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L Úvod 

Současné moderní trendy v pedagogice jednoznačné prosazují výuku, jež je 

zaměřená na celkový rozvoj žákovy osobnosti - na rozvoj jeho klíčových kompetencí. 

Těmito klíčovými kompetencemi jsou chápány veškeré schopnosti, dovednosti atd., jež 

dítě potřebuje ke kvalitnímu životu ve společnosti. Úkolem školy je proto seznamovat 

žáky se vším, co je bezprostředně obklopuje, a pomáhat jim hledat a nacházet řešení 

situací, se kterými se denně setkávají. Jedině tak získají dobrý základ pro skutečné 

pochopení světa a pro schopnost vést v tomto světě zodpovědný a plnohodnotný život. 

Z toho vyplývá, že výuka již dále nemůže fungovat jen jako pouhý zdroj 

teoretických pouček a návodů, ale musí se zabývat reálnými objekty a reálnými 

problémy. Je proto naprosto nezbytné, aby byly překonány bariéry, které prostředí 

školní třídy od prostředí okolního světa oddělují (obrazně i doslova). 

To se mnohem snadněji řekne, než udělá. V případě přírodovědy (konkrétně 

botaniky), která stojí ve středu pozornosti celé této práce, lze sice s uznáním 

konstatovat, že se mnozí učitelé opravdu snaží výuku přiblížit skutečnosti využíváním 

nejrůznějšího názorného materiálu (obrázků, filmů, modelů, fotografií,...), avšak přímý 

kontakt se zmíněnou realitou - v tomto případě reálnou přírodou - často stále schází. A 

přitom právě v případě přírodovědy je tento kontakt tak důležitý! Posláním tohoto 

předmětu totiž již dávno není pouze naučit děti zpaměti celý systém rostlin, ale 

především vypěstovat v nich kladný vztah k přírodě, na jehož základě se k ní budou 

chovat s respektem a nebudou jí škodit. Vždyť co je pro současného člověka potřebnější 

a důležitější než schopnost jednat takovým způsobem, aby nezničil svět (a tím pádem i 

sám sebe)? Aby ale bylo možné v dětech nějaký cit k přírodě vybudit, je třeba jim 

zajistit co nejvíce možností poznávat ji přímo, ne pouze zprostředkovaně v obrazové 

podobě. To se však zdá být značným problémem. 

Řešení tohoto problému je možné hledat v pořádání nej různějších exkurzí a 

výletů. Je ale naprosto jasné, že do zoologické nebo botanické zahrady nelze jezdit 

denně. Procházky do okolní přírody jsou již mnohem schůdnější variantou, zvláště 

v případě, že se škola nachází v její přímé blízkosti. Pro ty, kteří nemají to štěstí, aby se 

hned za jejich školní budovou rozprostíral les, však i procházka často zůstává časově 

poměrně náročnou akcí, kterou je možno do výuky zařadit jen občas. Jak tedy překonat 
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bariéru, která nekompromisně odděluje přírodní prostředí od prostředí školy, a zajistit 

dětem možnost poznávat přírodu přímo „na vlastní kůži"? 

Právě tato otázka stála u zrodu myšlenky vytvořit na školní zahradě modelové 

ekosystémy a využívat je při výuce (nejen) botaniky. Vždyť která louka, pole nebo 

jezírko jsou bližší než ty na školní zahradě? 

Protože mě idea modelových ekosystémů na školní zahradě velmi nadchla, 

rozhodla jsem sejí věnovat hlouběji v následující práci. 

1. Cíle 

I. cílem této práce, jehož naplnění bude úkolem teoretické části, j e z různých 

stran pohledu prozkoumat možnosti a kvality výuky botaniky v prostředí modelových 

ekosystémů na školní zahradě a na základě zjištěných informací prokázat (popř. 

vyvrátit) její vhodnost a přínos. 

V samém začátku je proto zapotřebí myšlenku vybudování modelových 

ekosystémů na školní zahradě a jejich využívání ve výuce (nejen) botaniky nejdříve 

blíže specifikovat a zjistit, zda se podobná idea již v některé etapě historického vývoje 

ve školní praxi objevila. Teprve poté je možné zaměřit více pozornost na její jednotlivá 

pozitiva i negativa. Ta je třeba zkoumat jak teoreticky, tak prakticky formou přímého 

dotazování učitelů i žáků. Zda je možné pro rozvíjení myšlenky výuky botaniky 

v prostředí modelových ekosystémů a její uvedení v praxi najít inspiraci v zahraničí, se 

v závěru pokusí odhalit krátká exkurze do prostředí školních zahrad několika dalších 

evropských zemí. 

II. cílem, který je stanoven pro praktickou část, je vytvoření příručky, jež by 

mohla alespoň trochu pomoci učitelům, které myšlenka modelových ekosystémů osloví 

a kteří se rozhodnou uvést ji v praxi. 

Kromě obeznámení se samotnou myšlenkou by tato příručka měla obsahovat 

stručnou charakteristiku jednotlivých ekosystémů, praktický návod na jejich vytvoření 

a sbírku námětů, možných pro jejich využití ve výuce. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 



1. Modelové ekosystémy na školní zahradě ve výuce botaniky 
v 

na 1. stupni ZS 

aneb O co se vlastně jedná 

1.1 Ekosystémy 

Ekosystém je pojem natolik komplikovaný, že ho často i dva odborníci na slovo 

vzatí chápou různě. Když britský botanik A.G.Tansley poprvé v historii definoval 

termín ekosystém jako „soubor organismů a faktorů jejich prostředí v jednotě jakékoli 

hierarchické úrovně" (7), měl s nej větší pravděpodobností na mysli především rostlinná 

společenstva a vztahy, jež uvnitř těchto společenstev panují. To bylo ve 30. letech 20. 

století, přesně v roce 1935. Od té doby ale došlo v oblasti ekologie, stejně jako v jiných 

oborech, k mohutnému vývoji a s přibývajícími poznatky přibývalo také nových 

pohledů na problematiku ekosystémů. Někteří lidé ho začali chápat více konkrétně, jiní 

spíše abstraktně. Není se tedy co divit, že kolem pojmu ekosystém panuje mnoho 

nejasností. Stačí se zamyslet např. nad definicí, která odpovídá zákonné úpravě a která 

ekosystém vymezuje jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního 

prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním 

informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase " (21). Hned 

nás nutně musí napadnout alespoň tyto dvě zásadní otázky: 

1) Jak se pozná, který organismus je s ostatními „spojen výměnou látek, tokem 

energie" apod., a tudíž do daného ekosystému patří, a který tam naopak už nepatří? 

Vždyť přece nelze vést čáru - byť jen pomyslnou - mezi dvěma rostlinami a říci, že 

jedna s druhou nemají pranic společného, proto(že) jsou součástí dvou odlišných 

ekosystémů. 

2) Co je to vlastně ten „určitý prostor"? Jak je veliký? Jak rozpoznáme jeho 

hranice, a tudíž zjistíme, kam až zasahuje? 

Přemýšlivé jedince pak jistě napadne i mnoho dalších otázek. Ale stejně jako na 

tyto otázky existuje nespočet možných odpovědí, tak i způsobů samotného vymezení 

pojmu ekosystém existuje mnoho. 
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Laikovi proto nezbývá nic jiného, než se seznámit alespoň s některými z nich a 

utvořit si svůj vlastní závěr. Zde proto předkládám několik definic: 

Ekosystém j e 

- „ každá soustava, v níž je přítomen alespoň jeden živý organismus ". (6) 

- „strukturní a funkční celek, složený ze všech živých organismů a abiotického prostředí v 

daném časoprostoru ". (6) 

- „soubor organismů žijících na určitém území spolu s neživým prostředím tohoto území. Je 

charakterizován především koloběhem prvků a tokem energie. "(12) 

- nákladní jednotka ekologie, soubor všech biologických druhů (rostlinných, živočišných, 

mikrobiálních,...), ale i složek neživé přírody, které existují a interagují v daném prostředí". 

(24) 

- „systém, v němž jsou ve vzájemných vztazích rostlinná a živočišná společenstva spolu s 
komplexem všech fyzikálních i chemických faktorů, které vytvářejí anorganické prostředí těchto 
organismů". (2) 

- „ výsek přírodního režimu, který je zkoumán metodami systémového výzkumu a zahrnuje v 
sobě živé organismy". (11) 

Nakonec tedy zjistíme, že pro naše potřeby nám postačí, představíme-li si 

ekosystém jako určité místo (ekotop), kde se vyskytuje určitý typ půdy (edafotop) a kde 

panují určité klimatické podmínky (klimatop), jež spolu utvářejí vhodné prostředí pro 

konkrétní rostliny, živočichy a mikroorganismy (biotop). Tyto živé organismy jsou pak 

propojeny úzkými vztahy, neboť jsou jedny druhým potravou nebo vytvářejí sobě 

navzájem životně důležité látky, bez kterých by jen ztěží mohly existovat. Prostředí a 

organismy jsou tedy ideálně vzájemnými vztahy tak důmyslně provázány, že tvoří jeden 

harmonický celek - ekosystém. A protože není nikde přesně stanoveno, jak veliký 

takový celek může být a jaké jsou jeho přesné parametry, můžeme s nadsázkou pokládat 

za ekosystém téměř vše - kaluž, zahradní jezírko, Černé jezero na Šumavě nebo Balaton, 

stejně tak jako stříbrný smrček v parku, jehličnatý les v Krkonoších nebo rozsáhlou 

tajgu Skandinávie. Existují samozřejmě různá dělení, např. na subekosystémy, 

ekosystémy, supraekosystémy apod., ale ani ta nejsou jednotná, a tak se jimi raději 

nebudeme moc zabývat. 

Jediné třídění, které by bylo dobré zmínit, ačkoliv je sporné stejně jako všechna 

ostatní, je odlišení ekosystémů přírodních a umělých. Jako přírodní bývají většinou 
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chápány ty ekosystémy, které se vyvinuly zcela spontánně a nebyly nijak ovlivněny 

lidskou činností. Pokud bychom ale byli důslední, zjistili bychom, že takové ekosystémy 

snad už ani neexistují. Člověk svým konáním dokázal ovlivnit (byť nepřímo) život na 

celé planetě - všechny odlehlé kouty světa, póly nevyjímaje. To, co ale i přes lidský 

zásah zůstalo na některých ekosystémech přírodního, je samovolný „přirozený" proces, 

kterým vznikly. Tím se liší od umělých ekosystémů, které si člověk sám vytvořil a které 

by se bez jeho pomoci nikdy nezrodily. 

V předešlých odstavcích jsme se seznámili s tím, jak problematické a často 

sporné je určení konkrétního ekosystému a jeho odlišení od ostatních - pokud je vůbec 

možné. Je třeba se proto pro naši praxi rozhodnout, jak my sami budeme jednotlivé 

ekosystémy určovat. Je jisté, že nejjednodušší způsob rozpoznání jednotlivých 

ekosystémů je pomocí struktury vegetace, tedy pomocí kombinace rostlin, které na 

daném místě rostou. Rostliny se totiž na rozdíl od živočichů nemohou rychle stěhovat z 

místa na místo, a jsou pro nás tedy daleko snáze postižitelné. Ačkoliv se tím tak vrátíme 

více méně na samý začátek až ke zmíněnému panu Tansleymu, zvolíme si rostlinnou 

vegetaci coby kritérium určování ekosystémů i my. (Je totiž více než zřejmé, že obilí 

běžně neporoste v lese a leknínu se nebude příliš dařit na poli. Tak proč situaci 

komplikovat!) Při využívání tohoto kritéria pak možná nakonec dojdeme k tomu 

nejjednoduššímu dělení ekosystémů, které často využívají i učebnice přírodovědy. V 

nich bývají většinou jako typické české ekosystémy uvedeny les, mokřad (rybník, řeka, 

jezero), louka, pole a okolí lidských sídlišť. A i když je taková klasifikace velmi 

jednoduchá a možná ne zcela přesná, nemusíme se za ni stydět, protože stejně jako 

neexistuje jednotná charakteristika ekosystému, tak ani jednotná klasifikace ekosystémů 

na Zemi neexistuje. 

1.2 Modelové ekosystémy 

model, analog (schéma, struktury, znakový systém) originálu; slouží k poznání jeho konstrukce 

a organizace, ale i změn a jejich podmínek... 

(4) 
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Vzhledem k této definici můžeme pojem „modelový ekosystém" chápat dvěma 

způsoby, a to v rovině 

a) teoretické: 

Protože by asi ztěží někdo dokázal zaznamenat a do detailu přesně vypočítat vše, 

co se odehrává v jednom (i když třeba co do velikosti nepatrném) ekosystému, všechna 

schémata se spoustou čísel, šipek a chemických vzorců, popisujících daný ekosystém, 

která nalezneme v odborné literatuře, můžeme považovat za velmi zjednodušené 

modely reálných ekosystémů. 

b) praktické: 

V naší práci budeme pojmu modelový ekosystém rozumět jako konkrétnímu 

napodobení určitého ekosystému pomocí reálného prostředí a reálných organismů. Pro 

bližší upřesnění uveďme příklad: Jestliže v přírodě existuje ekosystém, který můžeme 

označit jako jezero, pak jako modelový ekosystém jezera může posloužit umělá vodní 

nádržka, do které byly vysazeny odpovídající druhy rostlin, a která byla zbudována tak, 

aby se svými podmínkami co možná nejvíce blížila reálnému prostředí. 

v 

1.3 Školní zahrada 

V dřívější době býval zcela běžnou součástí „vybavení" školy tzv. školní 

pozemek. Ten nebyl ničím jiným než oploceným kusem trávníku s několika záhonky, 

možná nějakými stromy nebo keři, vodovodním kohoutkem a kůlničkou na nářadí. Měl 

tedy více méně simulovat užitkovou zahradu. Tento pozemek sloužil téměř výhradně k 

účelům výuky pěstitelských prací, které byly nedílnou součástí kurikula pro základní 

školy, zcela rovnocennou s ostatními vzdělávacími předměty. Jak už sám název 

napovídá, jejich úkolem bylo naučit děti základům pěstitelství. Žáci se jejich 

prostřednictvím seznamovali se správnou úpravou půdy a záhonků, setím a sázením 

různých druhů zemědělských rostlin, následnou péčí a nakonec sklízením. V rámci 

pěstitelských prací byly prováděny také rozličné pokusy, které měly odhalit ideální 

postupy pro dosažení co možná nej většího výnosu. Můžeme se domnívat, že zařazení 

takového předmětu do osnov bylo podmíněno čistě tím, že dříve zahradničení patřilo k 

běžným součástem každodenního života (alespoň běžnějším než dnes), a tudíž se 

pěstitelství považovalo za nepostradatelnou dovednost. Hlavní roli zde ale sehrála spíše 
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ideologie, která si kladla za cíl vychovat z každého dítěte především „dělného občana". 

Vzpomeneme-li si na nadšené zprávy typu „JZD v K... dosáhlo letos neuvěřitelného 

výnosu pšenice...", sami uznáme, že pěstitelské práce skutečně nemohly v tehdejších 

osnovách chybět. Ať ale byly pohnutky pro jejich výuku jakékoliv, můžeme říci, že 

samy o sobě nebyly dětem na škodu - pokud byly vyučovány vhodnou formou (což, zdá 

se, často nebyly). 

Za poslední roky se situace poněkud změnila. Současná společnost klade na 

člověka zcela jiné požadavky. Zatímco v dnešní době za nezbytnou součást vzdělání 

platí znalost minimálně dvou světových jazyků a práce na PC, umění okopávat a 

uhrabávat záhonky už zdaleka mezi nepostradatelné dovednosti nepatří. Předmět 

pěstitelské práce tedy z výuky na většině škol zmizel, školní pozemky byly jako přežitek 

komunismu ve velké míře zrušeny a přeměněny na hřiště nebo jinak využívané 

venkovní prostory (v nej horším případě pak odprodány). 

Aby se tedy situace zjednodušila, všechny tyto rozličně využívané venkovní 

prostory byly zahrnuty pod jeden společný název, a zároveň bylo zabráněno případnému 

nedorozumění, které by mohlo zapříčinit používání slovního spojení "školní pozemek" 

(úkolem této práce rozhodně není vyhledávat nové postupy ve výuce pěstování 

ředkviček), budeme je vesměs označovat jako školní zahradu. 

1.4 Modelové ekosystémy na školní zahradě 

Idea modelových ekosystémů na školní zahradě, o které bude pojednávat celá 

tato práce, je následující: školní zahrada, nebo alespoň její část, která nemá žádné 

vysoce potřebné využití, bude přetvořena na jakousi galerii základních ekosystémů naší 

republiky (podobně, jako je tomu v některých botanických zahradách, konkrétně třeba v 

Botanické zahradě UK Na Slupi). To znamená, že jednotlivé kouty zahrady budou 

upraveny tak, aby poskytovaly příznivé podmínky pro osídlení určitými druhy vegetace 

a organismů, popř. budou přímo osázeny v duchu konkrétních ekosystémů. Volba 

ekosystémů bude samozřejmě záležet na podmínkách daného prostředí (klima, typ 

půdy,...), na potřebách dětí a učitele, a v neposlední řadě také na tom, kolik času a 

energie chce a může zodpovědná osoba zahradě věnovat. V každém případě by ale měly 

být v zahradě zastoupeny jak modely ekosystémů přirozených, tak umělých. 
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1.5 Výuka botaniky na 1. stupni ZS 

Výuce botaniky na 1. stupni ZŠ samozřejmě není věnován jeden samostatný 

předmět. Během prvních třech let tvoří spolu s ostatními přírodními a společenskými 

vědami součást prvouky. V následujících dvou ročnících už se jí učitelé a žáci věnují 

mnohem podrobněji v rámci přírodovědy. V této práci proto bude pozornost soustředěna 

více na poslední dva ročníky 1. stupně ZŠ. 

Dříve byla výuka podobných oborů považována spíše za prostředek rozvoje 

jazykových schopností dítěte, poskytovala určité náměty na rozhovor s tím, že obsahu se 

nepřikládal zase až tak veliký důraz. Teprve později začal být spatřován i další význam 

zařazování rostlinné tematiky do výuky. Prostřednictvím výuky botaniky se měly děti 

seznámit s rostlinou coby součástí živé přírody vůbec, se základní stavbou jejího těla, s 

jejími nejdůležitějšími životními projevy, a měly také získat přehled o nejznámějších a 

nejběžnějších zástupcích rostlinné říše. Toto informativní pojetí výuky botaniky 

převládá víceméně dodnes, i když se stále častěji ozývají hlasy, které úkol výuky 

botaniky spatřují ne v pouhém zásobování žáků fakty, ale především v budování a 

rozvíjení pozitivního vztahu dětí k přírodě. Botanika by se měla stát dle jejich názoru 

především nástrojem environmentálni výchovy. 

