála (centrální ohniště, smyslový chodník, pódium, labyrint, balanční
hlediště – chůdy, šlapáky, lavičky, kladiny, koše s přírodním stavebnicovým
materiálem), meziprostor je vyplněn přírodními materiály, jako je drobný štěrk,
mulčovací kůra, štěpka, jehličí apod.
2. zadní zóna - lanová stezka z akátu a provazů s využitím opěr vzrostlých stromů,
dalekohled, skákací medvěd, malovaná galerie zvířat na stávající zahradní buňce,
akátová prolézací stěna, medvědí brloh – jednoduchý dřevěný přístřešek se stěnami
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z proplétaného proutí, mechové reliéfní koutky, zvonkohry, větrníky, hrající
dešťové svody.

PRVKY: komunitní spirála, ohniště
Projekty: „Od křemínku k plamínku“; „Budu požárníkem“ – záměrem je zázemí
sloužící ke společným aktivitám a setkáním s rodiči, ostatními mateřskými školami,
zároveň slouží jako demonstrační prvek pro prevenci sociopatologických jevů
(společné setkání se Integrovaným záchraným systémem) a objevných výukových
metod co hoří/nehoří. Dále pak ke zpracování výpěstku z jedlé zahrady - tepelná
úprava ovoce a zeleniny (grilovaná cuketa, jablko, kotlíkové vaření, vonné čaje
a masti – workshopy s rodiči).
Projekt: „O dvanácti měsíčkách“ je zaměřen na využití plodin jednotlivých
kalendářních měsíců pro pokusy, experimenty, objevování, ale i dramatická,
výtvarná a hudební ztvárnění.
Projekt: „Sundej botičky, poškádli nožičky“ – smyslový chodník je prostor mezi
pevnou plochou podia a mezi sedadly komunitní spirály, vysypaný různorodými
přírodními materiály (štěpka, oblázky, jehličí, kůra…).
Projekt: „Věže, mosty, postav po sté“ – k nekonečnému kreativnímu tvoření
a stavění z přírodních stavebnic jsou využívané proutěné koše pod sedadly naplněné
přírodninami, které jsou průběžně obměňovány dle ročního období a možností.
Stanoviště je doplněno Labyrintem, originálním herním prvkem pro volnou hru,
hledání správné cesty, rozvíjející především hrubou motoriku, orientaci v prostoru.
Zároveň je prvek využit jako jeviště a abstraktní kulisy, které společně s podiem
a balančním hledištěm ve tvaru spirály vytvoří amfiteátr pro dramatizaci pohádek,
vystoupení dětí pro rodiče a naše partnerské organizace.
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Fotografie 27: Jehličnatý les – komunitní spirála

Fotografie 28: Jehličnatý les – smyslový chodník
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Fotografie 29: Jehličnatý les - labyrint

PRVEK: model mraveniště
Projekt: „Ferda Mravenec práce všeho druhu“ – v reálné velikosti vyrobený model
půlky mraveniště tak, aby mohly děti nahlédnout do důmyslného systému
chodbiček a případně ho vyzkoušeli jako malou kuličkodráhu. Jeho tvar slouží i jako
částečně chráněný úkryt k pocitu soukromí, určování světových stran dle tvaru
mraveniště, letokruhů.

Fotografie 30: Jehličnatý les – mraveniště a dvouhoupadlo
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PRVEK: smyslové budky jako součást oplocení mezi dvěmi vstupními brankami
Projekt: „Poznáš, co to je?“ – ve třech výškových úrovních jsou na plotě zavěšeny
dřevěné budky nebo police k umísťování různých materiálů a jejich určování pouze
jedním smyslem, horní police pro zrak a přiřazování např. plodu k listu, prostřední
budky pro čich a dolní pro hmat.

Fotografie 31: Jehličnatý les – smyslové budky
PRVEK: jednoduchá hájenka s krmelcem
Projekt: „Hajný je lesa pán“ – záměrem projektu je seznámit se způsobem života
lesní zvěře, se zázemím pro ně v podobě miniatur. Součástí vybavení je i paroží
a symbolem pro les – dřevěnou sovou. Prvek je využíván k volné hře i k tvoření
zvířátek z přírodních materiálů.

PRVEK: mechové koutky
Projekt: „Na návštěvě u skřítků“ – záměrem projektu je podpora fantazie,
představivosti a rozvíjení jemné motoriky. Mikrosvět zajímavě kontrastuje s ptačí
perspektivou a ukazují další životní prostor - mikrosvět (skulinky).
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Fotografie 32: Jehličnatý les – „U skřítků“ a lanová stezka

PRVEK: lanová stezka s doplňky
Projekt: „Po stopách veverky Čiperky“ – lanová stezka, rozvoj hrubé motoriky
a pohybových dovedností dětí, procvičování koordinace ruka - noha, překonávání
strachu z nestabilních ploch, zdokonalování hbitosti a obratnosti, procvičování
správného držení těla, získávání sebedůvěry a překonávání sama sebe. Herní prvek
taktéž nabízí možnost pozorování okolí z vyššího bodu a objevování neznámého
prostřednictvím dalekohledu z ptačí perspektivy.