Stejně jako jiné oblasti (nejen) primárního vzdělávání, i výuka botaniky se dnes 

potýká s určitými problémy. V jejím případě se jedná především o nedostatečné 

propojení výuky s realitou, přílišné zaměření na znalosti a nedostatečnou orientaci 

učitelů v učivu. 

1.6 Modelové ekosystémy na školní zahradě ve výuce botaniky na 

1. stupni ZŠ 

Nyní se konečně dostáváme k ucelenému vysvětlení myšlenky využití 

modelových ekosystémů ve výuce botaniky na 1. stupni ZŠ. Jedná se o návrh využít 

zahradu přeměněnou do podoby galerie ekosystémů (viz výše) jako skutečnou učebnu 

(nejen) botaniky i jako prostředí, kde se mohou odehrávat mnohé další, s botanikou ne 

zcela související, školní i mimoškolní aktivity dětí. 
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Vzhledem ke zmíněným nedostatkům výuky botaniky na 1. stupni, které se na 

školách vyskytují, vzhledem k požadavkům současného vzdělávání a především 

vzhledem k potřebám dětí samotných se tato myšlenka jeví jako velmi zajímavá. 

Zahrada přetvořená v duchu modelových ekosystémů by totiž mohla posloužit k 

názornému demonstrování probírané látky, k souvislejšímu pozorování jevů v přírodě a 

samozřejmě k rozvíjení zájmu dětí o přírodu vůbec. 
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2. Historie výuky botaniky na českých školách 

aneb Modelové ekosystémy na školní zahradě nejsou úplnou novinkou 

V době, kdy lidé ještě neznali slovo škola, neexistovaly logicky ani žádné školní 

budovy, školní třídy, ani školní lavice. Veškerá „výuka" probíhala v přirozeném 

prostředí, ať už venku, v jeskyni, nebo v primitivních obydlích. Z botaniky tehdy lidé 

potřebovali znát především pro život důležité rostliny - ty, kterými se živili, které 

později pěstovali, ale i ty nebezpečné, jedovaté. Jejich určování se učili již od raného 

dětství zcela přirozenou cestou - pozorováním a napodobováním dospělých při sběru 

plodů v lese, při setí a sklízení úrody apod. Co se environmentálni výchovy týká, mohlo 

by se zdát, že za těchto dávných časů nebyla vůbec nutná, protože lidé byli doslova 

vzato součástí přírody a byli s ní spjati tolika pouty, že v sobě nepotřebovali záměrně 

pěstovat nějaká další. To je ale trošku mýlka. Už člověk, který znal „pouze" oheň a lovil 

zvěř vlastníma rukama, do přírody negativně zasahoval. Již tehdy kvůli němu vymíraly 

některé živočišné druhy! Lidé měli ale naštěstí svoje mýty, ve kterých se odrážela 

veškerá tehdejší zkušenost se světem (tedy i zkušenost s neblahými důsledky případného 

destruktivního chování) a kterým plně věřili. Tyto mýty proto svým způsobem pozitivně 

ovlivňovaly a usměrňovaly člověka v jeho počínání. Jinými slovy mu poskytovaly radu, 

jak se chovat, aby přežil. (8). Mýty byly předávány ústní tradicí z generace na generaci. 

Jestliže si tedy chceme učinit obrázek o „klasické" hodině botaniky zmiňované doby, 

můžeme si představit děti běhající po lese za rodiči a sbírající, co jim oni sami ukážou, 

nebo sedící na pasece a zaujatě naslouchající starému kmetovi, který, shrbený na pařezu, 

vypráví pradávný mýtus. 

Přirozená rovnováha, která byla díky mýtům nastolena mezi počínáním člověka 

a přírodou, byla narušena až příchodem křesťanství, které před lpěním na pozemském 

(tedy i na přírodě) upřednostňovalo vztah k Bohu a směřovalo pozornost lidí k novému 

- posmrtnému životu. Mýty byly vyvráceny, uctívání přírodních bohů zapovězeno (8). I 

přesto si obyčejní lidé do jisté míry uchovali svůj vztah k přírodě, protože žili převážně 

zemědělským způsobem života. Příroda je obklopovala na každém kroku, byla dějištěm 

celého jejich života, a hlavně jim dávala chléb. Byli na ní proto stále absolutně závislí. 

Seznamování se s rostlinami tedy probíhalo víceméně stejně jako dříve - děti věděly jen 
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to, co jim předala starší generace. Je pravda, že v této době byly již při kostelech a 

klášterech zakládány první školy. Sloužily ale jen hrstce vyvolených a výuka v nich se 

týkala výhradně znalosti náboženství a nezbytného písma. Později se její obsah ustálil 

na tzv. sedmeru svobodných umění - gramatice, rétorice, dialektice, aritmetice, 

geometrii, astronomii a musice. O výuce biologie (botaniky) na školách v této době tedy 

nemůže být příliš řeč. A pokud se přeci jen žákům dostalo nějakých informací - třeba o 

léčivých rostlinách, můžeme si být jisti, že seje učili pustým memorováním. 

Jiná již byla situace během renesance, kdy nazrála doba pro přirozenou lidskou 

zvídavost a kdy se člověk začal hlouběji zajímat o vše, co ho obklopuje. Království 

nebeské a pozemské království přírody totiž již neplatila za zcela odlišné světy, ale lidé 

začali v duchu panteismu přírodu s Bohem identifikovat (nemalou měrou k tomu přispěl 

třeba i známý František z Assisi). Příroda se tedy konečně dostala do postavení objektu 

hodného pozornosti. Astronomové začali sledovat hvězdy, lékaři prováděli pitvy, malíři 

malovali krajinky, myslitelé zdůrazňovali důležitost přírody pro existenci člověka ... 

Obsah vzdělávání se proto začal velmi pozvolna měnit. Během následujících staletí se v 

něm začaly uplatňovat i „poznatky z přírodních i společenských věd, takže se vedle 

historie, literatury, geografie, a mechaiky v učebním plánu 17. století objevují i 

botanika, zoologie, fyzika, chemie ..." (14). Školy začaly sloužit o něco širší veřejnosti 

než v předešlém období, mnozí nadčasoví teoretici pedagogiky odmítli memorování, a 

tak bychom mohli říci, že se vývoj vzdělávání začal ubírat dobrým směrem. Ne ve všech 

zemích Evropy byla ale tomuto rozkvětu otevřená cesta. U nás se během husitských 

válek vývoj školství téměř zastavil a po nich se nad ním ujala vlády pevnou rukou 

katolická církev, jejímž hlavním cílem nebylo lid všestranně rozvíjet, ale především 

záměrně rekatolizovat. O pestré výuce nerůznějších oborů vzkříšených renesancí, 

zbavené memorování, proto nemůže být ani řeč. Nové pedagogické idey a myšlenky 

humanismu se tak dále šířily především tajnou cestou ve společenství českých bratří a 

později na půdě jejich škol. Není proto divu, že z jejich řad vzešel i náš největší 

pedagog, Jan Amos Komenský. 

Jan Amos Komenský (1592-1670) se bohužel nenarodil v době příznivé pro tak 

pokrokové myšlenky, a proto se jeho pedagogické teorie ještě po dlouhý čas nemohly 

příliš uplatnit v praxi. Z jeho nápadů ale čerpali mnozí osvícení pedagogové, kteří přišli 

po něm, a tak se rozhodně musíme zmínit o jeho názoru na výuku přírodních věd 

(botaniky). 
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Podle Komenského představ totiž do elementárního vzdělávání patřila i veliká 

skupina tzv. věcných nauk, do které se kromě psaní, čtení a počtů řadilo vše ostatní. 

Tyto věcné nauky považoval za velmi důležité, protože byly podle něj prostředkem pro 

rozvoj jazyka (poskytovaly dostatek námětů pro rozhovory, pro literární texty apod.), a 

zároveň měly žákům otevírat cestu k poznání dokonalosti Božího díla - tedy harmonie 

přírody a lidské společnosti. Jestliže ale měly věcné nauky skutečně splňovat tento úkol, 

musely být ryze názorné, založené „ na pozorování okolního světa na vycházkách, na 

využívání praktických zkušeností žáků při práci na zahradě, v sadě, v oboře, u rybníka 

apod." Aby však byla tato pozorování a praktické činnosti plodnými, měly být 

„ neustále doplňovány učitelovým popisováním a vysvětlováním věcí a jevů, které žáky 

obklopují" (10). Této praktičnosti přikládal Komenský velký význam, protože 

předpokládal, že lidské poznání prochází postupně třemi stupni: empirickým 

(vyprávěcím), rozumovým a utilitárním. To znamená, že nejdříve se člověk (dítě) o věci 

něco dozví - většinou prostřednictvím učitelova vyprávění, potom nad danou věcí 

přemýšlí, postupně pochopí podstatu dané věci, a nakonec si své poznání ověří 

praktickou činností. Bez této poslední fáze by byl proces poznání neúplný, protože se 

jejím prostřednictvím vracíme znovu k věci samotné, a blížíme se tak zpět k prvnímu 

stupni, čímž se kruh poznání uzavírá (10). Vidíme tedy, že již Komenský si uvědomoval 

nezbytnost zasazení výuky botaniky do reálného prostředí. 

Jak už ale bylo zmíněno, Jan Ámos Komenský byl většinou svých názorů příliš 

nadčasový. Ještě dlouhou dobu po něm bylo zařazování botaniky - a věcných nauk 

obecně - do výuky určováno víceméně osobním zájmem učitele a jeho vztahem k 

přírodě. Herbartovská pedagogika totiž nacházela jen málo podstatného ve vzdělávání 

dětí v oblasti přírodních věd. 

Až ve 40. letech 19. století se začali více prosazovat pedagogové, kteří výuku 

věcných nauk považovali za důležitou. Nej významnějšími z nich byli Karel Slavoj 

Amerling a Jan Vlastimil Svoboda. Oba svorně trvali na co nej větší názornosti a 

zapojení vlastní činnosti do výuky - a to nejen v prostředí školní třídy! Ani jejich doba 

ale nebyla příznivá pro uchycení podobných myšlenek. A tak se s botanikou mohly děti 

setkat pouze v rámci jazykové výchovy, kde hrála roli pouhého prostředku pro rozvoj 

jazykových schopností. Teprve koncem 19. století se začalo blýskat na lepší časy. V 

roce 1898 Josef Smrtka poprvé užívá termín „Prvouka" a o pět let později vydává Josef 

Tůma svůj spis „Vyučování prvouce na školách venkovských", kde se objevuje 
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myšlenka „individualizace vyučování', vedení vyučování v přírodě,..., využívání názoru 

ve vyučování a vycházení z dětské zkušenosti a přirozenosti. " Celá prvouka se má opírat 

především o „změny v přírodě a společnosti v jednotlivých ročních obdobích v průběhu 

roku a její obsah má být co nejvíce přizpůsoben dětské zkušenosti" (10). 

Tůma měl již o něco více štěstí než jeho předchůdci, neboť osnovy z roku 1915 

konečně zavádějí Prvouku jako vyučovací předmět prvního a druhého ročníku, ve třetím 

až pátém je pak vystřídána Vlastivědou (která však na rozdíl od současné vlastivědy 

zahrnuje kromě věd společenských i vědy přírodní). Období 20. a 30. let je pak v 

pedagogice všeobecně známo pro svůj rozkvět a otevřenost vůči novým myšlenkovým 

proudům. Charakteristickým rysem tehdejší moderní výuky je zaměřenost na žáka a 

jeho potřeby a důraz na jeho vlastní aktivitu. Výchova je (nebo má být) komplexní a děti 

se učí „ze života pro život". Pokud by nás zajímalo, jaký význam je v tomto 

pokrokovém období přikládán přírodě a její funkci ve výuce, stačí si připomenout 

Eduarda Štorcha a jeho farmu na Libeňském ostrově, kterou jako učitel vybudoval pro 

děti ze základní školy v Jindřišské ulici. Měla jim poskytnout mnohem příjemnější, 

radostnější a podnětnější prostředí pro výuku, než v jakém se běžně pohybovaly. 

Po II. světové válce, zvláště pak po roce 1948, došlo k regresnímu vývoji. Věcné 

nauky opět začaly být odsouvány do pozadí jako pouhá součást jazykového vzdělávání. 

Teprve osnovy roku 1960 obnovily Vlastivědu coby všeobecně vzdělávací předmět o 

přírodě a společnosti, avšak zavedly ji až od 3. ročníku. V roce 1976 pak bylo „věcné 

učení" zařazeno i do prvních dvou ročníků - opět pod názvem Prvouka, a Vlastivěda v 

následujících ročnících se rozdělila do dvou samostatných předmětů. Tím došlo ke 

vzniku Přírodovědy. Tento model přetrval dodnes. 

Je zajímavé, že ve všech osnovách, jež vešly v platnost v průběhu 2. pol. 20. 

století, byly vlastní zkušenosti, prožitky a aktivita dětí zmiňovány jako důležitý faktor 

výuky věcných nauk. J. Hec ve svém spise Pozorování a pěstitelské pokusy na ZDŠ 

jednoznačně poukazuje na nezbytnost bezprostředního pozorování skutečnosti a 

samostatné praktické činnosti (5). Tyto názory ale zůstaly převážně v teoretické rovině, 

která se často rozcházela se skutečností. Osnovy byly totiž značně přehuštěny a 

povinnosti učitele natolik striktně vymezeny, že pedagogové většinou již z pouhého 

pudu sebezáchovy sahali po metodě prostého slovního výkladu a pro vlastní aktivitu 

žáků nezbýval prostor. Výuka botaniky se tak odbývala víceméně v duchu 

bezmyšlenkovitého memorování spousty dat. Výsledek takovéhoto vzdělávání byl sice 
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na první pohled poměrně uspokojivý, protože žáci vykazovali dobré faktické znalosti, 

ale při důkladnějším zkoumání vyšlo najevo, že žákům ucházejí jakékoliv souvislosti a 

ve spojení s realitou naprosto ztrácejí orientaci. O pozitivním vztahu k poznávanému 

nemluvě. Navíc musíme ještě dodat, hovoříme-li o výuce mezi lety 1948 a 1989, že 

snaha vychovat řádného občana socialistického státu se stala prvořadým cílem 

vzdělávání, a to se odrazilo i v takových oblastech, jakými byly věcné nauky. 

Rok 1989 byl předzvěstí mnoha rozsáhlých změn. Ty se však začaly dostavovat 

jen velmi pozvolna. A tak se výuka botaniky v prvních letech po Sametové revoluci v 

mnohém příliš nelišila od výuky před ní. Došlo sice k reorganizaci učiva, k jeho 

rozvolnění, byly vydány nové učebnice, ale forma zůstala přibližně stejná. Postupem 

času ale přeci jen začaly i do oblasti pedagogiky pronikat nové (lépe řečeno 

„staronové") trendy. Školství se ocitlo na počátku své decentralizace, učitelé si konečně 

začali uvědomovat touto cestou nabytou svobodu a začali se učit ji využívat (v kladném 

smyslu!). Do jejich podvědomí i do podvědomí širší veřejnosti se začaly dostávat různé 

zahraniční metody, nové poznatky v oboru psychologie dítěte, a zároveň došlo ke 

znovuobjevení a k pokusu o navázání na pedagogické trendy období První republiky. Ve 

výuce se tak postupně znovu objevila snaha umístit do středu pozornosti žáka a jeho 

potřeby, vedle frontálně prováděného výkladu se opět prosadily i další metody, které 

vhodným způsobem využívají aktivitu a vlastní zkušenost dítěte, kritériem výběru učiva 

se stala především užitečnost pro současný i budoucí život žáka a pro jeho osobnostní 

rozvoj. Tento popsaný proces probíhá stále a platí samozřejmě také pro výuku botaniky. 

Mnozí učitelé se snaží dětem zprostředkovat co možná nejvíce zážitků z přírody (ať už 

ve formě exkurzí, výletů, vycházek...), které jim poskytnou skutečnou možnost poznat 

říši rostlin a její zákony a také si ji alespoň trochu oblíbit, což je dnes, dalo by se říci, 

hlavním posláním výuky botaniky na 1. stupni. 

Z nastíněného historického vývoje výuky botaniky tedy můžeme vidět, že 

ačkoliv se konkrétně myšlenka využití modelových ekosystémů na školní zahradě ve 

výuce botaniky nikde nevyskytuje přímo, princip, na kterém je založená (tedy snaha 

uvést děti do reálného prostředí a seznamovat je s přírodou přímo v její bezprostřední 

blízkosti) není zdaleka ničím novým. 
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3. Desatero dobrých důvodů 

aneb Proč si na školní zahradě vybudovat modelové ekosystémy a používat je při 

výuce 

Jen zcela výjimečně dělá člověk ve svém životě něco bezdůvodně. I když si to 

mnoho lidí nemyslí, učitel je také člověk, a proto to samé platí i o něm. Pokud tedy 

chceme, aby učitel věnoval svoji energii, které beztak nemá nazbyt, práci s něčím 

novým, zvláště pak něčím tak podivným, jako jsou modelové ekosystémy na školní 

zahradě, musíme ho přesvědčit o výhodnosti, vhodnosti a přínosnosti jejich používání. 

V následující kapitole se proto pokusíme nastínit hned desatero kladů, které práce s 

modelovými ekosystémy v rámci hodin botaniky přináší. 