Fotografie 33: Jehličnatý les – lanová stezka
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Fotografie 34: Jehličnatý les – obratnostní kůly

PRVEK: medvědí brloh, skákací medvěd, galerie zvířat
Projekt: „Šel medvěd, po cestě“ – zaměřen na rozvoj pohybové koordinace
a rovnováhy v podobě netradičního skákacího panáka – skákací medvěd. Zadní stěna
stávající buňky na nářadí je pokryta siluetami zvířat (galerie zvířat), ty umožňují
porovnávání velikosti těla lesních zvířat vzhledem k dětské postavě. Dále nabízí
vtipné propojení dvou stanovišť – jehličnatého lesa a jedlé zahrady lezecí stěnou
formou překonávání překážky v touze po sladké odměně – medu. Součástí stanoviště
je i zastřešený prostor pro aplikaci prožitkových a badatelských metod v době
nepříznivého počasí, přímého slunečního svitu, nabízí i klidovou zónu. Medvědí
brloh má stěny z vrbového proutí a jednoduchou pultovou střechu.
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Fotografie 35: Jehličnatý les – lezecí stěna s vrátky

6.2.4 Jedlá zahrada – symbol žížala
STANOVIŠTĚ
jižní nejspodnější část zahrady

PŮVODNÍ STAV
Spodní část zahrady měla špatně udržovaný trávník, liniově vysazené letité
rododendrony před okny učebny, které dosahovaly zhruba do poloviny výšky oken
a výrazně ovlivňovaly světlost místnosti s hernou, několik solitérních smrků a bříza,
Z těchto důvodů požadovala hygiena prořez a prosvětlení prostoru kvůli dennímu
osvětlení v učebně přízemní budovy, proto byla bříza pokácena a rododendrony
odborně sníženy. V nejnižším místě zahrady je stará stavební buňka využívaná pro
skladování zahradního nářadí. V místech, kde tato část zahrady hraničí s provozní
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zónou, je nově vysazen živý plot z tújí, přesto není tento prostor uzavřen. Prostorem
se vine uzounká cestička ze starých betonových tvárnic od spodní branky kolem
buňky k provozní příjezdové komunikaci, byla cestička ve špatném stavu.
Odstraněna byla nevyhovující klouzačka.

PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Sloužilo k občasným volným pohybovým aktivitám převážně soustředěné na jediný
herní prvek, dispozičně špatně řešený prostor bez jasných bezpečných hranic spíše
vedlo k přílišnému rozptylu dětí, z tohoto důvodu se pedagogický dozor tomuto
místu vyhýbal, prostor nenabízel možnost úkrytu před deštěm ani neposkytoval
žádné možnosti k soustředěným činnostem, za kreativní vyžití lze v tomto místě
považovat pouze sběr a hru ze šišek, ovšem není podporována fantazie ani reliéf
terénu a skladba flory k tomu nevybízela.

NOVÉ VYUŽITÍ
Celá spodní část pozemku je jasně dispozičně rozdělena na větší část pro stanoviště
Jedlé zahrady a užší část s vzrostlými jehličnatými stromy pro Jehličnatý les.
Oddělení bylo provedeno částečně aktivní prolézací stěnou a delší linie pasivně,
malým výškovým převýšením ze suché kamenné zídky. K oddělení od provozní části
byl využit stávající živý plot z tújí a doplněný uzamykatelnou brankou. Prostor jedlé
zahrady nyní nabízí možnost práce třídy u stolků, relaxaci v houpací zóně,
pozorování v její těsné blízkosti, pěstitelské práce a další manuální činnosti,
důležitým prvkem je zde voda.
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Fotografie 36: Jedlá zahrada – původní a nový stav hranice s provozní zónou

POPIS PRVKŮ
Čtveřečková zahrádka – dřevěné boxy 30 x 30 s výškou 30 až 90 cm, většina
k naplnění substrátem, některé zaklopené pochozími prkny a dřevěná treláž;
kamenná bylinková spirála; jídelna v ovocném sadu – čtyři ovocné stromky, čtyři
stolky se třicetidvěma špalkovými sedáky, celé ohraničené kamennou obrubou;
drobný dřevěný hmyzí hotel, motýlí farma, ptačí budky, žížalovník, klestí pro ježka,
provazová pavučina, ošatkový včelí úl, umělá vosí hnízda, vše rozmístěné
v rododendronovém záhonu; malá kovová pumpa a zakopaná nádrž na dešťovou
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vodu s kačírkovým obsypem a suchou kamennou zídkou; kompostér (umístěn
v provozní části z hygienických důvodů a dětmi používán pouze v doprovodu
pedagogů) a boxy na mulčovací hmotu se systémem kladek k podpoře chuti
do práce; stávající houpadlo přemístěné z nevyhovujícího prostoru; jedno nové
houpadlo ve tvaru berušky; dvě houpací látková křesla k zavěšení na akátové sloupy;
přístup z balkonku; bezpečností branka; dřevěná atypická lavička ve stínu stromu;
povrchová úprava – trávník, seno, štěrk, kůra.

PRVEK: jídelna v ovocném sadu
Projekt: „Vitamínky pro pusinky“ – podporuje delší pobyt venku, umožňuje řízené
činnosti mimo učebnu přímo u zdroje původu potravin, uvědomění si zákonitostí
přírody, rozpoznávání základních druhů ovoce, zeleniny, a jejich vlastností,
pracovní listy, využití plodin k vlastnoruční výrobě pokrmů, výdej svačin
a přesnídávek.

Fotografie 37: Jedlá zahrada – jídelna

82

PRVEK: pumpa
Projekt: „Voda živá“ – chápání důležitosti vody pro život člověka, živočichů
a především rostlin, dobré pracovní návyky. Pumpa na dešťovou vodu svedenou
ze střechy budovy do nově zakopané nádrže je určena pro hospodaření dětí s vodou
a k zalévání dětských výpěstků konvičkami na čtverečkové zahrádce a bylinkové
spirále.