# 

Pokud zůstaneme stát nohama pevně na zemi, musíme si přiznat, že ačkoliv mají 

učitelé často velké ideály, většinou se při volbě způsobu výuky na prvním místě zajímají 

o zcela praktickou stránku věci. „Je daný postup vhodný, efektivní, proveditelný a ne 

příliš náročný? Odpovídá požadavkům osnov, vedení školy, rodičů a dětí?" Na všechny 

tyto a jim podobné otázky se pokusíme odpovědět v prvních pěti bodech našeho 

desatera: 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů odpovídá požadavkům RVP ZV 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů koresponduje s učebnicemi 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů není tolik náročná na čas 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů nevyžaduje mnoho financí 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů umožňuje učiteli být připraven 
I 

Většinou teprve ve chvíli, kdy učitel zjistí, že zvolená metoda splňuje všechny 

závazné požadavky, které na něj okolí klade a jejichž plnění je považováno za jeho 

povinnost, a zároveň se přesvědčí, že ho vybraná metoda nezničí, nadejde čas pro 

zamyšlení se i nad jejími dalšími aspekty. Jedná se často o takové vlastnosti, které jsou 
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do jisté míry důležitější než ty právě uvedené, ale jejich hodnota často není ještě zcela 

doceněna. Na to, že výuka využívající modelové ekosystémy má i některé tyto „vyšší" 

kvality, poukazují následující dva body: 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů je všestranná 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů je pro děti vhodná a baví je 

Při volbě vyučovacích metod by ovšem neměly být opominuty ani již zmíněné 

ideály. Jejich naplňování sice často stojí dost sil, ale na druhou stranu lze najít i 

způsoby, které nejsou tolik náročné, a přesto splňují i ty zcela „nejvyšší" cíle. 

Pokládejme využívání modelových ekosystémů za jednu z nich. Jaké ideály tedy 

respektuje? 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů vrací děti do kontaktu s přírodou 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů je nejlepší environmentálni 

výchovou 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů odpovídá současnému trendu 

Aby všechny uvedené důvody byly skutečně přesvědčivé, podívejme se nyní na každý z 

nich podrobněji: 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů odpovídá požadavkům RVP ZV 

Snad každý člověk bere při výkonu svého povolání v potaz, zda jím odvedenou 

prací splňuje představy a požadavky svých nadřízených, kolegů, klientů, celé 

společnosti,... V okamžiku, kdy učitel vybírá metody pro svou výuku, zvažuje 

především to, zda mu umožní dosáhnout takových výsledků, které od něj očekává 

vedení školy, rodiče, žáci, Česká školní inspekce, ... Na rozdíl od jiných povolání ale 

není na první pohled vůbec zřejmé, co se za těmi očekávanými výsledky skrývá. 

Zatímco v případě řidiče autobusu je jasné, že je jeho hlavním úkolem dovést cestující 

bez nehody ve správný čas na správné místo, u učitelského povolání je to trochu 

komplikovanější. Co rodič, to jiné představy o výchově a vzdělávání svých dětí, co 

ředitel, to jiná představa o způsobu práce svých podřízených - zkrátka učitel často sám 
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neví, co přesně se od něj očekává. Aby se situace trochu vyjasnila, existuje již od dob, 

kdy se vzdělávání stalo záležitostí širokých vrstev obyvatelstva, snaha definovat náplň 

práce učitele a na něj kladené nároky jakýmsi více či méně závazným dokumentem. 

Dříve bývaly tímto dokumentem školní osnovy, dnes tuto roli převzal tzv. Rámcový 

vzdělávací program. Jestliže tedy učitel přemýšlí, zda prostřednictvím svých metod 

může dosáhnout požadovaných výsledků, hledí především na to, zda jsou jeho metody 

v souladu právě s těmi zmíněnými dokumenty. 

Učitel, který by v 70. letech 20. století uvažoval o využití modelových 

ekosystémů na školní zahradě ve výuce botaniky, by asi svoji myšlenku velmi rychle 

zapudil. V tehdejším centrálně řízeném školství totiž osnovy vymezovaly povinnosti 

kantora až do té míry, že fungovaly spíše jako striktní řád, který na den přesně 

stanovoval, kdy má být co vyučováno. Chodit s dětmi častěji než několikrát za rok na 

školní zahradu a ,jen tak pozorovat", co všechno se na ní děje, by proto bylo čiré 

bláznovství. 

V současnosti, kdy společnost hodlá kvalitu výuky hodnotit ve vztahu k plnění 

požadavků RVP, se situace jeví zcela jinak. RVP poskytuje učiteli nebývalou svobodu, 

a to jak v náplni výuky, tak v její organizaci. Stále ale platí, že učitel musí dosáhnout 

určitých požadovaných výstupů. Zaměříme se proto nyní na to, zda jich může dosáhnout 

i tím, že ve své výuce bude využívat modelové ekosystémy. 

Nahlédneme-li nejdříve do prvních kapitol RVP ZV, seznamujících nás s 

obecnými principy, na kterých má být založeno současné vzdělávání, zjistíme, že na 

prvním stupni by mělo především „svým činnostním a praktickým charakterem a 

uplatněním odpovídajících metod motivovat žáky k dalšímu učení, vést je k učební 

aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit.... " (23). K tomu má posloužit 

„podnětné a tvůrčí školní prostředí" (23). V tomto směru se tedy školní zahrada plná 

modelových ekosystémů jeví jako ideální pro výuku. Je bezesporu podnětným a tvůrčím 

prostředím, děti se zde mohou přímo setkat s „předmětem výuky", mohou si probírané 

učivo svým vlastním konáním mnohem hlouběji prožít a zažít, a navíc je možné tvrdit, 

že v případě vhodně zvolených aktivit lze v tomto prostoru děti mnohem lépe motivovat 

a „otevřít" novému (vlastnímu) poznávání - a to nejen přírody samotné! 

Cílem současného primárního vzdělávání je tedy vychovat člověka ochotného 

poznávat a vzdělávat se po celý život, ale také člověka samostatného, zodpovědného a 
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schopného žít kvalitní život ve společnosti druhých lidí. Žádný z těchto cílů se nejeví 

být v jakémkoliv rozporu s ideou modelových ekosystémů. Spíše naopak. Při činnostech 

v takovém prostředí, jakým je školní zahrada, je vždy důležitá vzájemná spolupráce 

dětí, větší samostatnost a zodpovědnost, než jaká je třeba během vyučovací hodiny, kdy 

všichni žáci vzorně sedí v lavicích a jejich jediným úkolem je stoprocentně sledovat 

učitelův výklad před tabulí. Pro naplnění některých dílčích cílů, jako je např. snaha 

„rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě" (23), je pak výuka s 

využitím modelových ekosystémů naprosto ideální cestou. Nabízí totiž dětem možnost 

získat mnoho příjemných zážitků v přírodním prostředí. A to je jeden z nej důležitějších 

faktorů pro utváření pozitivního vztahu k přírodě (viz dále v této kapitole). 

Pokud už je řeč o cílech primárního vzdělávání, musíme nutně zmínit ještě tzv. 

klíčové kompetence. Toto slovní spojení se totiž v posledních několika letech stává 

velmi užívaným, objevuje se ve všech pedagogických periodikách i pedagogické 

literatuře a v každé „dobré pedagogické společnosti" se o něm diskutuje. Právě utváření 

a rozvoj klíčových kompetencí je podle RVP úkolem současného primárního 

vzdělávání, a tedy hlavním posláním učitele. Jedná se v podstatě o ty samé cíle, kterým 

jsme se věnovali již v předešlém odstavci, ale právě vzhledem k důležitosti, jaká se 

klíčovým kompetencím v současnosti přikládá, alespoň letmo zmíníme ty, které přímo 

souzní s myšlenkou modelových ekosystémů. Žák, který je podle RVP vybaven 

odpovídajícími dílčími klíčovými kompetencemi: 

„ samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 

vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti". 

(RVP ZV - kompetence k učení) 

Práce na školní zahradě vybavené různými modelovými ekosystémy nutně vyžaduje mnoho vlastního 
pozorování (ať už toho záměrně vyvolaného učitelem, nebo spontánního). Děti zde na vlastní oči mohou 
vidět, jak „to v přírodě funguje", mohou si uvědomit mnoho skutečností, které by jim během vyučování ve 
školních lavicích zůstaly utajeny a které mohou v budoucnu posloužit k tomu, že si budou mnohem 
hlouběji uvědomovat dopad vlastního jednání na přírodu, a budou je proto korigovat v její prospěch. 

„kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí". 

(RVP ZV - kompetence k řešení problémů) 

Jestliže chceme z dětí vychovat zodpovědné lidi, musíme o to cíleně usilovat. Pokud chceme děti 
konkrétně vést k zamýšlení se nad vlivem lidského počínání na přírodu, musíme s nimi v přírodě být a 
přímo jim ukazovat J a k to dopadá, když.... 
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„chápe základní ekologické souvislosti a environmentálni problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

a trvale udržitelného rozvoje společnosti". 

(RVP ZV - kompetence občanské) 

Zde již není co dodat. 

K tomu, aby byl učitel ve své snaze budovat a rozvíjet klíčové kompetence žáků 

úspěšný, potřebuje především velmi pečlivě volit učivo a formu výuky a musí se 

zodpovědně zamýšlet nad konkrétními cíli, kterých chce v kratším či delším časovém 

úseku dosáhnout. Co se plánování učiva a konkrétních cílů týká, poskytuje RVP 

pedagogům velmi účelné vodítko v podobě rozepsaného učiva včetně tzv. očekávaných 

výstupů pro jednotlivá období, které je kvůli systematičnosti rozděleno do jednotlivých 

vzdělávacích oborů. Přehled konkrétních výukových metod v něm však nenajdeme. 

My už jsme si ovšem v této práci metodu zvolili - rozhodli jsme se vyučovat 

botaniku na školní zahradě přeměněné v galerii ekosystémů. Nyní nám jde tedy o to, zda 

je naše metoda alespoň zhruba využitelná pro výuku učiva, které nám navrhuje RVP. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výuku botaniky, bude nás zajímat především vzdělávací 

obor Člověk a jeho svět, konkrétně učivo a očekávané výstupy pro druhé období (tj. pro 

4. a 5. ročník ZŠ). 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět v podstatě odpovídá tomu, co bylo až 

doposud označováno jako prvouka, respektive přírodověda a vlastivěda. Zahrnuje tedy 

nesmírnou šíři nejrůznějších oborů - od geografie (Místo, kde žijeme), historie (Lidé a 

čas) přes občanskou výchovu (Lidé kolem nás) až k vědám přírodním (Člověk a jeho 

zdraví, Rozmanitost přírody). Už na první pohled je proto patrné, že výuka v rámci této 

vzdělávací oblasti bude velmi různorodá. I přesto ale RVP charakterizuje určité rysy 

společné pro všechny dílčí oblasti. Ať už je řeč o historii nebo biologii, platí, že žáci se 

mají učit „pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 

souvislosti", čímž se „ utváří jejich prvotní ucelený obraz světa" (23). Pro nás konkrétně 

je důležitá informace, že mají být děti vedeny k tomu, aby si všímaly „podstatných 

věcných stránek i krásy přírodních jevů, soustředěně je pozorovaly a přemýšlely o 

nich". RVP dále uvádí: „Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní 

prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování 
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potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Propojení této vzdělávací 

oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí... " (23) 

Z těchto vět zcela jasně vyplývá, že současná pedagogika přímo volá pro 

praktičnosti, názornosti a prožitkovosti. Snaží se překonat zažitý stereotyp vyučovací 

hodiny vedené podle zaběhnutého schématu s cílem „stihnout odučit všechno, co se 

odučit má, ať už to v dětech zanechá jakékoliv stopy". A o něco podobného jde i v 

případě myšlenky výuky v prostředí modelových ekosystémů. 

Abychom se ale nepohybovali stále v tak obecné rovině, podívejme se nyní, co 

se v RVP píše o tematickém okruhu Rozmanitost přírody, který pro nás je v dané chvíli 

nej zajímavější: 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírod)' žaci poznávají Zenu jako pianem sluneční soustavy, 
kde vznikl a rozviji se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší 
vlasti. Jsou vedetu k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ni tvoři jeden nedílný celek, ve 
kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno 
narušit a velmi obtížné obnovovat. Na zaklade praktického poznáváni okolní kraunv a dalších 
informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorovaní 
a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět 
k ochraně přírody, zlepšeni životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 

(RVP ZV) 

Z uvedeného výňatku jasně vyplývá, že smyslem současného vzdělávání v oblasti přírodních věd (tedy i 
botaniky) na 1. stupni ZŠ je poskytnout dětem možnost vnímat přírodu nejen v detailech (pozorovat 
jednotlivé rostlinky, jejich části), ale také globálně jako celek, kde všechno se vším souvisí. K tomu je 
zapotřebí, aby alespoň náznakově pochopily základní principy tohoto celku. Zatímco k poznání některých 
detailů mohou za určitých podmínek dojít i v prostředí školní třídy, k pochopení fungování celého 
systému se musí nutně dostat do jeho blízkosti, kde budou moci v „přímém přenosu" sledovat, co se v 
přírodě odehrává. Pozorování ekosystémů na školní zahradě proto může být velmi přínosné vzhledem k 
tomu, že vydávat se zcela pravidelně do přírody může být v některých případech ztěží proveditelné. 

I Očekávané výstupy - 2. období 
i žák 

> objevuje a zjišťuje propojenost pr\ kň živé a neživépřírody, princip rovnováhy přírody 
a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činnosti člověka 

r vysvětli na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemně 
vztahy mezi organismy a nachází shody • a rozdíly v přizpůsobeni organismů prostředí 

r porovnává na základě pozorování základní projely života na konkrétních organismech, 
prakticky třídí organismy do známých skupin, \y užívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

r zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

" založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvěňi \ýsledky pokusu 
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Učivo 
látky a jejich vlastnosti - tříděni lárek. změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání 
látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek 
voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody. oběh vody v přírodě, vlastnosti, složeni, 
prouděni vzduchu, význam pro život 
nerosty a horniny, půda - některe hospodářsky významné horniny a nerosty, zvétráváni. 
vznik půdy a její význam 
Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc. roční období 
rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 
živorui podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi: vyznám ovzduší, vodstva, půd, 
rostlinstva a živočíšstva na Zemi: podnebi a počasí 
rovnováha v přírodě - význam vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí. ochrana a tvorba 
životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy 
a ekologicke katastrofy 

(ŔVPŽV) 

Vyznačené části nás znovu jasně informují o tom, že důraz na vyšší celky přírody (ekosystémy) by měl být 
v současné výuce vysoký. To se samozřejmě nevylučuje se seznamováním dětí s jednotlivými jejich 
součástmi (jednotlivými rostlinami). Naopak, je třeba znát, z kterých organismů se ekosystémy skládají. 
Ale je nutné nezůstat pouze na tomto prvním stupínku, ale postoupit dále k poznávání prostředí, ve kterém 
jednotlivé rostliny žijí, podmínek, které jim život umožňují, vazeb, které je pojí s ostatními organismy atd. 
Opět tedy docházíme k závěru, že bez přímého pozorování ekosystémů ke kvalitnímu poznání dojít nelze. 

Nyní jsme se tedy již přesvědčili, že naše metoda využívání modelových 

ekosystémů na školní zahradě se nijak nepříčí požadavkům RVP. Naopak jsme zjistili, 

že se nám jeví jako jeden z velmi vhodných způsobů dosahování požadovaných cílů, 

očekávaných výstupů. Aby však byl náš rozbor úplný, nesmíme zapomenout zmínit, že 

současným trendem vzdělávání je sledování mezipředmětových vztahů. Pokud bychom 

se měli zabývat tím, jak moc a jakým způsobem se kříží botanika s českým jazykem 

nebo matematikou, museli bychom sepsat další dlouhou práci. Naštěstí však RVP 

poskytuje také přehled tzv. průřezových témat, která svým způsobem pracují s poznatky 

z jednotlivých vzdělávacích oblastí a snaží se je nějakým způsobem propojit. Jedná se 

konkrétně o témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 

Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Environmentálni výchova a Mediální výchova. Ve vztahu k botanice by nás mělo asi 

zajímat téma předposlední. Průřezové téma Environmentálni výchova pracuje kromě 

jiného právě s poznatky získanými ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která má 

být pro environmentálni výchovu přínosná hlavně tím, že „ v maximální míře využívá 

přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným 

ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince." (23) S takto ideálně 

připravenými žáky se pak učitel v rámci environmentálni výchovy věnuje jednotlivým 
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tematickým okruhům, z nichž nyní uvedeme dva, které mohou posloužit jako ideální 

tečka za zkoumáním shody myšlenky využití modelových ekosystémů s požadavky 

RVP. 

Tematické okruhy: 
• Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukčuí významy lesa): pole 

(význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich. pole a jejich 
okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou 
ekologů); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu 
uhličitého) a tropicky deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožováni, globální význam 
a význam pro nás): lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy 
k okolí, aplikace na místní podmínky): kulturní krajma (pochopení hlubokého ovlivnění přírody 
v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 

• Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské 
aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás. způsoby řemení): ovzduší (význam pro 
život na Zenu. ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší 
u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohroženi půdy, rekultivace a situace 
v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy. nové funkce zemědělství v krajině: ochrana 
biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy - j 
biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity. její úrovně, ohrožování a ochrana ve j 
světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společensky' rozvoj. | 
využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky): přírodní zdroje (zdroje j 
surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost. vlivy na prostředí, principy hospodaření i 
s přirodniím zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) 

(RVP ZV) 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů koresponduje s učebnicemi 

Učebnice stále ještě zaujímají pozici nejběžnějšího „vodítka" snad každého 

učitele. Dávají mu představu o tom, co, kdy a jak učit, a nejednou mu dokonce poskytují 

i věcné informace o probírané látce. Je pro něj proto velmi důležité, aby mohla výuka i s 

využitím nové metody probíhat alespoň rámcově podle některé z nich - ideálně podle té, 

se kterou v současnosti pracuje. 