Fotografie 38: Jedlá zahrada – pumpa

PRVEK: bylinková spirála
Projekt: „Tajemství babského ucha“ - pozorování různorodosti tvarů, barev, chutí,
struktury a stavby rostlin a jejich použití – přírodní barviva, léčivé účinky, koření,
výroba vonných polštářků a mýdel.

83

Fotografie 39: Jedlá zahrada – bylinková spirála

PRVEK: Čtvercová zahrádka
Projekt: „Vstávej semínko, holala“ - pozorování klíčení rostlin, zalévání, péče
o rostliny, co rostliny k životu potřebují.

Fotografie 40: Jedlá zahrada – čtvercová zahrádka
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PRVKY: kompostér a boxy na mulčovací hmoty s kladkou
Projekt: „Dobrůtky pro kořínky“ – pravidla kompostování, pozorování přeměny
zbytků potravin na organické živiny pro rostliny, kompostér bude umístěn
v provozní části zahrady z hygienických a bezpečnostních důvodů, v boxech se bude
ukládat už hotový kompost využitelný pro pěstování. Pro oddělení těchto dvou částí
zahrad bude zbudována uzamykatelná branka.

Fotografie 41: Jedlá zahrada – kompostér

Fotografie 42: Jedlá zahrada – boxy na mulčovací hmoty s kladkou
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PRVKY: stinná lavička, kůly pro zavěšení houpacích křesel
Projekt: „Tiše, tiše, brouček spí.“ – je zaměřen na zklidnění dětí. Cílem je zaměřit
pozornost dětí na aktivity hmyzu v okolí jedlé zahrady, posilovat jejich objevování
a pozorování, vést je k aktivnímu odpočinku.

Fotografie 43: Jedlá zahrada – posezení

Fotografie 44: Jedlá zahrada – houpací křeslo
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PRVKY: domečky a krmítka pro drobné živočichy
Projekt: „Kdepak ty broučku postýlku máš“ – umožní poznávat a žasnout nad
životem drobných živočichů – hmyzí hotel, motýlí farma, ptačí budky, žížalovník,
klestí pro ježka, pavučina, včelí úl, vosí hnízda. Aby byla podpořena délka pobytu
dětí v blízkosti zajímavých objektů, jsou v jejich těsném okolí umístěny houpadla,
lavička a relaxační houpací křesla k zavěšení na akátové sloupy.

Fotografie 45: Jedlá zahrada – krmítka

Fotografie 46: Jedlá zahrada – domeček
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Fotografie 47: Jedlá zahrada - domeček

PRVEK: rozcestníky
Projekt: „Rovnou za nosem“ – cílem je seznámení dětí s turistickým značením
v přírodě, ukázka práce v terénu s mapou, budování orientačního smyslu, co dělat,
když se ztratíme.

Fotografie 48: Jedlá zahrada – rozcestník
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Fotografie 49: Jedlá zahrada – rozcestník

6.2.5 Louka – symbol zajíc
STANOVIŠTĚ
prostřední část horní zahrady, severní část pozemku

PŮVODNÍ STAV
Zatravněná mírně sklonitá rovina ze dvou stran s otevřeným prostorem a ze dvou
protilehlých stran ohraničená, z vrchu vysokou zdí z pohledových betonových
tvárnic a řadou vzrostlých bříz, ze spodu dřevěným plaňkovým plotem kotveným
do mohutné opěrné zdi ze stejných tvárnic, dobře osluněná, dominantním prvkem
je robustní atraktivní smrk.

PŮVODNÍ VYUŽITÍ
V zimním období využívána k občasným zimním hrám, v ostatních obdobích
otevřený prostor nabízel možnost společných činností, směr spádu však sváděl děti
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ke spodnímu plotu, a to vyžadovalo pro pedagogy zvýšenou pozornost, celkově
se tato část téměř nevyužívala.

NOVÉ VYUŽITÍ
Vrbové domečky a hnízda se uplatní k osobním hrám, členitý reliéf přináší mnoho
podnětů k přeskakování, schovávání a válení sudů, v zasněženém čase poskytuje
zimní radovánky, kolem Vánoc vyžijeme jednu vrbičku, která představuje betlém
a dominantní smrk se vánočně ozdobí, ke společnému zpěvu koled a nadílce
je dostatečný prostor, případně lze využít zastřešenou zahradní učebnu logotypovou
Archu v těsné blízkosti tohoto stanoviště.

Fotografie 50: Louka – původní a nový stav
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Fotografie 51: Louka – původní a nový stav

POPIS PRVKŮ:
Dunovitě členěný reliéf, větší a menší hnízdo z proutí pro děti, tři kruhové vrbové
domečky, tunel skrz terénní kopeček z betonové roury, zavěšené a volně rozptýlené
dekorace zvířat a hmyzu ze slámy, dřeva a proutí, prohazovací prvky na stromech.
Povrch – trávník pravidelně sekaný, místy nesekané traviny s lučními květy.
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PRVKY: terénní tunel a nerovný terén, prohazovadla
Projekt: „Hopsasa, hejsa“; „Příběhy Jujdáska a Hejáska.“ – cílem je rozvoj
pohybových dovedností na nerovném terénu, procvičování správného držení těla
a posilování jednotlivých svalových skupin, prostor pro skupinové hry: Zajíček v své
jamce a čtení příběhů a vyprávění o prožitcích zaječích sourozenců.