Tvůrci učebnic se obyčejně snaží rozčlenit učivo kvůli větší přehlednosti a 

systematičnosti do určitých tematických celků. Každý autor si dle svého přesvědčení 

volí kritérium, podle kterého učivo do daných celků uspořádává. Co se výuky botaniky 

týká, setkáváme se nejčastěji se čtyřmi základními způsoby koncipování učiva. Je to tzv. 

fenologické pojetí, které sleduje změny v jednotlivých ročních obdobích (v učebnici pak 

nalézáme kapitoly typu „Co se děje v přírodě na jaře"), ekologické pojetí, které se 

zaměřuje na jednotlivá společenstva (tzn. zabývá se zvlášť přírodou lesa, rybníku, pole, 

louky, ...), dále epizodické pojetí, které upřednostňuje volnější volbu určitého tématu, 

prostřednictvím kterého se děti s přírodou seznamují (např. „Na zahrádce babky 
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kořenářky") a nakonec pojetí založené na organizaci učiva podle kritérií systematické 

botaniky. (9) 

Zdá se, že s myšlenkou využití modelových ekosystémů při výuce nejvíce souzní 

tzv. ekologické pojetí učebnice. Ani učitelé, kteří užívají jinak koncipované učebnice, 

ale nemusejí klesat na mysli. Školní zahrada může stejně dobře posloužit i k pozorování 

fenologických změn v přírodě a i některé „epizody" lze na některém z modelových 

ekosystémů demonstrovat (např. právě „V zahrádce babky kořenářky"). Navíc převážná 

většina učebnic využívá kombinaci dvou nebo tří uvedených přístupů (v šesti z osmi 

náhodně zvolených běžně dostupných učebnic Přírodovědy se prolínalo ekologické 

pojetí s fenologickým). S organizací učiva podle systematické botaniky je to již trošku 

složitější, protože by mohlo být obtížné vyhledat v zahradě zástupce všech vyučovaných 

druhů, ale vzhledem k tomu, že se právě toto kritérium ve výuce botaniky na prvním 

stupni ZŠ příliš nevyskytuje, nebudeme to pokládat za velký nedostatek. 

Podstatným zjištěním pro nás je, že učitel, který se rozhodne v hodinách 

botaniky intenzivně pracovat s modelovými ekosystémy, může i nadále nerušeně 

pokračovat v užívaní stávající učebnice. 

•> Výuka s využitím modelových ekosystémů není tolik náročná na čas 

Jak jsme již zjistili v první části této kapitoly, věnované požadavkům RVP, 

současná výuka by měla být co možná nejvíce praktická. Moderní pedagogika a 

psychologie totiž postupně docházejí ke znovuobjevení toho, co již dávno prosazoval 

např. Komenský - děti, zvláště ty v mladším školním věku, vyžadují ve výuce co 

nej větší názornost, praktičnost. Chtějí vše, o čem se učí, skutečně vidět, chtějí si na to 

sáhnout, poslechnout, přivonět si, nebo dokonce ochutnat. Učitel by se měl proto snažit 

vyvarovat pouhého teoretizování a probíranou látku okamžitě propojovat s realitou. 

Takový praktický přístup by měl dnes být již samozřejmostí. Bohužel tomu tak ale není. 

Stále ještě můžeme být na mnoha školách svědky toho, jak se výuka přírodovědy 

(botaniky) týden co týden odehrává v prostorách školní třídy, formou prostého výkladu 

bez využití jakýchkoliv názorných pomůcek (neřku-li živých přírodnin). K odchylkám 

od tohoto „klasického" postupu pak dochází jen velmi zřídka a jsou považovány spíše 

za zpestření, než za smysluplný způsob výuky. Jsou totiž většinou „příliš časově 
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náročné" a neumožní učiteli zvládnout odučit (odříkat) vše, co má v plánu, což může 

děti ochudit o informace, kterých se jim má dostat. (V žádném případě teď nejde o 

kritiku samotného výkladu a frontální výuky. Jsou situace, kdy lze ztěží najít lepší 

prostředek. Jen by se neměl tento způsob výuky stát převažujícím, nebo dokonce 

jediným možným.) 

Naštěstí ale na druhou stranu existuje velká spousta učitelů, kteří se snaží udělat 

výuku botaniky co nej zajímavější a nej efektivnější tím, že používají různé vizuální a 

audio-vizuální pomůcky (encyklopedie, atlasy, obrázky, fotografie, nástěnné tabule, 

video, počítače,...). Mnozí také přinášejí do tříd živé rostliny nebo jejich součásti, nebo 

dokonce s žáky pečují o koutek přírody, což je také výborný názorný studijní materiál. 

Pokud se ale děti mají skutečně seznámit s přírodou (rostlinami), ani tyto prostředky 

nejsou zcela spásnými. Děti se potřebují dostat do skutečného kontaktu s přírodou, 

vidět, jak to v ní všechno pěkně (nebo špatně) funguje. I na toto už někteří učitelé myslí, 

a chodí proto s dětmi na vycházky do okolní přírody, jezdí na exkurze do zoologických 

a botanických zahrad, snaží se organizovat společné pobyty v přírodě apod. Každý 

takový učitel nám ale potvrdí, že podobné aktivity a akce jsou nesmírně časově náročné, 

a proto je může zařadit do výuky pouze občas, což je sice velká škoda, ale jinak to 

zkrátka nejde vzhledem k tomu, že se děti kromě poznávání přírody musí také naučit 

číst, psát, počítat... Což je samozřejmě pravda. Časová tíseň jako důvod nedostatku 

možností přímého kontaktu dětí s přírodou tedy nemusí být pouhou výmluvou. Je proto 

třeba najít takový způsob výuky botaniky, který by umožňoval žákům dostat se do 

reálného přírodního prostředí a poznávané jevy si dokonale prožít a zažít, a zároveň 

učiteli zaručoval, že bude moci hodinu botaniky realizovat v kratším časovém úseku 

(ideálně během 45 minut). Školní zahrada je v tomto ohledu ideální. Většinou bývá 

situována hned vedle budovy školy. Pokud je navíc upravena v duchu modelových 

ekosystémů, může posloužit jako jakási „náhražka" reálné přírody (v pozitivním slova 

smyslu.) 

•> Výuka s využitím modelových ekosystémů nevyžaduje mnoho financí 

Kromě neustálé časové tísně bývá velmi častou příčinou (nebo také oblíbenou 

výmluvou) pro málo kreativní výuku nedostatek financí. Učitelé často tvrdí, že jejich 
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výuka nemůže plně odpovídat moderním požadavkům, protože nemají dostatečné 

množství prostředků k tomu, aby pořídili nové knížky, pomůcky a vybavení třídy, bez 

kterých zkrátka kreativně vyučovat nejde. Z finančních důvodů také mnozí učitelé už 

předem zaujímají vůči novým výukovým prostředkům skeptický postoj, protože si v 

duchu okamžitě představují nekonečnou, v závěru neúspěšnou debatu se svým ředitelem 

o koupi těch či oněch pomůcek, které jsou pro plánovanou výuku nezbytné. Tyto 

komplikace v případě modelových ekosystémů na školní zahradě odpadají. Vybudování 

modelových ekosystémů totiž překvapivě nestojí mnoho (vlastně nemusí stát vůbec nic). 

Jestliže učitel společnými silami s žáky (ideálně i s jejich rodiči) upraví odpovídajícím 

způsobem půdu, nakoupí nějaká semínka nebo si z vycházky do přírody přinesou nějaké 

rostlinky (jen ty velmi běžně rostoucí!), zasejí je nebo zasadí, a potom nechají volné 

pole působnosti přírodě, nebude je to stát mnoho. Naopak může učitel ve prospěch 

modelových ekosystémů často argumentovat tím, že se konečně vyřeší problém 

nevyužitého školního pozemku, který od doby, kdy byly zrušeny pěstitelské práce, leží 

ladem. V případě modelových ekosystému tedy stačí jen trochu chtít. 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů umožňuje učiteli být připraven 

Musíme si přiznat, že nároky na vědomosti a dovednosti učitelů primární školy 

jsou skutečně velmi vysoké. Teoreticky by takový učitel prvního stupně měl ovládat vše 

- krasopisným psaním, zpěvem z not a vyšíváním počínaje a prací se dřevem, znalostí 

optiky a životním cyklem motýla konče. To je ale při současném množství vědeckých a 

jiných poznatků nemožné. Každému, kdo jen trošku reálně uvažuje, je jasné, že doby, 

kdy bylo možno obsáhnout téměř veškeré vědění, jsou už dávno pryč. Renesanční typ 

člověka v pravém slova smyslu dávno vymřel. Učitel, stejně jako každý jiný člověk, má 

tedy podle svého osobního zaměření oblasti, ve kterých se orientuje více, a pak ty, o 

kterých toho právě moc neví. Není tedy rozhodně pravidlem, že každý učitel je chodící 

atlas rostlin a že rozpozná každou rostlinu, která u nás roste. Důvodem, proč se mnozí 

učitelé vyhýbají vycházkám do přírody, proto není jen již zmíněný nedostatek času nebo 

financí. „Skutečná příčina mnohdy spočívá v jejich sporých praktických znalostech 

jednotlivých rostlin nebo živočichů." (3) Učitelé si zkrátka nejsou jisti, zda budou 

schopni poskytnout dětem odpovědi na všechny jejich všetečné dotazy. V tomto ohledu 
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má pozorování přírody na školní zahradě trochu výhodu, protože učitel ví, co mu tam 

roste, a může sám pravidelně sledovat, co nového ještě přibylo. Pomocí dostupné 

literatury a kolegů-biologikářů se pak může lépe připravit na chvíle, kdy ho žáci zahrnou 

spoustou otázek typu: „A co je toto za kytičku? A proč má tak divné listy? A jak....?" 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů je všestranná 

Jedním ze znaků současného školního vzdělávání je snaha o postupné 

rozrušování přísných hranic mezi jednotlivými výukovými předměty, které často žákům 

brání v propojení získaných poznatků. Naopak je kladen důraz na tzv. mezipředmětové 

vztahy. Cílené propojování znalostí z jednotlivých předmětů by mělo zabránit situacím 

podobným té, kdy děti vědí, že ve slově babyka se píše y, protože je to slovo 

vyjmenované, ale do sešitu přírodovědy píší javor babika, protože jde podle nich o dvě 

zcela odlišné věci. Pro učitele, kteří až doposud byli zvyklí věnovat se v rámci hodiny 

přírodovědy výhradně přírodovědě a ničemu jinému, je ale často velmi obtížné nacházet 

způsoby, jak učivo přírodovědy propojit s jinými vzdělávacími oblastmi, případně jak 

do jiných předmětů nenásilně začlenit něco z přírodovědy. 

V tomto ohledu skýtá školní zahrada plná modelových ekosystémů téměř 

neomezené možnosti. Jestliže zahradu opravdu plně využíváme k výuce botaniky -

provádíme různá krátkodobá i dlouhodobá pozorování, píšeme si záznamy, kreslíme 

náčrtky, fotografujeme, vedeme si statistiku,... - určitě nevědomky do výuky vnášíme i 

prvky matematiky, češtiny, estetické výchovy aj. Na druhou stranu, pokud použijeme 

školní zahradu i za jakýmkoliv jiným účelem, na děti stále působí příroda svou 

přítomností a děti ji po celou dobu přirozeně vnímají. A že je těch možností využití 

ekosystémové zahrady opravdu mnoho! Během výuky můžeme na školní zahradu 

zavítat v rámci estetické výchovy (děti zde mohou malovat, kreslit, fotografovat, sbírat 

přírodniny na nejrůznější koláže a asambláže), hudební výchovy (krásnou aktivitou 

může být třeba „poslech přírodní hudby"), literární výchovy (není nic příjemnějšího, než 

si venku za krásného počasí společně číst knihu - zvlášť když je třeba o Ferdovi 

Mravencovi, kterého mohou děti hned vzápětí vidět, jak utíká přes špičku jejich boty), 

zkrátka téměř kdykoliv. Dobře nám ekosystémová zahrada poslouží během mnoha 

zájmových kroužků, nebo bude ideálním místem k pořádání různých projektů a 
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mimoškolních akcí (pro mnohé děti by mohla být např. neskonalým zážitkem společná 

sklizeň obilí, mletí mouky, pečení chleba, oslava dožínek apod.) 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů je pro děti vhodná a baví je 

Děti mladšího školního věku (6 /7-11/12 let) se úrovní svého myšlení nacházejí 

ve fázi konkrétních logických operací. To znamená, že už se sice jejich uvažování „řídí 

základními zákony logiky a respektuje vlastnosti poznávané reality" (15) (už 

nepřemýšlejí tak bizardně jako v předškolním období), ale zároveň je ještě silně vázáno 

na konkrétní objekty. Narozdíl od předešlého období však už mladší školák nepotřebuje, 

aby tyto konkrétní objekty jeho uvažování ležely, visely, létaly přímo před jeho očima. 

Podstatné je jen to, aby mu byly dostatečně známy, díky čemuž si o nich může vytvořit 

zcela konkrétní představu, aby s nimi měl zkrátka předešlou zkušenost. Z toho důvodu 

dávají děti mladšího školního věku „přednost takovému způsobu poznávání, kdy se 

mohou samy přesvědčit o pravdivosti nějakého tvrzení" (15). Jsou tedy obzvláště 

nastavené na poznávání skutečného světa. Chtějí vědět, jaký je, podle jakých pravidel 

funguje, eventuelně jak jej lze ovládat. Pro učitele na 1. stupni ZŠ z toho vyplývá, že 

cokoliv chce svým žákům srozumitelně sdělit a předat, musí být podáno v takové formě, 

která odpovídá zmíněným potřebám a požadavkům dětí mladšího školního věku. Jedině 

tak bude jeho výuka plodná, žáky zaujme, a možná i pobaví. V případě, že se jim 

rozhodne poskytnou možnost odhalovat zákonitosti přírody na školní zahradě, kde 

budou moci zapojit veškeré svoje smysly, tedy rozhodně neprohloupí. 

Výuka v prostředí školní zahrady však není vhodná jen vzhledem k průběhu 

poznávacího procesu. Zanedbatelná není ani její role v péči o duševní hygienu dětí. 

Každé prostředí totiž na člověka nějak působí a ten tomuto působení podvědomě 

přizpůsobuje své chování - jinak se chová uvnitř gotické katedrály a jinak na chodbě 

panelového domu (1). Žáci se tedy budou přirozeně chovat jinak ve třídě a jinak na 

školní zahradě. Každý učitel by jistě poznamenal, že „uvolněná" atmosféra zahrady 

přispěje k nevázanému, a často nezvládnutelnému chování třídy. Pokud však pobyt na 

školní zahradě přestane být žáky vnímán jako dočasné osvobození od vyučovacího 

stereotypu, kterého musí maximálně využít, ale stane se organickou součástí vyučování, 
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harmonické přírodní prostředí jistě udělá své a výuka se stane příjemnou jak pro žáky, 

tak pro učitele. 

• Výuka s využitím modelových ekosystémů vrací děti do kontaktu s přírodou 

Každé období v historii lidstva má své světlé a stinné stránky. Srovnáme-li v 

duchu životní úroveň našich předků žijících před 200 lety a tu naši, asi si každý 

zhluboka oddychneme a s jemným zatetelením si pomyslíme, jaké je to vlastně štěstí, že 

žijeme ve 21. století. Jak je dobře, že už nejsme odkázáni pouze na suchý záchod, že se 

nemusíme mýt v lavoru pouze jednou za půl roku, že nemusíme od tří hodin od rána 

tvrdě pracovat na poli a že nemusíme připravovat jídlo na plotně, která postrádá 

jakýkoliv ovládací knoflík. Z našeho pohledu tedy současná doba oproti všem 

předešlým přináší mnohem více výhod v podobě komfortu bydlení, vysoké úrovně 

zdravotní péče, finanční zajištěnosti atd. Záporné stránky se pak ve stínu takového 

blahobytu úplně ztrácejí. Ale jsou tu! Právě ruku v ruce s životním blahobytem přichází 

např. něco, čemu současní ekopsychologové říkají odpřírodňování. Samotný termín 

napovídá, že jde o proces postupného vzdalování se člověka přírodě, a to právě vlivem 

všech vymožeností dnešního světa. Lidé se stále více stěhují do vybetonováných měst, a 

pokud právě nesedí v kanceláři u počítače, neřídí svůj vůz na cestě domů z práce nebo 

nákupní vozík v supermarketu, zavírají se mezi čtyřmi stěnami svého bytu a 

prostřednictvím televize sledují, co se děje v jejich okolí. Příroda se tak pro ně stává 

čímsi vzdáleným, a tudíž i stále méně známým. A jak možná z vlastní zkušenosti víme, 

z věcí, které neznáme, máme strach. A tak se rodiče bojí pustit děti do přírody, aby 

nechytily nějakou infekci nebo klíště, a děti se pak bojí přírody vůbec, protože byly 

velmi dobře poučeny o tom, kolik nebezpečných živočichů se skrývá v půdě, a kolik ve 

vodě, a kolik v trávě... Samozřejmě jde o mírou nadsázku. Ale opravdu jen mírnou! Jak 

méně optimisticky myslící lidé tvrdí, určitě se něčeho podobného dočkáme, pokud bude 

vývoj dále nerušeně pokračovat v naznačeném duchu. Otázkou je, zda by to vůbec 

něčemu vadilo, zda „odpřírodňování" skutečně můžeme označovat jako negativní jev 

dnešní společnosti. Ekopsychologové odpovídají poměrně rozhodně: „Ano, vadilo, 

můžeme!" Mnoho z nich poukazuje např. na fakt, že člověk se odjakživa vyvíjel v 

přírodě, a tudíž je s ní natolik spojen nejrůznějšími vazbami, že bez kontaktu s ní 
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nemůže existovat. V souvislosti s tímto postojem můžeme zmínit např. hypotézu 

Wilsona a Kellerta (1993), kteří definují tzv. biofilii, což je „biologicky vrozená 

dispozice člověka, na jejímž základě se buduje pozitivní vztah k živé i neživé přírodě a 

která vytváří potřebu být v těsném kontaktu s přírodou" (18). Absence tohoto kontaktu 

má proto negativní vliv - projevuje se v podobě nerůznějších fyzických a psychických 

zdravotních problémů (deprese, neurózy, poruchy vyvolané stresem,..), i patologickým 

chováním ve společnosti. 

Pro taková tvrzení mají dnes již vědci i konkrétní podklady v podobě výsledků 

nerůznějších výzkumů. Za zmínku stojí např. výzkumy vlivu pouhého výhledu z okna 

do zeleně. Bylo zjištěno, že vězni, jejichž cely mají okna s výhledem do zeleně, jsou 

méně agresivní, stejně tak děti hrající si na zatravněném hřišti se projevují méně 

agresivně oproti dětem hrajícím si na vybetonováných plochách. Zaměstnanci jsou zase 

méně stresovaní, pokud ze své kanceláře hledí do korun stromů nebo na travnaté plochy, 

a pacienti se lépe zotavují, pokud jejich okna směřují do zeleně (16), (19). Obecně tedy 

můžeme říci, že kontakt s přírodou působí příznivě na lidský organizmus. Kromě 

uvedeného přirozeného sepětí s přírodou to tak může být i díky tomu, že je dnešní 

člověk naprosto zahlcen informacemi, což vede téměř k vyčerpání. Přírodní prostředí 

pak oproti reklamami ověnčeným bulvárům představuje prostředí s „přirozenou logikou 

a harmonií", které není „ani příliš nudné, ani příliš vzrušující" a které je pro člověka 

„přirozeně zajímavé" (19). 