Fotografie 52: Louka – nerovný terén, tunel

Fotografie 53: Louka – tunel
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Fotografie 54: Louka – prohazovadlo

PRVKY: proutěné hnízdo a vrbové domečky, dekorace z přírodnin
Projekty: „Vpletla kytku“; „Adventní čas“; „Domečku, kdo v tobě zůstává“ – cílem
je využít jednotlivé herní prvky pro oslavu svátku jara a zimy, seznámit děti
s různými typy příbytků lidí (Indiáni, Eskymáci, Křováci…) i zvířátek, inspirovat
děti k vytváření dekorací (herbáře, proutěná hnízda, ozdoby ze slámy, Panova
flétna) a hraček (trávové panenky) z přírodních materiálů. Rozvíjení jemné
motoriky, povědomí o tradicích, estetického cítění, představivosti a fantazie.

Fotografie 55: Louka – proutěná hnízda
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Fotografie 56: Louka – vrbový domeček

Fotografie 57: Louka – dekorace
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Fotografie 58: Louka – dekorace

6.2.6 Březový háj – symbol dřevosochy Březulky a Dubínka
STANOVIŠTĚ
zadní horní roh zahrady, nejvyšší místo, severozápadní strana, osluněná a vysokou
zdí chráněná část

PŮVODNÍ STAV
Vzrostlý březový pruh táhnoucí se po celé horní délce zahrady s přibližně
pravidelnými odstupy stromů ve dvou až třech řadách, břízám často při velkém
větru praskaly větve, zahradnickým bezpečnostním doporučením je provést
zesilovací řez, v horní části pozůstatek betonáže, která byla postupně zasypávána
shrabaným listím.
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PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Děti zde pobíhaly mezi kmeny, hrály „škatulata hýbejte se“, chyběla vertikální
možnost pohybu, sbíraly spadané větve.

NOVÉ VYUŽITÍ
K zatraktivnění prostoru bylo navrženo několik herních prvků podporujících
především hrubou motoriku a udržení rovnováhy, k ponechání volnosti pohybu
a díky inspirativnímu vání větví ve větru byly navrženy tři za sebou umístěné
závěsné houpačky, aby i děti mohly pocítit vání větru ve vlasech a na tváři.
K soustředění, poznávání a jemné motorice slouží didaktické panely umístěné
na stávající betonové zdi oplocení.

Fotografie 59: Březový háj – původní a nový stav z pohledu nejvyššího místa zahrady
směrem k budově mateřské školy
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POPIS PRVKŮ
Šestiboký zastřešený posed s různými možnostmi přístupu, dřevěná lavička,
tři klasické zavěšené A houpačky mezi břízami – vání ve větru, kladina, dvě
dřevosochy, didaktické panely podél betonové zdi na téma lesa, jeho obyvatel a cesty
dřeva, jedlý živý plot.

PRVKY: závěsné houpačky, kladina, lavička
Projekt: „Foukej, foukej větříčku“ – záměrem je zprostředkovat sílu větru (pomocník
i škůdce) formou prožitku, houpání a přechod přes lávku. Lavička slouží jako klidové
místo pro ekonaratologii O Březulce a Dubínkovi. Cílem je rozvoj fyzické zdatnosti,
ohybových dovedností a překonání sama sebe, o rozvoji řečových dovedností,
podpora představivosti a fantazie.

Fotografie 60: Louka – závěsné houpačky

97

PRVEK: posed s různými přístupy a klouzačkou
Projekt: „Kam mé oko dohlédne“ – záměrem je poskytnout výhled s nejvyššího bodu
zahrady, přiblížit dětem základní zákony optiky pomocí dalekohledu, posilovat
pohybové dovednosti.

Fotografie 61: Březový háj – posed

PRVEK: didaktické panely
Projekt: „Poznej, odkud pocházím“ – záměrem je seznámit děti s druhy stromů,
jejich tvarem listů, kůry a plody. Cílem je správné pojmenování částí stromu, listu
a přiřazování správného názvu k danému plodu. Rozvíjení paměti, jemné motoriky,
výtvarného cítění – frotáže listů, kúry, zvířátka a skřítci z lesních plodů…
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6.2.7 Pastvina – symbol pasáček
STANOVIŠTĚ
pás horní zadní cesty a prostor pod ní, severozápadní část pozemku, při někdejším
budování mateřské školy sloužila tato cesta jako staveništní příjezdová komunikace
pro těžkou techniku, ze které byly později odstraněny panely

PŮVODNÍ STAV
Travnatý povrch, nepravidelný svah, žádné herní prvky, travnatá cesta vedla
do ztracena, mezi betonovým schodištěm a opěrnou zdí z pohledových tvárnic byl
nebezpečný prudký sráz s pozůstatky staveništní šachty s neúspěšným pokusem
o ozelenění.

PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Pouze v zimním čase jako kopeček pro bobování.

NOVÉ VYUŽITÍ
Zásadní část dětské minifarmy, pastvina pro domácí drobná zvířata, podél ohrady
volný prostor, kde mohou děti volně pozorovat chování zvířátek, svah na bobování
zůstává zachován a lze jej při umístění zvířat do základního výběhu i nadále v zimě
využívat. V nejzadnější části tohoto prostoru vznikla štěrkem zpevněná příjezdová
svažitá cesta do provozní části minifarmy nutná k zásobování minifarmy balíky
slámy a odvozu hnoje. Část štěrku zároveň slouží jako dopadová plocha pro herní
prvek posed umístěného v sousední vyšší zóně Březového háje. Pro poznávání
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a ochutnávání přírody slouží i jedlý živý plot podél celého západního stávajícího
oplocení. Dále je zde umístěn jeden herní prvek - povoz s koňmi ze dřeva, atmosféru
dokresluje dřevosocha pasáčka ovcí a koz a s orientací pomáhá rozcestník.
Nebezpečný sráz byl přeměněn na zajímavé dřevěné rohové schodiště z kulatin
a prken, která překryla i nevzhledné betonové skruže původní šachty.

POPIS PRVKŮ
Dřevěný povoz s 2 koníky, ohrada pro živá zvířata, jednoduchý dřevěný přístřešek
pro zvířata a vydlabaný kmen jako koryto na vodu, dřevosocha pasáčka z jednoho
kůlu ohrady, rozcestník, rozšíření schodiště o dřevěnou přírodní část z kulatin
a prken a renovace stávajícího betonového schodiště s obkladem, dřevěný nájezd
v podobě šikmé zpevněné plochy umožňující dětem manipulaci materiálu
ze zahrady ke zvířátkům a opačně.

PRVKY: ohrada s brankou stíněné napajedlo.
Projekt: „Běžela ovečka“ – záměrem přiblížení dětem tradic městské čtvrti
Podmokly – pastviny pro ovce na zámecký dvůr cílem je soužití dětí se zvířaty
za účel poznávání klasických domácích zvířat a jejich užitkovosti – využití ovčího
rouna pro výrobu plstěných dekoračních ozdob, péče o zvíře, ergoterapii
a zooterapie.
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Fotografie 62: Pastvina – pasáček

Fotografie 63: Pastvina – napajedlo
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PRVEK: herní povoz s koníky
Projekt: „Já mám koně“ - záměrem je seznámení dětí se stavbou těla domácího
zvířete a povozem z dob minulých. Rozvoj vědomostí, hrubé motoriky, správného
držení těla a posilování všech svalových skupin.

Fotografie 64: Pastvina – povoz s koníky

PRVKY: rozšíření a renovace zahradního schodiště s dřevěným nájezdem
Projekt: „Jedna dvě, Honza jde“ – záměrem je využití prostoru pro scházení podle
tříd k řízeným činnostem, akátové palisády různých velikostí k poměřování
velikostí, rozvoj předmatematických dovedností. Dřevěný nájezd slouží k pracovním
návykům dětí: vezení krmiva, vody a přebytků z jedlé zahrady, odvoz nepotřebného
krmiva na kompost. Děti se tak budou seznamovat s činnostmi, postupy, nástroji.
Nájezd přinese bezbariérový přístup do této části zahrady.
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Fotografie 65: Pastvina – schodiště

Fotografie 66: Pastvina – schodiště
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6.2.8 Hospodářský dvůr – symbol kohout
Naše školní zahrada vybudovaná v přírodním stylu má kromě herních edukačních
prvků i součást, ve které máme trvale žijící domácí a hospodářská zvířata. Tím mají
děti umožněn přímý kontakt a možnost zvířata nejen poznávat, ale také příležitost
se o nich dozvídat a starat se o ně. V části pojmenované "Hospodářský dvůr"
chováme králíky, slepice, morčata, kůzlata s kozou, poníka. Děti se se zvířaty musí
nejdříve seznámit, je jim vysvětlen důvod chovu u lidských obydlí, jejich potřeby,
krmení a způsob ošetřování. Děti se postupně zapojují do péče o ně, nejdříve
je poznávají a krmí, hladí je, následně pomáhají s úklidem a ošetřováním.
Edukační význam chovu těchto zvířat můžeme spatřovat v rozvoji sociálních
dovedností, děti se učí trpělivosti, pozornosti a ohleduplnosti. Postupně a nenásilnou
formou se děti dozvídají, co je důvodem jejich chovu, učí se respektovat potřeby
zvířat - dostat krmení, vodu, zajistit jim úklid v prostorách, kde pobývají,
respektovat jejich potřebu odpočinku, klid k jídlu atd. Dítě si tím začíná uvědomovat
i své vlastní chování a postoje. Lépe bude chápat ohleduplnost nejen ke zvířatům, ale
i mezi dětmi navzájem, učí se úctě k dospělým, neboť si uvědomuje péči zvířat o svá
mláďata, která dětem pomáhá chápat starost rodičů o ně.

STANOVIŠTĚ
spodní část zadní zahrady, západní strana
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PŮVODNÍ STAV
Nevzhledné hřiště, původní povrch se drolil nebo zanášel a zarůstal mechem, značná
část oplocení byla zrezlá a nebezpečná, původní staveništní buňka sloužila
na odkládání venkovního náčiní.

PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Používáno jako zpevněná rovina pro hry a nenáročné sporty, bez estetické hodnoty
a kvalitního multifunkčního využití.

NOVÉ VYUŽITÍ
Protože se naše organizace rozhodla v budoucnu využít plochých střech budov
k vybudování sportovního a dopravního hřiště, mohla být polovina uvedeného
prostoru přebudována na hospodářský dvůr s kamenným nádvořím a vzdálenější
polovina na živou mini farmu s venkovními celodřevěnými boxy pro zvířátka
a zatravněným výběhem. Společně se tak toto místo stalo výukovým a zážitkovým
centrem, současně slouží k dotykové terapii a umožňuje vznik odpoledních
zájmových kroužků pro děti z vlastních i partnerských mateřských škol.
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Fotografie 67: Hospodářský dvůr – původní a nový stav

POPIS PRVKŮ
Hospodářský dvůr
Obsahuje dlážděné nádvoří z přírodního kamene, jehož srdcem se stala nová
pískovcová studna s litinovým kohoutkem napojeným na rozvod pitné vody uložený
v nezámrzné hloubce, dále vesničku řemesel s pěti ukázkovými řemeslnými
dílničkami (celková plocha 24 m2) – součástí stavby je základní vybavení dílniček,
jako jsou stolky, lavičky a poličky – speciální odborné vybavení tematických
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dílniček jako např. máselnice, kolovrátek apod. nebylo předmětem projektu.
Venkovní rohové krbové ohniště ze šamotových cihel, stavení – akátová
celodřevěná stavba na kůlech bez stěn (celková plocha 24 m2), tradičního
obdélníkového tvaru s dřevěnými stoly a lavicemi sloužící ke společenským,
výukovým a řemeslným aktivitám, symbolická lípa a lavička kolem ní, ohrada
a oplocení. Symbol kohouta je umístěn na střeše stavení.