O tom, že pobyt v přírodě působí jako balzám na naše tělo i duši, se konec konců 

píše v každé „wellness" příručce. Vědci ale poukazují na význam kontaktu s přírodou 

pro zdravý vývoj člověka vůbec. Jestliže mluvíme o vývoji, asi nám v první řadě přijdou 

na mysl děti. Výzkumy potvrzují, že kontakt dětí s přírodou má vliv na rozvoj jejich 

- vnímání, kognitivní činnosti a představivosti 

- emocionálního prožívání 

- motorických dovedností 

fyzického zdraví 

K posledním dvěma oblastem toho není zřejmě třeba mnoho dodávat. Proti 

názoru, že se děti díky častému pobytu v přírodě stávají otužilejší, odolnější proti 

nemocem, ale také manuálně zručnější a vůbec pohybově schopnější, asi většina z nás 
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nebude protestovat. Nakonec i s tím, že častější kontakt s přírodou rozvíjí děti po 

emocionální stránce, bychom mohli souhlasit. Jak je to ale s vlivem přírody na vnímání, 

kognitivní činnost a představivost? M. Franěk na tuto otázku odpovídá následovně: 

„ Pro svůj zdravý vývoj dítě potřebuje, aby bylo obklopeno podněty, které by působily na 

všechny jeho smysly. Když však dítě sedí doma a sleduje „ realitu" jen na televizní 

obrazovce (či dokonce na monitoru počítače), působí na něj pouze vizuální a akustické 

podněty, které navíc může přijímat jen pasivní formou (chybí potřebná interakce). ... 

Navíc tyto vizuální a akustické informace ...neodpovídají tomu, jak svět ve skutečnosti 

vypadá a jak se akusticky projevuje - je to jen umělecký a technický obraz... Dítě si tak 

tvoří neúplný a zkreslený obraz vnější reality. " (22) 

Jak jsme jistě správně pochopili, pobyt a hry v přírodě jsou ideální právě tím, že 

požadavky pro zdravý vývoj dětí splňují. Stimulují je po všech stránkách, poskytují jim 

ucelené informace o světě, a děti se tak právě prostřednictvím her samotných mohou 

seznamovat se skutečnou, nezkreslenou realitou a připravovat se na život takový, jaký 

opravdu je. Pokud bychom chtěli obdržet nějaký důkaz pravdivosti tohoto tvrzení, 

odkazuje nás M. Franěk na výzkum, který provedl ve Švédsku P. Grahn spolu s týmem 

lékařů a psychologů. Porovnával z různých hledisek mateřské školky běžného typu a 

školky záložné na principu „venku za každého počasí", kde děti opravdu tráví většinu 

času venku. Ukázalo se, že po všech zmíněných stránkách (fyzické zdraví, motorické 

schopnosti, emocionalita,...) byly děti z druhého typu školek lépe rozvinuty (byly 

kreativnější, soustředěnější, sociálně zdatnější,...). (17) 

Jestliže tomu tak opravdu je, co může udělat současná škola pro to, aby se děti 

dostávaly co nejčastěji do kontaktu s přírodu? Může se snažit slovně nabádat děti a 

jejich rodiče, aby více svého volného času trávili venku. Může také děti ponoukat k 

tomu, aby počítač a televizi využívaly jen občas a za smysluplným účelem. Slova ale 

nikdy nebývají tolik přesvědčivá jako činy. Hlavně by tedy mohla alespoň nepatrně 

napodobit vzor švédských školek a začít uplatňovat princip „venku za každého počasí". 

K tomu by mohl model přírodního prostředí v podobě ekosystémové zahrady výrazně 

přispět. 
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• Výuka s využitím modelových ekosystémů je ncjlepší environmentálni 

výchovou 

Jestliže jsme v předešlém bodě hovořili o dvou negativních jevech (o fyzickém a 

psychickém strádání a o problémech sociálního chování), které s sebou přináší 

„odpřírodňování" člověka, musíme se nyní zmínit ještě o třetím z nich. Jak píše M. 

Franěk, „odcizení přírodnímu prostředí vede rovněž k torru, že člověk bezohledně 

devastuje životní prostředí a přestává cítit odpovědnost za jeho stav". (18) Projevy 

tohoto odcizení se zodpovědnosti jsou již natolik zjevné a alarmující, že už i sama 

společnost (tedy její uvědomělejší část) uznává, že je třeba něco s takovou kritickou 

situací dělat. 

A tak se začínají zkoumat vlivy různých činností člověka na přírodu, vyrábějí se 

nové, k přírodě šetrnější výrobky všeho druhu, vyvíjejí se moderní technologie 

recyklace atd. Řekli bychom, že se vlastně toho ve prospěch přírody děje poměrně dost. 

Jenomže jak nám mohou všechny tyto ekologické výrobky a nové technologie sloužit, 

když je mnozí lidé stále ještě nepovažují za důležité (nevidí důvod kupovat ekologicky 

šetrné produkty, netřídí odpad atd.)? Ke všem snahám je tedy potřeba přidat ještě 

nějakou osvětovou činnost. 

To už ale společnost také ví. Ví také, že nejvděčnějším cílem osvěty a 

nej efektivnějším prostředkem pro dosažení jakýchkoliv změn v přístupu společnosti k 

životnímu prostředí jsou děti. Např. řada výzkumů prováděných v USA dokazuje, že 

děti dokáží velmi silně „působit na změnu postoje rodičů směrem k šetrnějšímu přístupu 

k životnímu prostředí a preferenci „zeleného" zboží. Některé z nich se totiž dokáží pro 

ekologii značně nadchnout a jsou schopné v tomto ohledu vyvinout značný tlak na své 

rodiče". (16) Navíc se také ví, že právě období raného dětství hraje důležitou úlohu v 

utváření životních postojů a hodnotového systému každého člověka. A tak do škol stále 

více proniká environmentálni výchova, zakládají se různá ekologická centra, pořádají se 

oslavy Dne země a mnoho dalších akcí. A přesto výsledek není stále ještě takový, jaký 

bychom čekali. Kde je tedy chyba? 

Nejspíše ve způsobu samotné výchovy. Obzvláště ve školách se environmentálni 

výchova odbývá formou dodávky věcných informací, které však k tomu, aby v dětech 

zažehly zájem o ochranu přírody a ovlivnily jejich postoje, nestačí. Je sice pravda, že 

určitá znalost přírody je pro uvědomělé chování vůči ní důležité. Jak píše Strejčková, 
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„neznámé prostředí ohrožuje - neznalost ohrožuje prostředí" (13). Tuto znalost 

(respektive neznalost) však nelze chápat jako pouhou schopnost reprodukce pouček a 

definic, ale spíše jako „známost" - vztah. Některé psychologické analýzy totiž ukázaly, 

že „pozitivní zkušenost s přírodním prostředím má větší vliv než informace předávané 

rodiči, vrstevníky, školou či jinými institucemi." (20) Uvědomělé postoje v dospělosti 

jsou tedy, spíše než na rozumovém poznávání přírody, založeny na emocionální 

spřízněnosti s přírodou, která se zakládá právě v období dětství díky prožívání 

příjemných situací v její bezprostřední blízkosti. (Mnohé zážitky z dětství se totiž v 

paměti člověka uchovávají po celý život a předurčují typ asociací, které v něm 

vyvolávají aktuální vjemy. Jsou např. lidé, kteří milují pach plynu, unikajícího při 

zapalování hořáku, protože jej mají spojený s příjemnými chvílemi strávenými v 

babiččině kuchyni. Jestliže tedy mohou vést pozitivní zážitky a nejrůznější smyslové 

dojmy k vytvoření kladného postoje k takovým věcem, jako je např. plyn, proč by 

nemohly ovlivňovat vztah k něčemu od přirozenosti tak krásnému, jako je příroda?) 

Máme-li tedy v dětství možnost pobývat v přírodním prostředí, hrát si tam a 

zažívat mnoho dobrodružství, na která se hned tak nezapomíná, nutně si k takovému 

prostředí musíme utvořit pozitivní vztah. A je jasné, že to, co máme rádi, si úpěnlivě 

hlídáme a pečujeme o to. Ne nadarmo tedy M. Franěk tvrdí, že „nejlepší ekologickou 

výchovou je co možná nejčastější pobyt v přírodním prostředí od nejranějšího věku". 

(22) Pokud chceme takovou environmentálni výchovu začlenit do našeho vzdělávacího 

programu, můžeme využít právě školní zahradu jako vhodné místo pro její realizaci. 

•> Výuka s využitím modelových ekosystémů odpovídá současnému trendu 

Každý, kdo chce být v dnešní společnosti úspěšný, musí jít nutně s dobou, a nebo 

raději dobu ještě trošku předběhnout. Stejně tak každá idea, která má najít uplatnění, 

musí souznít s momentálním „vyladěním" společnosti. Z toho vyplývá, že myšlenka 

modelových ekosystémů musí odpovídat dobovým trendům, pokud se má prosadit. 

V kapitole věnované historii jsme už zjistili, že tato myšlenka není vlastně ničím 

novým. Výuka v přírodním prostředí tady byla již o mnoho let dříve, a rozhodně se 

nejednalo o nějaký momentální módní trend. Tehdy tak nějak přirozeně vyplývala ze 
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situace. Vypadá to proto, že spíše než módním trendem je myšlenka modelových 

ekosystémů „historickou vykopávkou". 

Ale s trendy v pedagogice je to jako s trendy v módě. To, co kdysi bývalo čistě 

účelové a nikdo to nepovažoval za něco výjimečného, se v jistých cyklech vrací zpět již 

jako módní záležitost. Vezměme si takové džíny. Původně pracovní kalhoty pro 

zlatokopy - dnes nedílná součást šatníku téměř každého z nás. S oblibou je nosí 

teenageři, dělníci, bankovní úředníci i politici. Proč? Zkrátka se osvědčily. Hodně toho 

vydrží, není na nich tolik vidět špína, nemačkají se, ke všemu se hodí,... Současné 

modely se navíc i pohodlně nosí, dobře udržují atd. Generacemi ověřená praktičnost 

zkrátka dělá své. Z vlastní zkušenosti ale asi každý ví, že praktičnost často nebývá 

jediným nebo hlavním důvodem pro vznik nového módního trendu. Ještě důležitější než 

využitelnost je často líbivost, schopnost vyvolat v lidech jisté emoce... A tak se možná 

džíny spíše než kvůli své praktičnosti prosadily tím, že nám v podvědomí nějak 

připomínají, a v našem životě nahrazují, dobrodružství, která zažívali jejich prvotní 

nositelé kdesi na daleké Aljašce. Snad právě proto se v nich cítíme tak nezávisle, 

podnikavě,... zkrátka dobře. 

A tak, stejně jako tu a tam nazraje doba pro návrat módy určitého období, nyní 

nazrává čas pro návrat myšlenky učení se o přírodě v přírodě. 

Praktickými důvody pro tento revival je především zapeklitý stav současného 

životního prostředí a sním spojené nové poznatky ekologie, dále narůstající počet 

informací z oblasti psychologie a pedagogiky... Ke slovu se dostává tzv. holistické, 

prožitkové a co nejvíce praktické vzdělávání, jehož cílem je především vychovat 

zodpovědné občany, kteří se budou chovat tak, aby nežili na úkor příštích generací. 

Co se „líbivosti" myšlenky výuky ve venkovním prostředí týká, je možné 

upozornit na fakt, že se v posledních letech stále více prosazuje trend, který mnozí 

záhadně označují jako „back to the nature" (zpět k přírodě). Nosí se oděvy z přírodních 

materiálů, prodává se přírodní kosmetika, stále častěji potkáváme v lesoparcích lidi, 

kteří provozují jogging se svými psy... Ale také čím dál více přibývá těch, kteří se 

stěhují zpět na venkov, adaptují staré usedlosti a zakládají ekologické farmy. Život v 

souladu s přírodou je tedy jedním z aktuálních trendů dnešní doby. 

Učitel, který se s dětmi vypraví učit botaniku do přírodního prostředí, bude proto 

právem považován za moderního pedagoga. Bude za něj považován dokonce i tehdy, 

jestliže „skutečné" přírodní prostředí nahradí prostředím školní zahrady. Ty se totiž stále 
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více dostávají ke slovu. „ V různých částech světa v současné době existují hnutí za 

ozeleňování školních zahrad. Požadavkem je, aby každá škola měla k dispozici 

přirozené přírodní prostředí, v kterém by děti mohly trávit určitý čas". (17) Dokonce i 

Organizace spojených národů velmi vyzdvihuje význam školních zahrad. Je tedy jasné, 

že doba, kdy byl pozemek v myslích českých učitelů jednoznačně spojován s érou 

komunismu, by měla být již dávno pryč. 

Pokud navíc učitel využije zahradu k vybudování modelových ekosystémů, dá 

tím jasně najevo, že si je vědom toho, jaká váha se v dnešní době ekosystémům 

přikládá. Pro harmonické soužití člověka s přírodou je totiž v současnosti považován za 

zcela klíčový tzv. ekosystémový přístup, jehož principem je využívání bohatství 

nabízeného přírodou jen do té míry, aby nebyla nevratně narušena rovnováha v 

jednotlivých ekosystémech. 
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4. Ve všem bývá nějaký háček 

aneb Nevýhody vyučování v prostředí modelových ekosystémů na školní zahradě 

V celé práci až do této chvíle byly předkládány jen kladné stránky modelových 

ekosystémů a jejich využívání ve výuce (nejen) botaniky bylo hodnoceno jako 

jednoznačně přínosné. Bylo nalezeno dokonce deset dobrých důvodů, proč si je na 

školní zahradě pořídit a pracovat s nimi. Abychom ale celou tuto metodu skutečně 

objektivně „ze všech stran" prozkoumali, je třeba se zamyslet i nad případnými 

negativy, která by s sebou výuka v prostředí modelových ekosystémů mohla přinášet. 

Na případné nedostatky narazíme nejsnáze ve chvíli, kdy ji v duchu porovnáme se zcela 

běžnou výukou ve třídě. Rozdíly jsou totiž zcela zjevné - jde o jiné prostředí, o jiný 

způsob práce a její organizace, o jiné nároky na komunikaci s ostatními třídami... Bylo 

by tedy bláhové domnívat se, nebo dokonce doufat v to, že nikoho nenapadnou alespoň 

následující myšlenky: 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů může být nebezpečná 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů je příliš závislá na počasí 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů vyžaduje zvýšenou aktivitu ze 

strany učitele 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů je organizačně náročná 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů bezpodmínečně vyžaduje pozitivní 

vztah učitele k přírodě 

Zaměřme se proto nyní na tyto myšlenky trochu více, aby bylo zcela jasné, jaká 

rizika podstupuje každý učitel, který se pro metodu výuky v prostředí modelových 

ekosystémů rozhodne. Zároveň se pokusme najít vhodná opatření, která tato rizika zcela 

potírají, nebo alespoň snižují. 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů může byt nebezpečná 

Toto tvrzení zní možná až trošku nadsazeně, aleje lepší hned na začátku přiznat, 

že výuka ve venkovním prostředí s sebou přináší mnohem více rizik, než výuka ve třídě. 
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Je naprosto jasné, že žáci, kteří bez hnutí sedí ve školních lavicích před zraky svého 

učitele, jsou mnohem méně vystaveni ohrožujícím vlivům než v případě, že 

„neorganizovaně" pobíhají (často ještě s různými nástroji) po celé školní zahradě. Těmi 

ohrožujícími vlivy pak může být cokoliv - zmíněné nástroje v rukou kamaráda i 

v rukou vlastních, různý hmyz (včely, sršni, klíšťata,...), některé rostliny (především ty 

jedovaté, s trny,...) atd. Jako největší nebezpečí pro mnohé žáky pak můžeme označit 

pyl. V současné době, kdy j e v populaci zastoupeno opravdu veliké procento alergiků, 

se díky němu může výuka v prostředí školní zahrady stát vysoce riskantní (alespoň 

v některých obdobích). 

Toho všeho si je jistě každý svědomitý učitel vědom a záleží čistě na něm, jak se 

k celé situaci postaví. Je jasné, že k úrazu může nakonec dojít i ve třídě. Strach z toho, 

že se žáci na zahradě zraní, tedy není tou pravou omluvou pro vyřazení školní zahrady 

z výuky. Zvláště z toho důvodu, že je alespoň částečně v moci učitele, aby své žáky 

naučil základním pravidlům chování na zahradě, vysvětlil jim jejich důležitost a výuku 

zorganizoval tak, aby byli žáci neustále zaměstnáni. 

Co se nástrah přírody týká, je nutno říci, že se jedná o přirozená nebezpečí 

plynoucí z prostředí, ve kterém se člověk pohybuje odedávna. Jestliže tedy usilujeme o 

navracení dětí k přírodě, je nutné tato rizika podstoupit. Je jasné, že pokud si dítě ze 

školní zahrady odnese klíště a onemocní, bude si to jistě učitel z hloubi duše vyčítat. Je 

však třeba si uvědomit, že klíště může dítě chytit i kdekoliv jinde (např. na trávníku 

před školou). Tomu nikdo nemůže zabránit. Čemu však lze alespoň částečně 

předcházet, jsou problémy spojené se zmíněnými alergiemi. Naprostou povinností 

učitele proto je, zjistit si případné alergie všech žáků, a to nejen ty pylové, ale i alergie 

na štípnutí hmyzem apod. Teprve dle získaných informací se pak může rozhodovat o 

tom, zda je vůbec možné na zahradu vyrazit (v případě padesátiprocentního zastoupení 

alergiků ve třídě už o tom nemá cenu asi ani uvažovat), případně jaká zvolit opatření. 

Pokud se jedná o několik málo jedinců, kteří se v určitém období nemohou zapojit do 

prozkoumávání zahrady, je možné se domluvit se vstřícnými kolegy, kteří žákům 

umožní strávit hodinu v jejich třídě. Vždy je však nutné žákovi zadat určitou práci, 

kterou se zapojí do aktivity prováděné žáky venku! Takovou prací může být např. 

vyhodnocování nějakých měření, zakreslování obrázků, sepisování dat do tabulek, 

vyhledávání informací o určitých rostlinách... Každého učitele jistě napadne spousta 

dalších možností, jak situaci řešit. 
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Důležité je ještě zmínit fakt, že v případě, že si je učitel nástrah venkovního 

prostředí školní zahrady vědom, rodiče žáků jsou si jich vědomi dvojnásob. Před 

zařazením návštěv školní zahrady do výuky je proto třeba s nimi celou věc otevřeně 

prodiskutovat. Jistě je dobré co nejlépe vysvětlit důvody, které nás k využívání zahrady 

vedou, a přesvědčit je o tom, že je pobyt s žáky venku důležitý a přínosný i přesto, že 

musí podstupovat zmíněná rizika. Teprve ve chvíli, kdy se rodiče alespoň částečně 

naladí na stejnou vlnu, častější pobyty jejich dětí na školní zahradě odsouhlasí, může 

učitel s čistým svědomím začít zahradu využívat. S rodiči „problémových" žáků je pak 

nutné celou věc projednat individuálně. (Zjistit o jakou alergii se jedná, jak se vyhnout 

kritickým situacím a jak je řešit v případě, že přeci jen nastanou.) 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů je příliš závislá na počasí 

Jestliže si svědomitý učitel (vyučující ve třídě) může již o vánočních 

prázdninách naplánovat, že bude 15. března probírat jarní rostliny - řekněme sněženky 

- učitel vyučující na školní zahradě takto dopředu plánovat nemůže. Mohlo by se mu 

totiž docela lehce stát, že se dostatečně oteplí již v únoru, sněženky vykvetou dříve, a 

v březnu budou žáci pozorovat již jen uhynulé zbytky (což ale nakonec není na škodu). 

Stejně tak si může učitel hluboce přát, aby bylo druhý den počasí vhodné pro 

pozorování rozkvetlých bylin - a zrovna bude pršet. 

Zaleknout se prvních kapek deště ale vůbec není třeba. Stačí zajistit, aby děti 

měly ve škole základní vybavení do každého nečasu - pláštěnku a holinky - a výuka 

může probíhat i v dešti. (Pokud chce učitel ukazovat dětem krásy přírody, měl by je 

upozornit i na ty spojené s „ošklivým" počasí.) 

Spíše je nutné, aby učitel dokázal velmi pružně reagovat na okamžité situace a 

dokázal vždy využít toho, co právě zahrada poskytuje. 

•> Výuka v prostředí modelových ekosystémů vyžaduje zvýšenou aktivitu ze 

strany učitele 

Vzhledem k právě zmíněnému musí učitel, který chce k výuce na školní zahradě 

přistupovat zodpovědně, počítat s tím, že je třeba soustavně sledovat stav, v jakém se 
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zahrada nachází (co se tam zrovna odehrává, co kvete,...), a předpověď počasí, a podle 

toho teprve připravovat hodinu. 

Jestliže má být vyučovací hodina strávená v prostředí modelových ekosystémů 

na školní zahradě opravdu plodná, je třeba si ji předem připravit. Pokud učitel neumí 

perfektně reagovat na okamžité situace, nebo si není příliš jistý svými znalostmi, musí 

mít hodinu skutečně dobře promyšlenou. Ale i ten, kdo dokáže ve výuce využít 

momentální podněty (což bývá často velmi efektivní), by měl mít alespoň rámcově 

jasno v cílech, kterých chce ve výuce dosáhnout. Jen v případě, že učitel zná svůj cíl a 

dokáže k jeho dosažení volit vhodnou cestu, může výuka přinášet ovoce. Hodiny 

„prostého bytí" na zahradě bez zjevné náplně jsou sice také svým způsobem velice 

přínosné (děti si zkrátka užívají přírodního prostředí), ale nemohou se stát jedinou 

cestou. Žáci by se časem začali nudit a efekt by mohl být i opačný. Od učitele se navíc 

opravdu očekává, že žáky něco naučí. Bez předem připravený aktivit, jasných instrukcí 

a dobře zorganizované práce to tedy zkrátka nejde. 

Ne že by to samé neplatilo i pro hodiny odučené ve třídě, avšak každý ví, jak to 

ve skutečnosti občas bývá. Co se nároků na přípravu týká, mohla by se zdát výuka na 

školní zahradě náročnější. Ale sáhne-li si každý do svědomí, zjistí, že přípravě na 

každou jinou běžnou hodinu by měl věnovat stejné množství energie jako přípravě 

hodiny odučené venku. 

Jediný případ spojený s využíváním modelových ekosystémů, kdy je nutné 

opravdu připustit, že učitel musí vynakládat mnohem více energie, než je běžné, je 

jejich vlastní vybudování. Jestliže totiž učitel modelové ekosystémy na školní zahradě 

k dispozici nemá a rozhodne se je sám vytvořit, musí počítat s tím, že ho to bude stát 

nějaké úsilí. Jak velké, to záleží na tom, jak k práci přistoupí. Pokud ví, že se nemůže 

zahradě běžně věnovat během svých volných odpolední, může s žáky dost dobře 

pozorovat i ty kousky přírody, které zahrada přeci jen poskytuje, nebo se mu nabízí 

možnost společně s žáky pouze mírně poupravit podmínky v některých částech zahrady 

a zbytek práce nechat na přírodě. Třeba tam sama vytvoří něco zajímavého. (Stačí 

přestat okopávat jeden záhonek, a hned je možné pozorovat, jak příroda pracuje.) Ten, 

kdo ale oplývá dostatkem volného času a práce na zahradě je jeho koníčkem, může se 

pustit i do takové akce, jako je stavění jezírka. Navíc nikde není psáno, že do ní nemůže 

zapojit i žáky s jejich rodiči. 
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Výuka s využitím modelových ekosystémů vyžaduje tedy od učitele trochu větší 

vklad vlastní energie, než je tomu v případě běžné výuky, ale existují i způsoby, jak 

množství této vydané energie snížit na minimum. 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů je organizačně náročná 

Každý, kdo se chce pustit do výuky v prostředí školní zahrady, musí mít alespoň 

nepatrné organizační schopnosti. Je totiž třeba zvládnou vyřešit např. již zmíněný 

problém s alergickými dětmi, které na školní zahradu není možné vzít. Dále je třeba 

dokázat zároveň řídit větší množství skupinek, protože různá pozorování si o 

skupinovou práci doslova říkají. Také je potřeba vést v neustálé patrnosti všechna 

dlouhodobější pozorování a nenechat je vyznít do ztracena. I případné zapojení rodičů 

vyžaduje určitou organizaci. 

Navíc ve výuce v prostředí školní zahrady hraje důležitou roli i fakt, že se jedná 

o místo určené všem žákům školy. Dalším z úkolů učitele je proto aktivně komunikovat 

s ostatními kolegy a dokázat se s nimi bez problémů dohodnout, kdo, kdy a za jakých 

podmínek bude zahradu navštěvovat. 

Je možné, že někteří kolegové nebudou modelovým ekosystémům příliš přát, 

proto je nutné za výuku na školní zahradě dennodenně bojovat. Neustálé ozřejmování 

jejích kladů - nejen pro kolegy, ale i pro vedení školy a rodiče - se tedy stane 

učitelovým denním chlebem. 

Schopný učitel může dokonce zajít až tak daleko, že se mu podaří získat i nějaký 

grant. Nic takového ale bez organizačních schopností nejde. 

Ti, kteří nejsou příliš dobrými organizátoiy, proto na sobě musí trochu 

zapracovat. Je možné si vše důkladně psát, plánovat,... Nejde o nic, co by nebylo 

možné se časem nenaučil. 

• Výuka v prostředí modelových ekosystémů bezpodmínečně vyžaduje pozitivní 

vztah učitele k přírodě 

Jestliže byly všechny předchozí překážky, které se mohou na cestě za kvalitní 

výukou v přírodním prostředí školní zahrady vyskytnout, shledány do jisté míry 
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řešitelné, nedostatek vztahu učitele k přírodě je problémem naprosto zásadním. Pokud 

učiteli samému rostliny, ani živočichové nic neříkají (nebojsou mu dokonce odporné), 

je bezpředmětné nutit se trpět v dešti a mrazu s cílem probouzet v dětech pozitivní vztah 

k přírodě. Stejně by to bylo zbytečné. Skutečně nadchnout může děti totiž jen ten, kdo 

je sám nadšený. Ne nadarmo se říká, že nejlepší výchovou je výchova vlastním 

příkladem. 
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5. Dotazníkové šetření 

aneb Co říkají na myšlenku modelových ekosystémů žáci a učitelé 

V předchozích kapitolách již byla myšlenka vytvoření modelových ekosystémů 

na školní zahradě a jejich využití ve výuce botaniky poměrně podrobně prozkoumána. 

Pozornost byla věnována jejímu vztahu k současným trendům v pedagogice a 

náročnosti (časové, finanční,...) jejího uvedení v praxi. V neposlední řadě byl pak 

prošetřen její význam v proměně hodin přírodovědy a její důležitost ve výchově dětí 

vůbec. Veškeré úvahy však byly vystavěny na základě poznatků získaných z knih a na 

základě osobních názorů. Jestliže se v předchozím textu např. objevilo tvrzení, že je 

výuka botaniky na prvním stupni ZŠ stále ještě příliš teoretická a že využívání 

modelových ekosystémů může přispět k jejímu zkvalitnění - učinit ji mnohem více 

názornou a tvořivou, šlo především o domněnky založené na vlastní zkušenosti. 

Otázkou však zůstává, jestli všechny tyto domněnky opravdu odpovídají realitě, zda 

nejde o pouhé spekulace, které jsou od skutečnosti značně vzdálené. 

Odpověď na tuto otázku by nám mohlo poskytnout následující dotazníkové 

šetření. 

5.1 Hypotézy 

Úkolem dotazníkového šetření bude potvrdit (případně vyvrátit) konkrétně tato 

tři tvrzení: 

> Výuka botaniky na prvním stupni ZŠ je skutečně stále ještě značně 

teoretická, příliš založená na memorování detailních informací, bez 

důrazu na rozvoj pozitivního vztahu žáků k přírodě skrze skutečné 

pochopení zákonitostí ve světě (nejen) rostlin. 

> Školní zahrady jsou učiteli ve výuce botaniky (přírodovědy) využívány 

nedostatečně. 

> Myšlenka vytvoření modelových ekosystémů na školní zahradě může 

být jak pro žáky, tak pro učitele velmi atraktivní. 
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5.2 Vzorek 

Vzhledem k tomu, že je celá práce zaměřena především na výuku botaniky na 

prvním stupni, konkrétně ve 4. a 5. ročníku, je zcela jasné, že je třeba s dotazy zamířit 

právě tam. Je nutné ale poznamenat, že rozhodně ne každá škola vlastní nějaký 

pozemek. Ve školách, které pozemek postrádají, by bylo zcela zbytečné pokládat otázky 

typu: „Chodíš rád na školní zahradu?" Navíc je třeba pamatovat na to, že by nebylo 

vůbec překvapivé, kdyby se způsob a intenzita využívání školní zahrady lišily mezi 

školami městskými a školami venkovskými. 

Dotazovanými proto budou žáci a učitelé čtvrtých a pátých ročníků základních 

škol, které školní zahradu vlastní, a to jak škol vesnických, maloměstských, tak i škol 

velkých měst. 

Konkrétní vzorek je následující: 

PROSTREDÍ POČET ŠKOL POČET TŘÍD POČET ZAKU 

velkého města 1 2 (4.a 5. ročník) 33 

maloměstské 2 3 (dva 4. a jeden 5. ročník) 60 

venkovské 1 1 (5. ročník) 18 

5.3 Dotazníky 

5.3.1 Charakteristika dotazníku pro žáky 

Část I. má posloužit spíše pro účely vyhodnocování - k identifikaci pohlaví 

dotazovaného, jím navštěvovaného ročníku a typu školy. Zároveň má být jakýmsi 

zahřívacím kolem. Z toho důvodu jsou zařazeny i dotazy tykající se oblíbenosti 

předmětů. 

Úkolem prvních dvou položek II. části je zjistit míru oblíbenosti přírodovědy a 

výuky botaniky, a na základě výpovědí dětí zároveň nepřímo odhalit, v jakém duchu 

tato výuka probíhá. To je pak hlavním úkolem i následujících položek. Lze očekávat, že 

se ve volbách žáků odrazí, jakou formou výuka probíhá a jaké pomůcky jsou během ní 

používány, z jejich asociacích by zase mohlo být poměrně dobře čitelné, na co je ve 

výuce kladen důraz, co je po žácích požadováno. 

43 



III. část se již plně věnuje školním zahradám. Nejdříve zjišťuje, zda a jakou 

formou je školní zahrada ve výuce využívána (s tím souvisí i její vybavenost) a jakou to 

má odezvu u dětí. Dále se ptá, jestli by se žákům zahrada plná modelových ekosystémů 

líbila a proč. V závěru pak dává žákům prostor pro nápady na využití takového typu 

zahrady. 

Vzor dotazníku viz následující strana. 
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Ahoj! Jmenuji se Anna Jiříčkova ( - vypadám asi jako na tom obrázku). Chodím 
do 5. ročníku na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, což znamená, že ze 
mě možná časem bude paní učitelka. Abych se jí ale mohla stát, musím napsat 
něco, čemu se říká diplomová práce. A právě od Tebe bych potřebovala, abys mi 
s ní pomohl(a) tím, že vyplníš tento papír a odpovíš na moje zvědavé otázky. Tak 
s chutí do toho:-) 

Ještě než začneš vyplňovat: 
Slibuji ti, že se dotazník nedostane do rukou nikomu jinému než mné. Můžeš se spolehnout, že se nikdo nedozví, co 
všechno jsi mi napsal(a). Chci tě proto poprosit, abys všechno vyplnil(a) podle pravdy. Je to pro mě důležité! 

Potřebovat budeš jen tužku nebo pastelku jakékoliv barvy, kterou 

- zakroužkuješ tu z možností, která odpovídá skutečnosti, nebo která se ti zamlouvá. 

PŘÍKLAD: Nejraději m á m ( j á h o d w e ) / m e r u ň k o v é knedlíky. 

- na tečkovanou linku doplníš odpověď vlastními slovy. 

PŘÍKLAD: Často jezdím na hory, protoíe.. .MQf.rMfy)Mfo№. 

S otázkami, se kterými si nebudeš vědět rady, Ti paní učitelka určité pomůže. 

I. Nejdříve mi napiš něco o sobě: 

• Jmenuji se ( j e n křestní jméno!) a chodím do třídy. Škola, 

do které chodím, má žáků a nachází se v obci s obyvateli. 

Chodím tam moc rád(a) / rád(a)/ spíš nerad(a) / hrozně nerad(a). Z předmětů mám 

nejraději protože Nejhorší 

předmět je pro mě protože 

II. Teď přijde taková všehochuť: 

Představ si, že je tento žebřík takovým "žebříčkem oblíbeností" předmětů ve škole. 
Na nejvyšší příčce jsou nejoblíbenější předměty, na spodní předměty, které nemůžeš 
vystát. Vybarvi příčku, která by zhruba odpovídala tomu, jak moc máš rád(a) 
přírodovědu. 

• Přírodovědu jsem umístil(a) právě takto, protože 

Do tohoto žebříku vepiš podle oblíbeností následující témata, 
o kterých se v přírodovědě určitě učíte: 
člověk, nežívá příroda, živočichové, rostliny. 

• Rostliny jsem umístil(a) právě takto, protože 
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Představ si, že jsi ředitel školy a potřebuješ postupně prodat nebo vyhodit součásti vybavení školy, 
které jsou vypsané v rámečku. Nad každou z věcí napiš číslo podle pořadí, jak by ses jich zbavoval 
(to, co bys vyřadíl(a) jako 
první, označ jedničkou atd.). počítače * vycpaná zvířata * obrázkové encyklopedie 

učebnice přírodovědy" * televize s viedeem 

školní zahrada * nástěnné plakáty * mikroskopy 

Zadívej se chvilku na obrázek a všechno, co tě při pohledu na něj napadá, napiš do prostoru okolo. 

I I I . A nyní několik otázek ke školní zahradě: 

• Na školní zahradu chodím rád(a) / chodím nerad(a) /nechodíme, ale já bych tam moc 

rád(a) chodil(a) / nechodíme a vůbec mi to nevadí, protože 

Pokud na školní zahradu alespoň občas chodíte, zkus nakreslit, jak to tam vypadá a co tam děláte. 

Představ si, že byste na školní zahradě měli louku se spoustou květin, kus pole s obilím, 
malý domeček se zahrádkou, rybníček s rákosím... Co bys tomu řekl(a)? 

• Taková zahrada by se mi moc líbila / docela líbila / nelíbila, protože 

Napiš, co všechno by se na takové zahradě dalo dělat: 
• 

No a jsme na konci. Hurá! Moc Tí děkuji za spoluprácí. Doufám, že ses u toho moc nenudíl(a). A 
jestli ano, tak mi to snad odpustíš. Pokud Ti zbylo ještě trochu času, můžeš mi třeba nakreslit, jak si 
takovou zahradu s loukou, polem, rybníčkem,... představuješ. A až s tím budeš hotov(a), dovolují Ti 
trošku vylepšit můj autoportrét na první straně. 
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5.3.2 Charakteristika dotazníku pro učitele 

I. část slouží, stejně jako v případě dotazníku pro žáky, spíše jako jakýsi úvod. 

Zařazena byla ale i proto, že může případně pomoci odhalit určité rozdíly, které by se 

mohly vyskytnout mezi různými věkovými kategoriemi učitelů, typem škol atd. 

Ve II. části je pozornost zaměřena především na vztah učitele k přírodě, který 

jistě úzce souvisí i se vztahem k výuce přírodovědy (botaniky) a jejím pojetím. Lze 

proto očekávat, že bude částečně odhalena i forma, kterou učitel pro výuku tohoto 

předmětu volí. 

III. část zjišťuje, zda a jak učitelé využívají školní zahradu ve výuce. 

Cílem otázek ve IV. části je zjistit, co si učitelé myslí o modelových 

ekosystémech a jejich využívání v hodinách botaniky, jak si takové využívání v praxi 

představují a zda by měli odvahu a chuť něco podobného vyzkoušet. 