Minifarma
Pět venkovních dřevěných boxů (celková plocha 24 m2) pro drobná hospodářská
zvířata – pony, dvě ovce, dvě kozy, pět kójí pro králíky, morčata apod., vyvýšený
kurník pro šest slepic s ohrazeným výběhem s možností občasného rozšířeného
výběhu, základní výběh pro hospodářská zvířata – část zpevněná přírodním
kamenem, větší část trávník či udusaná zemina, přístřešek a napajedlo pro zvířata
s vodovodní přípojkou na stávající rozvody vody. Z tohoto základního výběhu
mohou zvířata přejít do okružního ochozu kolem hospodářského dvora nebo skrz
něj na ohrazenou pastvinu, za ustájovacími boxy je provozní část se stávající buňkou
na nářadí, možností uskladnění slaměných balíků a kontejnerem na hnůj pro jeho
pravidelné odvážení a nakládání s ním jako s odpadem, celá tato část je pohledově,
hlukově

i protizápachově

od

přiléhavé

ulice

oddělena

hustou

keřovou

a polokmennou výsadbou z obou stran oplocení, vzhledem k slabé dopravní
frekventovanosti komunikace bylo vhodné pro výsadbu zvolit dřeviny s jedlými
plody a listy pro hospodářská zvířata.
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Ochoz
Kolem celého prostoru vznikl jednoduchým dřevěným ohrazením 1,5 metrový
projížďkový ochoz určený pro asistovanou jízdu dětí na poníkovi v rámci zooterapie,
zážitkového učení, odbourávání strachu a návratu ke způsobu života blízkého
přírodě.

PRVKY: projížďkový ochoz s funkčním oplocením, výběh minifarmy a drůbež
venkovní boxy pro zvířata, stíněné napajedlo se zpevněnou plochou
Projekt: „Když jsem já sloužil“ – záměrem je návrat k přírodě tzv. „zelená terapie“,
kontakt s vybranými klidnými zvířaty. Zooterapie příznivě působí na oslabený
či zvýšený svalový tonus a při potížích v komunikačních schopnostech, děti si tak
budují a rozvíjejí emocionální vztahy, učí se základy etiologie. Na zvíře je nahlíženo
jako na partnera, společníka a prostředníka osobnostního rozvoje jedince. Dále
se péčí o zvířata přirozeně zapojí do života dospělých, což nabízí řadu spontánních
příležitostí k mezilidské komunikaci a spolupráci. Minifarma má příznivý
ekonomický dopad na nakládání s odpady, většina zbytků je zkrmena nebo
zkompostována.

Fotografie 68: Hospodářský dvůr – oplocení
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Fotografie 69: Hospodářský dvůr – minifarma

Fotografie 70: Hospodářský dvůr - minifarma
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Fotografie 71: Hospodářský dvůr – výběh minifarmy

PRVKY: kamenné nádvoří s kašnou, stinná lavička kolem kmene, vesnička řemesel
s pěti dílničkami, venkovní kuchyně s otevřeným krbem, stavení se stoly a lavicemi
Projekt: „Zlaté české ručičky“ - záměrem je návrat k lidovým tradicím a způsobu
života minulých generací na venkově – náměstíčko s lípou, kašnou a lavičkou
uprostřed. V řemeslných dílničkách si děti mohou vyzkoušet jednotlivá staročeská
řemesla – mlynáře (mletí obilí v kamenném mlýnku), dráteníka (drátkování
kamínků, hrnečků…), tkalce – jednouchý tkalcovský stav pro proplétání vláken
kopřiv, stužek; hrnčíře – práce s hlínou na dětském hrnčířském kruhu, staročeská
světnička s kachlovými kamny – výroba kachlů s rodiči a partnerskou školkou Jurta.
Nejen pro akce s rodiči a partnery (děti předškolního věku) je určena venkovní
kuchyně otevřeným krbem a stavení se stoly a lavicemi – prostory jsou využity pro
stravování dětí, vzdělávání dalších pedagogů pro mateřské školy v oblasti EVVO
a polytechnického vzdělávání, k předávání zkušeností, tak i pro zpracovávání darů
naší zahrady- vonná bylinková mýdla, polštářky, skřítci panenky z přírodnin,
výrobky z hlíny, ovčího rouna, drátkování, pečení chleba.
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Fotografie 72: Hospodářský dvůr – kamenné nádvoří s kašnou, stinná lavička kolem
kmene, vesnička řemesel s pěti dílničkami, venkovní kuchyně s otevřeným krbem,
stavení se stoly a lavicemi

6.2.9 Arboretum a zeleň
STANOVIŠTĚ
svah lemující spojovací cestu od hlavní budovy k zadnímu provoznímu vchodu
a zároveň vedoucí k dětskému bazénku

PŮVODNÍ STAV
Dospělé vzrostlé keře umístěné ve svažitém trávníku.
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PŮVODNÍ VYUŽITÍ
Nepochozí okrasná plocha oddělující výškově odlišné plochy.