Vzor dotazníku viz následující strana. 
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Dobrý den, jsem si téměř jistá, že se k Vám tento dotazník dostává právě ve chvíli, kdy 
máte plné ruce práce. (Neznám učitele, který by nebyl neustále v jednom kole!) Přesto bych 
Vás chtěla moc požádat o jeho vyplnění. Dotazník se týká nového způsobu využití školní 
zahrady ve výuce (zejména botaniky) na I. stupni, kterým se zabývám ve své diplomové 
práci. Věřím proto, že by Vám kromě trochy práce navíc mohl přinést i špetku inspirace. A 
kdyby Vás myšlenka modelových ekosystémů (viz níže) zaujala dokonce natolik, že 
byste se s ní chtěli seznámit blíže, s radostí Vám zašlu svoji práci včetně drobné praktické 
příručky, pokud se mí ji podaří - i s Vaší pomocí - zdárně dokončit. 

Anna Jiříčková, studentka V. ročníku Pedagogické fakulty UK 

Ještě před tím, než začnete vyplňovat: 
Chci Vás ujistit, že dotazník je naprosto anonymní. Nebojte se proto na všechny moje všetečné otázky odpovídat 
naprosto spontánně a podle pravdy. 

K vyplnění budete potřebovat pouze tužku, kterou 

- zakroužkujete tu z možností, která odpovídá skutečnosti, nebo která se vám zamlouvá. 

PŘÍKLAD: Nejraději mám (jahodový)/meruňkové knedlíky. 

- na tečkovanou linku doplníte odpověď vlastními slovy. 

PŘÍKLAD: Často jezdím na hory, protože jaám.xádh.smfí 

- v případě bodů označených hvězdičkou spojíte hesla v rámečku s odpovídajícím heslem mimo rámeček. 

PŘÍKLAD: V televizi sleduji 

I. Nejdříve bych se ráda dozvěděla něco o Vás: 

• "Jsem žena / muž. Je mi méně než 35 / 35-50 / více než 50 let. Řadím se mezi 

středoškoláky / vysokoškoláky. Učím celkem let. Nyní učím na malé (do 200 žáků) / 

střední (200-400 žáků)/ velké (více než 400 žáků) škole, která se nachází v malé / střední / 

velké obci. Škola je klasická / alternativní (. .)." 

II.Nyní bych ráda zjistila, iakv máte vztah k přírodě a jak se vypořádáváte s výukou botaniky: 

• "Přírodu mám velmi rád(a) / rád(a) / nerad(a). Do úzkého kontaktu s ní se dostávám 

denně / alespoň jednou týdně / méně než jednou týdně, a to díky své vlastní zahradě / 

procházkám v parku / procházkám v lese nebo v jiném ryze přírodním prostřední 

• "K výuce botaniky mám velmi kladný/kladný /spíše negativní/ velmi negativní vztah." 

• „Při výuce botaniky používám:* 
učebnice * vycházky do okolí * video * vlastní vyprávění 
obrázkové encyklopedie * školní zahradu * umělé modely 
o p r a v d o v é rostliny a jejich součásti * nástěnné obrazy * herbář 
exkurze * koutek přírody * fotografie * počítače 
jiné 

VZDY POMĚRNĚ ČASTO ZRIDKA NIKDY 
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III. V tomto okamžiku se dostáváme k jádru věci, tedy ke vztahu Vy-školní zahrada-vyučování: 

• "Na školní zahradu chodím velmi rád(a) /rád(a) / nerad(a) a ve výuce ji využívám / 

využívám občas / nevyužívám, protože 

• "Školní zahradu využívám k(e):* 

společné relaxaci * výuce pěstitelských prací * výuce botaniky 
výuce čehokoli za letního počasí * aktivitám v rámci zájmových kroužků 

aktivitám mimo vyučování (společný táborák apod.) * výuce tělesné výchovy 
výuce estetické výchovy * výuce 
jiným účelům 

ČASTO ZŘÍDKA NIKDY 

• "Mezi aktivity, které nejčastěji volím pro pobyt na školní zahradě patří: 

IV. A nyní trocha teorie a opakováni: 
EKOSYSTÉM je harmonický celek, který tvoři všechny organizmy žijící na určitém místě spolu se 
svým prostředím. Děti na I. stupni ZŠ se učí o základních ekosystémech naší přírody, jakými jsou 
např. louka, pole, les, mokřad apod. Myšlenkou, kterou se zabývám ve své diplomové práci, je 
přetvoření školní zahrady na jakousi galerii ekosystémů, tzn. vybudování různých modelů 
ekosystémů v jednotlivých koutech zahrady, popř. vytvoření takových podmínek, aby se tam daný 
ekosystém vytvořil sám. Tato galerie a přírodní oáza by pak mohla být využita jako "reálné prostředí" 
pro výuku (nejen) botaniky. 

Co vy na to? 

• "Tato myšlenka mi připadá , protože 

• "Já sám(sama) bych takovou zahradu využíval (a) velmi rád(a) a pokud možno často / 

využíval(a) rád(a), ale jen občas / spíše nevyužíval(a) /rozhodně nevyužíval (a)." 

• "Napadají mě tyto aktivity, které by se na podobné zahradě daly 

využít: 

• "Já sám(sama) bych si takovou zahradu založit troufl(a) / troufl(a) s pomocí člověka, 

který má zkušenosti / troufla spomocí informační brožury /netroufl(a)." 

Nyní jsme již úplně na konci. Můžete si oddechnout a pokračovat ve své práci. Moc Vám děkuji za 
zodpovězení všech mých otázek. Je to pro mě veliká pomoc! Věřím, že se myšlenkou modelových 
ekosystémů necháte alespoň lehce inspirovat - jistě to přinese spoustu krásných zážitků Vám i 
Vašim dětem! 

Přeji Vám příjemný, již žádnými jinými dotazníky nerušený den! 
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5.4 Časová náročnost dotazníků a způsob jejich distribuce 

Na vyplnění dotazníku žáky je počítáno zhruba 30 minut, doba potřebná na 

vyplnění dotazníku učiteli je odhadnuta přibližně na 15 minut. 

Dotazníky budu zadávat osobně, nebo prostřednictvím mých kolegyň. 

5.5 Vyhodnocení 

5.5.1 Vyhodnocení dotazníku pro žáky 

U většiny položek obsahujících uzavřené otázky je vypočítáno procentuelní 

zastoupení jednotlivých odpovědí. Pouze v případě řazení jednotlivých učebních 

pomůcek je pomocí aritmetického průměru zjištěno výsledné pořadí. 

Otevřené otázky jsou vyhodnoceny klasicky roztříděním do skupin podle typu 

odpovědi a zjištěním četnosti těchto jednotlivých typů. Výjimku tvoří jen přehled 

navrhovaných aktivit, který je podán bez jakýchkoliv číselných údajů, které se v tomto 

případě nezdají příliš podstatné. 

X-

Představ si, že je tento žebřík takovým "žebříčkem oblíbenosti" předmětů ve škole. ^ ^ ^ ^ 
Na nejvyšší příčce jsou nejoblíbenéjší předměty, na spodní předměty, které nemůžeš = = = = : 

vystát. Vybarvi příčku, která by zhruba odpovídala tomu, jak moc máš rád(a) přírodovědu, n z i z z : 

19,8% 19,8% 33,3% 8,1% 18,9% 

X-
• Přírodovědu jsem umístil(a) právě takto, protože. 
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kategorie 

výpovědí 

četnost některé výroky poznámka 

zábavnost 42 „ Baví mě. " „ Moc mě to nebaví. " „ Baví mě, ale 
nebaví mě psát testy. " 

V případě 1 
třídy se 
mnohokrát 
objevilo slovo 
test. 

zajímavost 13 „Je docela zajímavá." „Nudím se." „Je hrozně 
zajímavá a vše z mého okolí do ní právě spadá. " 

porovnání s dalšími 

předměty 

13 „Přírodověda mě nebaví tak jako výtvarná 
výchova." „Je o hodně lepší než A J a CJ. " 

obtížnost 10 „Je to těžké učení. " „Je těžká a hrozná. " „Je těžká 
a někdy i lehká. " 

úspěšnost 10 „Mám hezké známky." „Docela mi jde." „Já ji 
moc neumím." „Nemůžu si to zapamatovat." 
„Mám zní hrozné známky a zapomínám 
pomůcky." 

vztah k přírodě 7 „ Mám moc ráda přírodu. " „Nemám rád přírodu. " 

další 6 „ Máme o ní hezké obrázky na nástěnce." 
„Pozorujeme rostliny, děláme pokusy. " 

Mnoho žáků 1 
třídy zmiňovalo 
pozitivní vztah 
k obrázkům a 
ke kreslení 
přírodnin . 

učitel 4 „ Mám ji docela ráda kvůli tomu, že mámě hodnou 
učitelku. " „ Pořád píšeme testy a paní učitelka je 
mi nepříjemná." „ Máme přísnou učitelku. " 

přínos 4 „ Mám ráda přírodu a hodně se naučím." 
„ Dozvíme se věci o přírodě." 

Do tohoto žebříku vepiš podle oblíbenosti následujíc! témata, 
o kterých se v přírodovědě určitě učíte: 
člověk, neživá příroda, živočichové, rostliny. 

r-í> \iiiyrVIJ, 

20,7 % 18% 

G\MírVU 

42.3 % 18,9% 
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K-
• Rostliny jsem umístil(a) právě takto, protože 

kategorie 

výpovědí 

četnost některé výroky poznámka 

zábavnost 24 „ Mě baví např. jestli má lodyhu nebo nemá. " 
„ Mě to moc nebaví — stonek, lodyha atd." 
„ Baví mě je popisovat." „ Mě trochu nebaví 
určovat rostliny." 

úspěšnost 21 „ Moc mi nejdou. " „ O rostlinách vím nejvíc." 
„Nemůžu pochopit, jak rostliny dýchají." 
Neumím je." Umím je a mám z nich poměrně 
dost jedniček. " Nemohu se naučit pojmenovat 
části listu." 

porovnání s dalšími 

oblastmi 

17 „ Mám radši živočichy než rostliny." „ Baví 
mě, ale zase ne jako planety a živočichové. " 

vztah k rostlinám 14 „Nejsem zrovna milovník květin." „Já mám 
ráda rostliny." 

zajímavost 12 „Jsou zajímavé a hezky voní." „Jsou méně 
zajímavé." „Je zajímavé, jak Matka příroda 
stvořila přírodu a živé organismy. " 

ostatní 12 „ Učíme se je právě teď." „ Chtěla bych se stát 
zahradnicí." „Líbíse mi, jak vypadají." 

obtížnost 7 „Jsou těžké." „Je jich mnoho. " „Moc dlouhé 
a těžké učivo." 

V případě jedné 
třídy mnohokrát 
zmíněno slovo test. 

přínos 3 „ Dozvíme se nové věci." 

X " 
Představ si, že jsi ředitel školy a potřebuješ postupné prodat nebo vyhodit součásti vybaveni školy, které jsou vypsané v rámečku 
Nad každou z věci napiš číslo podle pořadí, jak by ses jich ~ " ~~ " ~ " 
neuničiv si, ¿c Jol icuiiei aruiy a Â/UGUUĴ O ^ u p i v f \ 
Nad každou z věci napiš číslo podle pořadí, jak by ses jich 
zbavoval (to, co bys vyřadíl(a) jako první, označ jedničkou atd 

počítače * vycpaná zvířata * obrázkové encyklopedie 

učebnice přírodovědy" * televize s viedeem 

školní zahrada * nástěnné plakáty * mikroskopy 

7. 2. 5. 
počítače * vycpaná zvířata * obrázkový encyklopedie 

učebnice přírodovědy * televize s viedeem 
8. 1. 4 

školní zahrada * nástěnné plakáty * mikroskop 
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X-
Zadívej se chvilku na obrázek a všechno, co tě pň pohledu na něj napadá, napiš do prostoru okolo. 

asociace četnost některé výroky poznámka 
název 44 „Bude to sasanka." „Myslím, že je to keřík 

jahody." „Je to leknín." „pryskyřník." „ Vypadá 
jako pampeliška, narcis bílý, čtyřlístek." 

„rostlina", „květina" 34 „Je to kytka na obrázku. " 

části rostlin 32 „květy", „listy", „stonek", „kořen", „pestík", 
„blizna", „tyčinky", „částirostlin" 

prostředí 28 „ Roste v hájích." „ Má kolem sebe stromy. " 
„Roste u vody." „louka", „zahrada", „les", 
„prales", „močály", „vesnice", džungle" 

„přírodověda", učivo 23 „Zrovna jsem se o ní učili." „Napadá mě popis 
rostlin." „učebnicepřírodovědy", „sešit" 

Téměř celá 1 
třída zmínila, 
že se o 
sasance učili 
minulou 
hodinu. 

mimopřírodní 
asociace 

23 „Chtěla bych ji vidět zblízka. " „Škoda, že ten obr. 
není barevný." „ Vypadá to jako obličej 
s knírkem." „Že v té kytce bydlej víly." 
„kamarádství", „rodina", „láska", „alergie", 
„svoboda", „prázdniny" 

popis (barva atd.) 20 „Má krásný květ. " „Má bílé květy a složené listy. " 
„Je bílá. " „Má žluté květy s tečkami. " „ bílá" 

„příroda" 12 „zeleň" 

vůně 7 „ Nádherně voní." 

„nic" 5 

„půda", „voda", 
„slunce" 

4 

živočichové 3 „ 1 000 mravenců", „hmyz", „včela" 

informace o rostlině 2 „Dává nám kyslík. Musí mít vodu, vzduch, teplo." 
„ Přemísťují se z místa na místo. " 

• Na školní zahradu chodím rád(a) / chodím nerad(a) / nechodíme, ale já bych tam moc rád(a) 

chodíl(a) /nechodíme a vůbec mi to nevadí, protože 

• na zahradu chodím rád(a) 

• na zahradu chodím nerad(a) 

na zahradu nechodíme, ale já bych tam moc rád(a) 
chodil(a) 

• na zahradu nechodíme a vůbec mi to nevadí 

• nezodpovězeno 
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kategorie výpovědí četnost některé výroky poznámka 

možnost her a pohybu 48 „ Někdy se potřebuju pořádně vylítat." 
„Jsou tam průlezky." 

zábavnost 11 „ Baví mě to tam." „ Nudím se a 
nebaví mě to." 

pěkné prostředí 10 „Je to tam nádherný." „ Voní to tam. " 
„Je tam svěží vzduch." 

možnost poznání 10 „Ráda poznávám nové věci." „Je tam 
toho moc k vidění." „ Můžu pozorovat 
přírodu. " „Naučím se rostliny. " 

vztah k práci k 

zahradničení 

7 „ Baví mě sázet, zalévat, vytrhávat. " 

jiné 6 „Je to tam romantické. " „Chodí tam 
družina a 2. stupeň na práci." „Mám 
zahradu doma." 

relaxace 2 „ Odpočinu si tam od školy." 
„ Uvolním se tam. " 

vztah k přírodě 2 „ Mám moc ráda květiny. " 

X -
Pokud na školní zahradu alespoň občas chodíte, zkus nakreslit, jak to tam vypadá a co tam děláte. 

1) Typ „sportovní hřiště" - 32x 
— 16x 

3) Typ „stavění sněhuláků" - 10x 
10x 

2) Typ „betonovo-trávníkový dvůr" 

_ ' j í l̂ tvrtrU'Sŷ &r.̂  
j- J / 

V 

m 
U, *-U. 

m 
U, *-U. m 

- /1 
Im 
t) c> 

4) Typ „multifunkční zahrada" -
• i r »« MU mu—, | ^ ^ ^ 

tysusw&j Umimľ 

ó ib^ * 
K m 

v 4 : j 
I 

5) Typ „pěstitelské práce" -

C Z ! 

f r : 
jjl*̂* " r J j ./• 

— ŕ - £ f lit . .... JT . 1 i 
— r 

6) Typ „prolézačky" - 8x 

M 
A í 
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7) Typ „květinový ráj" - 4x 8) Typ „na zahradu nechodíme" -
2x 

9) Nezařaditelné - 20x 

K-
• Taková zahrada by se mi moc líbila/docela líbila /nelíbila, protože 

• taková zahrada by se mi moc líbila 

• taková zahrada by se mi docela líbila 

taková zahrada by se mi nelíbila 

• nezodpovězeno 

kategorie výpovědí četnost některé výroky poznámka 

pohyb, hry 32 „Mě by se na tom líbilo, že bychom 
mohli hrát fotbal na poli a koupat se 
v tom rybníce." 

Pro děti je 
nej lákavější 
rybníček - koupání, 
chytání ryb. 

pěkné, příjemné 

prostředí 

29 „ŠZ by nebyla tak smutná, ale byla by 
veselá a nádherná. " „ Byla by voňavá a 
veselá." 

Velmi často je 
zmiňována vůně a 
čerstvý vzduch. 

jiné 14 „ Bylo by tam i něco jiného." „ Měl bych 
všechno po ruce." „ Ráda se o něco 
starám." „Mohli bychom tam chodit 
každý den." „ Ostatní školy by nám 
záviděly. " „ Dalo by se tam dělat hodně 
věcí." 

příroda 10 „Bylo by tam hodně přírody." „Mám 
moc rád přírodu." 

dostatek prostoru 8 

vztah k práci na zahradě 5 „ Bavilo by mě tam pracovat. " 

venkovní výuka 4 „Mohly by se tam trhat květiny na 
výzkum." 
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Další zajímavé výroky: ^PLI-I I I •• J 
1 XšrUclcv O-iporv pt do-rrva, 

Taková zahrada by se m\(jnoc líbila)/ docela líbila /(nelíbila^), protože / y Luía, 

fvř-i/r-G-cLrvL au k/r-ÓAm,áb, aJ,e, ¡Jus-lrvi, ta, u-u, íve- ^n,i,čÁJ,a,. 

Taková zahrada by se mi moc líbila / docela líbil^Tnelíbila) protože \,í /©- rvexLo-kxx/̂ u, 

o-í^Áj-obo-ií, JxjuL L-u, i/C/ l<$- u-eLlo- rva, tu, nxiÁi rrbUn,i^aJvr-aA,u, a, cJvc,i rrvíi rva, ^Ha-lrvó 

^aÁ^-oucié, rve^aJoý, fvLáboAik;, aulu, cÁÁ,éL bt^cÁ, cLo-rrva,. 