NOVÉ VYUŽITÍ
Okrasná a výuková plocha v podobě arboreta z rozličných jednoduchých dřevin
a bylin ke zkvalitnění estetického prostředí obklopující děti a zároveň k možnosti
studia rozličnosti přírody.

NAVRHOVANÉ ROSTLINY
Javor babyka, Brslen evropský, Zákula japonská, Klokoč zpeřený, Šeřík obecný
zakrslý, Zimostráz stálezelený, Vrba jíva Pendula, Přísavník trojcípý, Nepravý
jasmín plný, Levandule úzkolistá, Trvalky a skalničky rozličných barev a tvarů,
Jalovec poléhavý, Smrk sivý Alberta glove, Smrk Tompa
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Fotografie 73: Arboretum a zeleň – původní a nový stav na svahu u cesty k bazénku

Projekt: „Poznej arboretum“ – záměrem je představení dětem různorodosti matky
přírody, seznámení se se základními druhy dřevin a rostlin, jejich tvarů, barev
a struktur a sledování proměn během celého roku; rozpoznávání opadavých
a neopadavých dřevin, jehličnatých a listnatých, určování druhu podle plodů atd.;
učení se pečovat o rostliny a dřeviny po celý rok; jejich důležitost a význam
v přírodě a pro člověka. Přírodniny získané z arboreta se využívají při kreativních
a experimentálních činnostech, v rámci landartu apod.
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Projekt: „Nejen krásná, ale i k více využití“ – záměrem je kreativní využití:
Bambusové suché stvoly – rámečky, svitky, vázaná Panova flétna, tyčky
na lampiony, závěsné dekorace, kuličko dráhy, vodní kaskádky…


Mochyně židovská třešeň – dekorace, panenky.



Kakost, hortenzie, kapradina, květy trvalek a lučních bylin – lisování květin,
dekorace, zdobení ručního papíru…



Jeřabina, hlohyně, růže – dekorace.



Levandule, vonné byliny – vonné mýdla, vosky, pytlíčky, polštářky.

Projekt: „Babičko, nauč mě“ – záměrem projektu je využití znalosti předků:


Klokoč zpeřený – ze semen naše babičky vyráběly růžence a lidové šperky.



Javor babyka – ze dřeva dědové vyráběli dechové hudební nástroje včetně
fléten



Dřín obecný – s jeho kůrou se nejlépe vydělávají kůže na buben.



Brslen evropský – jedině z jeho dřeva se vyráběli párátka.

Součást projektu: „Vitamínky do pusinky“ – záměr projektu jsou přírodní dobroty.
ovocné stromy; jahodník lesní měsíční; kanadská borůvka; brusinka; ostružina
beztrnná; rybíz stromkový červený, černý; bylinky – trvalkové sazeničky - libeček,
pažitka, petržel, dobromysl; zelenina – mrkev, hrášek, ředkvička; líska obecná;
rakytník řešetlákový; trnka obecná; jeřáb moravský sladkoplodý; dřín obecný;
hlohyně šarlatová; muchovník velkokvětý; bez černý; dřišťál obecný; kiwi
mrazuvzdorné; réva stolní bezsemenná.
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7 Výsledky
Proč jsme se rozhodli přeměnit naši zahradu mateřskou školu Klostermannova
do přírodního stylu? Kromě toho, že jsme již dlouho uvažovali o nutné změně,
záměrem bylo, aby pro naše městské děti měla přeměna co největší význam.
Dlouhodobě se zabýváme environmentálním vzděláváním, ke kterému jsme
využívali různé akce mimo naší mateřskou školu, případně k nám zvali různé
instituce, které nabízely různé vzdělávací pořady pro děti (ZOO Děčín, společnost
Pidi Midi apod.). Tyto akce však nezapadaly do našeho programu, případně jsme jej
v souvislosti s akcemi operativně zapracovávali do environmentálně zaměřených
projektů.
Příležitost, která se naskytla ve spojení spolupráce s rodiči dětí, vyhlášenou výzvou
z ESF MŽP a výzva Krajského úřadu Ústeckého kraje, nás přivedla k možnosti
zrealizovat projekt, který jsme již dlouho zvažovali a chtěli realizovat. Na schůzce
s rodiči dětí byl náš záměr představen, následně jsme o něm vhodným způsobem
seznámili děti. Pro ty, které se po prázdninách chystaly do školy, byla zpráva
smutná, my jsme však děti motivovali s tím, že se mohou po jeho realizaci
na zahradu podívat a společně s ostatními dětmi si zahradu ještě užívat.
Dětem byla dána možnost při každodenní docházce do mateřské školy sledovat práci
stavebníků, dělníků, tesařů, kameníků a všech dalších osob i stavebních strojů,
sledovat, jak práce na přeměně zahrady postupně pokračují. Společně s dětmi jsme
si říkali a vysvětlovali, co se právě děje, kde bude co stát, jak to následně využijeme.
Snažili jsme se děti již v průběhu přestavby motivovat a také využívat možnost
je zasvěcovat do práce lidí přímo při realizaci. Dá se říci, že to dětem přinášelo nejen
nové informace, ale jejich zájem o vysvětlování nás utvrzoval v poznání, že vlastně
vidět lidi pracovat, je pro ně také novým objevováním.
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Po dlouhodobém čekání a odpovídání na dotazy dychtivých dětí, kdy že už bude vše
hotové, konečně nastal den, kdy jsme si mohli začít zahradu užívat. Nejdříve jsme
společně prošli celý areál, říkali si o možnostech využití jednotlivých prvků
a zároveň jsme společně vytvářeli pravidla pro bezpečnost a možnost jejich použití.
Takto vytvořená pravidla pak děti daleko více dodržují, než kdybychom je jako
učitelky dětem pouze nařídily. Dá se předpokládat, že nově vybudovaná zahrada
vzbudí i další zájem o činnost naší mateřské školy ze strany rodičů, zároveň
se významně zvýšil zájem veřejnosti o naši zahradu, která je vlastně ve městě, kde
je dvacet mateřských škol, naprosto ojedinělá a proto pobyt spojený s návštěvou naší
malé farmy nabízíme i těmto školám. V rámci spolupráce s blízkou základní školou
chceme umožnit využívat naší zahradu dětem ze školy i odpolední návštěvy
se školní družinou.
Vybudování zahrady v přírodním stylu byl pozitivně hodnocen i ze strany
zřizovatele. Myslím, že společné úsilí, i přes několik problematických situací, které
se v průběhu přestavby musely řešit, přineslo pozitivní změny zahrady a hlavně
možnost využít ji ke vzdělávání dětí a rozvíjení kompetencí v ochraně životního
prostředí. Pozitivně začaly děti ovlivňovat i svoje rodiče a další příbuzné. A hlavně,
je pro ně samé motivační, aby o prostředí, ve kterém budou dále žít, uměly děti
chránit.
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8 Diskuze
Byla skutečně přestavba zahrady pro MŠ významnou změnou?
Bylo pro nás skutečným zážitkem, zjišťovat, jak se děti aktivně zapojují
do připravených činností a také sledovat, jak je dokážou dále přetvářet
a zdokonalovat. Aby nové prostředí bylo pro děti co nejpřitažlivější, věnovali jsme
se po dokončení zahrady vždy jen několika herním prvkům, které jsou spojeny
do jednotlivých projektů uvedených v kapitole 6.2 této práce. Ke každodennímu
pobytu začala být využívána především venkovní učebna, kde se připravuje pro děti
různý program a v době pobytu se zde většinou průběžně vystřídají všechny děti
ze tří tříd. Zajímavým zjištěním pro nás učitelky bylo, když jsme si všimly, jak
výrazně se mezi dětmi zvýšila kooperace v učení a poznávání. Děti si samy začínají
předávat informace, které již o zahradních prvcích vědí, předávají si vzájemně
informace, které řekly dětem učitelky jen jednotlivcům nebo malým skupinkám.
Prvotní pro nás bylo vždy poučení o používání prvků s ohledem na bezpečnost dětí
i způsob jejich používání. Jako velmi přínosné pro rozvoj očekávaných výstupů bylo
také zjištění, jak se děti vzájemně upozorňují na potřebu ochraňovat jak rostliny
a zvířata, tak i jednotlivé herní prvky.
Přes velkou časovou a pracovní náročnost přeměny zahrady je důležité vyzdvihnout
její významnost pro děti nejen z naší mateřské školy, ale i dalších mateřských škol
v rámci našeho právního subjektu, tak i zájem o návštěvu z jiných mateřských škol.
Významně se také posílila naše spolupráce se zřizovatelem a dalšími zájmovými
organizacemi ve městě. Rozhodným kladem je posílení naší prestiže, který se nyní
projevuje v zájmu o umístění dětí, a to bez ohledu na dojezdovou vzdálenost z místa
bydliště rodiny.
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Přestože jsme ještě neprošli celým připraveným projektem, který je uveden
v praktické části této práce, již nás napadají další, které si zapisujeme a průběžně již
připravujeme. Ve vztahu k pedagogické práci došlo u učitelek i provozních
zaměstnanců ke zvýšené motivaci k práci a všichni berou naši novou zahradu
"za svou".
Nová zahrada umožnila dětem spoustu nových příležitostí k poznávání přírodního
prostředí. Vedeme děti k tomu, aby si ji vážily, pečovaly o ni. Postoje, které si děti
v předškolním věku osvojí, v nich zůstávají i nadále a je možné předpokládat, že si
budou i v dospělosti více vážit životního prostředí a povede je ke snaže o něho
pečovat.
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Závěr
Tato práce měla za cíl popsat realizaci a přeměnu školní zahrady v mateřské škole
Klostermannova, postup přípravy projektu, podání žádosti na získání finančních
prostředků k přestavbě a následnou realizaci stavby. V úvodu práce jsou popsána
teoretická východiska pro environmentální vzdělávání a využití při vzdělávání
v mateřské škole dle RVP PV.
Cesta za získáním finančních prostředků a vlastní stavební realizace projektu nebyla
snadná, vyskytly se i různé problémy, které jsou také popsány. Po překonání všech
těchto situací bylo úsilí, které jsme do přeměny zahrady vynaložili, přínosné
i obohacující. Toto je popsáno v realizační části práce.
Protože zahrada byla přeměněna především pro možnosti environmentálního
vzdělávání, popisuje poslední část práce praktické využití zahrady. K tomu byl
vypracován nový ŠVP s názvem „Plujeme na jedné lodi“ a následně vypracovány
projekty pro využitelnost zahrady v přírodním stylu.
Vzhledem k tomu, že naše organizace nemá koordinátora EVVO, budu pokračovat
specializačním studiem specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy.
Dle § 9 odst. 1 písmene d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud tato práce bude přínosem a inspirací pro další využitelnost, případně
k inspiraci pro práci dalších mateřských škol, budu to považovat za zdar a ověření,
že jsem mohla být prospěšná ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
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