Taková zahrada by se újjjnocjjůila / docela líbila / nelíbila, protože u ^ d f ^ f ¿a^tv 

lo-uýiía, obvo-cLil, loh-tum, ^a, \u-ilu, dscvrvoa, b-o-^-á, rva, le/iA-o. 

K -

Napiš, co všechno by se na takové zahradě dalo dělat: 
• 

Veškeré uvedené nápady: 

• sportovat a hrát hry - hrát fotbal, vybíjenou (+ další míčové), hrát na babu, na 
schovávanou (+ jiné hry), běhat, stavět opičí dráhu, házet talířem, koupat se a 
plavat v rybníčku, dělat kotrmelce, skákat přes švihadlo, válet sudy, běhat na 
běžkách a sjíždět svah na lyžích, stavět sněhuláky, jezdit na kole, pouštět draka, 
přelézat plot, lézt na střechu, hrát si s panenkami, plést věnečky 

• odpočívat - opalovat se, sedět a číst si, ležet na dece, kreslit si, povídat si, 
opékat špekáčky, hrát si v domku, vařit a spát tam, máchat si nohy v rybníčku, 
jíst 

• pracovat na zahradě, pečovat o ni - starat se o vodu, zahrádku a dům, sekat 
trávu, orat pole, pěstovat a sklízet obilí, hrabat listí, plít, okopávat, sbírat jablka a 
další plody, přesazovat květiny, čistit listy 

• chovat různá zvířata - chovat ryby a chytat je, pást koně, krmit kachny a labutě 
• pozorovat přírodu, zkoumat ji - koukat do rybníčku, pozorovat ryby, procházet 

se mezi květinami, čichat k těm krásně voňavým, brát vzorky na zkoumání (trhat 
květiny, chytat motýly, sbírat brouky), poslouchat ptáky a další živočichy, trhat 
rákos, dívat se 

" další - jezdit tam na prázdniny, rozhýbat paní učitelku, mít alergii 
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5.5.2 Vyhodnocení dotazníku pro učitele 

V případě uzavřených otázek je vypočítáno procentuelní zastoupení jednotlivých 

odpovědí. 

U některých otevřených otázek je uveden pouze výčet výroků (vzhledem 

k malému počtu dotazovaných). Dotazy týkající se četnosti využívání jednotlivých 

pomůcek a volby aktivit pro výuku na školní zahradě jsou vyhodnoceny tabulkami, 

které přesně zachycují, kolikrát byla která položka zvolena. 

X -
• "Přírodu mám velmi rád(a) /rád(a) / nerad(a). 

19% 

81% 

X -
Do úzkého kontaktu s ní se dostávám denně / alespoň jednou týdné/méně než jednou týdně, a to diky své vlastni zahradě 

/ procházkám v parku / procházkám v lese nebo v jiném ryze přírodním prostředni 

36% 

• d e n n ě 

• a l e s p o ň j e d n o u t ý d n ě 

m é n ě n e ž j e d n o u t ý d n ě 

p r o c e n t a 
• v las tn í z a h r a d a 

100 

80 • p r o c h á z k y v p a r k u 
60 

N3
 

O
 

O
 

O
 

• p r o c h á z k y v r yze 

přír . p ros t řed í 

• j i n é 

X -
> "K výuce botaniky mám velmi kladný / kladný / spíše negativní / velmi negativní vztah." 

: v e l m i k l a d n ý 

l k l a d n ý 

s p í š e n e g a t i v n í 

i v e l m i n e g a t i v n í 

91% 
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K -

• „Při výuce botaniky používám:* VŽDY ZŘÍDKA 

učebnice * vycházky do okolí * video * vlastni vyprávění 
obrázkové encyklopedie * školní zahradu * umělé modely 
opravdové rostliny a jejich součásti * nástěnné obrazy * herbář 
exkurze * koutek přírody * fotografie * počítače 
jiné 

POMĚRNÉ ČASTO NIKDY 

VŽDY POMĚRNĚ 
ČASTO 

ZŘÍDKA NIKDY NEZAŘAZENO 

učebnice 5 2 1 
vycházky do okolí I 4 3 2 
video 1 3 3 1 
vlasmi vyprávění 4 3 2 
obrázkové encyklopedie 7 3 
školní zahrada 2 3 1 
umělé modely 1 3 
živé rostliny 2 4 2 
nástěnné obrazy 5 1 2 
herbář 2 1 4 1 
exkurze 1 1 6 
koutek přírody 2 2 1 2 
fotografie 1 3 1 2 
počítače 2 2 2 

• "Na školní zahradu chodím velmi rád(a) /rád(a) / nerad(a) a ve výuce ji využívám / využívám občas / nevyužívám, 

protože 

55% 

9% 

i velmi ráda 

iráda 

nerada 

nezodpovězen 
o 

55% 

27% 

i využívám 

l občas využívám 

nevyužívám 

i nezodpovězeno 

Neičastěiší důvody pro využívání zahrady: „Jiná forma práce." „Práce na čerstvém 
vzduchu." „Praktické využití znalostí." 

Neičastěiší důvody pro nevyužívání zahrady: „Je malá." „Není vhodně připravená" 
„Nedostatek přírodnin, podnětů." „Upřednostňuji přímý kontakt s přírodou." „Dávám 
přednost mladším žákům." 
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K " 

• "Školní zahradu využívám k(e):' společné relaxaci * výuce pěstitelských prací * výuce botaniky 
výuce čehokoli za letního počasí * aktivitám v rámci zájmových kroužků 

aktivitám mimo vyučování (společný táborák apod.) * výuce tělesné výchovy 
výuce estetické výchovy * výuce 
jiným účelům 

ČASTO ZŘÍDKA NIKDY 

ČASTO ZŘÍDKA NIKDY NEZAŘAZENO 
společná relaxace 2 1 1 
pěstitelské práce 2 4 
výuka botaniky 1 5 

výuka čehokoliv 1 5 
zájmové kroužky 1 1 1 

třídní aktivity po vyučování 2 
výuka TV 2 1 2 

výuka estetické výchovy 1 2 

• "Mezi aktivity, které nejčastěji volím pro pobyt na školní zahradě patří: 

Zmíněné konkrétní aktivity: volný pohyb dětí, sběr vzorků, určování podle klíčů, frotáže 

listů, měření výšky stromů 

• "Tato myšlenka mi připadá protože 

hodnocení četnost některé výroky 
kladné 8 „skvělá", „dobrá", „velmizajímavá" 

neutrální 2 „ originální" 

záporné 1 „ u nás zbytečná " 

Nejčastéjší důvody kladných reakcí: názorná výuka, možnost pozorování budování 
lepšího vztahu k přírodě, zpestření výuky ' cU11 

Důvody záporných reakcí: snadno dosažitelné přírodního prostředí 

Některé zajímavé reakce: 
» Originální, ale potřebují být na to lidi příslušně vzdělaní!" 
„Chci něco obdobného na naší zahradě realizovat - učebnu v přírodě naučnou 
stezku,..., už máme bylinkovou zahrádku, a zmapované dřeviny, upravený kompost 
„Teoreticky výborné, ale prakticky? Kdo se bude např. o tuto zahradu starat v době 
letních prázdnin (prorůstání kopřivami, vysychání...)?" 
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• "Já sám(sama) bych takovou zahradu využíval(a) velmi rád(a) a pokud možno často / využíval(a) rád(a), ale jen občas 

/spíše nevyužíval(a) / rozhodně nevyužíval(a)." 

• v y u ž í v a l a č a s t o a r á d a 

• v y u ž í v a l a o b č a s 

s p í š e n e v y u ž í v a l a 

• r o z h o d n ě n e v y u ž í v a l a 

• n e z o d p o v ě z e n o 

• "Napadají mč tyto aktivity, které by se na podobné zahradé daly využít: 

Nejčastěji zmíněné aktivity: pozorování (vztahu rostlina - prostředf-> jak rostle rostlina 
v jiném prostředí apod., jednotlivých ekosystémů), provádění pokusů, budování naučné 
stezky, výuka Vv propojená s přírodovědou, práce na zahradě, relaxace, vypravování, 
výuka praktických činností i všech ostatních předmětů 

K -

• "Já sám(sama) bych si takovou zahradu založit troufl(a) / troufl(a) s pomocí člověka, který má zkušenosti / troufla s 

pomocí informační brožury/ netroufl(a). 

36% 

• trouf la 

• t rouf la s pomocí z k u š e n é h o č lověka 

• t rouf la s pomocí brožury 

• netrouf la 

nezodpovězeno 

5.6 Závěr dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření do velké míry potvrdilo hypotézy stanovené v úvodu, a 

alespoň částečně tak potvrdilo, že domněnky vyslovené v předešlých kapitolách se 

zakládají na pravdě. Je však třeba brát v potaz, že dotazovaní žáci, a především učitelé, 

tvoří jen zcela n e p a t r n ý zlomek skutečného počtu učitelů a žáků 4. a 5. ročníků v České 

republice. Nelze proto dosažené závěry považovat za naprosto správné a zcela 

nevyvratitelné. 
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6. Inspirace ze zahraničí 

aneb Školní zahrady v jiných evropských zemích 

Vzhledem k tomu, že velmi často za moderní a pokrokové považujeme vše, co 

k nám přichází ze zahraničí (především ze zemí, od kterých nás dříve nekompromisně 

oddělovala Železná opona), bude zajímavé takto v závěru alespoň letmo nahlédnout do 

školních zahrad ležících v jiných koutech Evropy. 

Finsko 

Je zvykem, že téměř každá finská škola vlastní jakýsi školní dvůr. Ten se ale co 

do velikosti, vzhledu i využití velmi liší podle umístění školy. V centru velkých měst 

bývá tento dvůr většinou asfaltový, někdy obohacený o nějaké vybavení pro volný čas, 

bez většího množství zeleně. Slouží většinou k trávení přestávek a volnému pohybu 

dětí. Na okrajích měst již bývají školní zahrady prostornější a kromě relaxace slouží i ke 

sportování. Bývají vybaveny fotbalovým hřištěm, běžeckými drahami apod. I přes toto 

sportovní zázemí si ale často alespoň částečně zachovávají vzhled, který se blíží 

přírodnímu prostředí - jsou tam skály, stromy, občas i malá jezírka, a hned za plotem se 

rozprostírá les (což není ve Finsku vůbec překvapivé). Tento přírodní vzhled ale není 

výsledkem tvrdé práce zahradních architektů. Jedná se skutečně o přírodu, která ještě 

nebyla přetvořena v něco jiného. Asi by stálo dost sil vybudovat místo skály hřiště na 

plážový volejbal, a navíc by to bylo i zbytečné, protože prostoru kolem bývá skutečně 

dostatek - není třeba maximálně využít každý metr čtverečný. Tato „příroda" je proto 

vnímána jako zcela běžné prostředí, kterému není věnována nijak zvláštní pozornost. Na 

venkově bývají školní zahrady podobné jen s tím rozdílem, že je propojení s okolní 

přírodou ještě plynulejší a je možno v nich najít i skutečnou „zahrádku" - záhonky 

s květinami, zeleninou, ovocné keře, kompost... Obdělávání zahrádky ale již dávno 

není tak aktuální, jako bývalo třeba před 40 lety. I na venkově již dávají přednost 

sportování před zahradničením. 
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Francie 

Francouzské školní zahrady bývají, tak jako téměř vše ostatní, většinou 

z kamene. Světlým kamenem dlážděné školní dvory jsou tedy více než typické. Slouží 

ke hrám a odpočinku dětí během přestávek. 

Německo 

V té části Německa, která dříve tvořila Německou demokratickou republiku, 

byla školní zahrada ještě donedávna zcela běžnou součástí vybavení školy a sloužila 

výhradně k výuce pěstitelských prací. Za dobrého počasí se na ní žáci jednou týdně 

učili, jak sít a sázet rostliny a jak o ně pečovat. Tato praktická výuka byla navíc 

doplněna o teoretické hodiny. V žádném případě tedy nešlo o využívání zahrady ke 

hrám nebo pohybovým aktivitám. 

V současnosti se pěstitelské práce již nevyučují a většina škol zahradu zcela 

postrádá. 

Rakousko 

I rakouské školy mívají většinou alespoň malé prostranství, kde si mohou děti 

hrát o přestávkách a sportovat v rámci vyučování. Množství zeleně je opět přímo 

vázáno na prostředí, ve kterém se škola nachází, a vybavení závisí na velikosti školního 

dvora nebo zahrady. Na malý pozemek by se asi fotbalové hřiště nevešlo, a tak stačí 

alespoň nějaké prolézačky, pingpongový stůl apod. 

Není ničím neobvyklým, že každá třída vlastní na zahradě jeden zeleninový 

záhonek, keřík nebo strom, který je jen její a o který se stará. Pokud zahrada oplývá 

dostatkem zeleně, využívají ji někteří učitelé i k výuce botaniky - především sběru 

vzorků, které pak s žáky pozorují. 

Primárně však zahrada slouží ke hraní, sportování a relaxaci. 
jr 

v 
Švédsko 

V případě švédských školních zahrad je také v první řadě myšleno na pohyb dětí 

a sport, protože samotná příroda bývá v těsné blízkosti. Les, travnaté plochy a jezero 

často se školou přímo sousedí, a tak není třeba usilovat o její zastoupení v samotné 

zahradě. Pozornost je proto spíše věnována budování fotbalového, volejbalového a 

jiného hřiště apod. Výjimkou není ani kluziště, na kterém mohou hrát děti v zimě o 
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přestávce hokej. Nikdy nechybí plácek, kde se mohou všichni honit, „skákat gumu" 

apod. Školy, které navštěvují i mladší děti (v mnoha případech bývá školka a primární 

škola spojena), bývají vybaveny i pískovištěm a prolézačkami. 

Městské školy, které nemají výhodu přirozeného přírodního prostředí, mívají 

často alespoň malý „koutek přírody" - trávník, nějaké stromy, velké kameny,... 

Zahradničení není ničím zcela výjimečným, ale také ani ničím 

nepostradatelným. Žáci mívají na zahradě kousek záhonku, o který se starají, nebo 

využívají kompost (mají týdenní služby na vynášení biologického odpadu). Jsou tak 

vedeni k ekologickému myšlení a vztahu k přírodě. 

Některé školy mají dokonce i zahradní učebnu - domek, ve kterém se mohou 

učit mimo školní budovu i za špatného počasí, nebo tam mohou probíhat hodiny 

výtvarné výchovy a praktických činností (batikování, práce se dřevem,...). 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 



Modelové ekosystémy 

aneb 

Využití školní zahrady nejen 
k pěstování ředkviček 

N á m ě t y pro pozorování přírody v prostředí školní zahrady 
v rámci hodin botaniky na 1. stupni Z Š 



Tuto příručku bych ráda věnovala všem nadšeným pedagogům, zvláště 
pak svým spolužačkám z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, na 
které jsem při jejím sepisování myslela především. 
Vzhledem k tomu, že jsem si dobře vědoma, jak jsou všichni zmínění 
lidé pracovně i studijně vytížení, bylo mým záměrem vytvořit takový 
text, jehož četba bude zajímavá i poučná, rozhodně však ne 
vyčerpávající. Příručka je proto psána spíše stylem uměleckým, než 
odborným. Věřím, že i tak dokáže čtenáře obohatit! 



1. Úvod 
aneb I současný počítačový expert by se měl učit o rostlinách 

Ještě před tím, než skutečně vážně začneme, zkuste si uvařit čaj nebo kávu, v klidu se 
posaďte a na chvilku se nechte unést vlastní fantazií: Představte si, že jste se právě nějakým omylem 
ocitli o půl století zpět. Svět kolem se rázem změnil a ze všech stran na vás dýchla atmosféra 50. let. 
Jak asi bude vypadat zbytek vašeho dne? 

^Ptobtcv ftwyfa/n/a^ii/ 

Teď, když jste otevřeli oči, bych moc ráda věděla, co všechno jste v duchu viděli a zažili. Že 
jste v J Z D dojili krávy, okopávali záhonky na zahrádce, šli jste nakoupit do Konzumu a do pojízdné 
masny, seděli jste doma v houpacím křesle a hltali nějaký poválečný román, nebo jste vyrazili za 
kulturou do kina? Ano, to odpovídá. A jak se vám takový život líbil? Nechybělo vám nic? Co třeba 
pořádná automatická pračka, myčka, mobil, počítač nebo CD-přehrávač? Že jsem zapomněla 
zmínit ještě něco? No jistě, nechyběla vám televize? Možná, že jste se v duchu zařadili 
k prominentní vrstvě, která již tehdy televizi vlastnila, nebo jste měli možnost zaskočit na přenos 
fotbalového utkání k bohatším sousedům, ale možná také ne. Co jste ale v tom případě místo 
sledování televize dělali - nenudili jste se? 

I když by mě odpovědi na tyto otázky nesmírně zajímaly, bohužel se je asi nedozvím. 
Odpovězte si proto alespoň sami pro sebe. Možná se vám to bude za chvíli hodit. 

Ale teď se již vraťme zpět do současnosti a začněme konečně zcela vážně: 
V naší době je situace zcela jiná, než před padesáti lety. Někdy se zdá až neuvěřitelné, že 

mohlo během pouhých padesáti let dojít k tak zásadní změně života lidí. Vezměme si už jen 
zmíněnou televizi. Zatímco tehdy vlastnilo onu zázračnou bedýnku jen několik vyvolených, dnes ji 
naopak jen malá hrstka „nešťastníků" (nebo šťastlivců?) nemá. Pro značnou část lidí je proto 
samozřejmostí, že před její obrazovkou stráví i několik hodin denně. Zamyslíme-li se proto nad 
zákonem zachování času (něco takového přece musí existovat!), je nám jistě jasné, že čas, který 
dnešní člověk prosedí před televizí, se musel odněkud vzít. A odkud? Co dělal člověk před padesáti 
lety místo koukání na zprávy, telenovely a akční filmy? (Nyní můžete využít své zkušenosti z 
fantazijní exkurze.) Asi poslouchal rádio, četl knížky,... - a také byl mnohem více venku. Vezměme 
si třeba děti. Zatímco dříve běhaly po okolí s kamarády ze sousedství, hrály nejrůznější hry, nebo 
jen tak prozkoumávaly okolí, dnes stejný čas vynakládají na sledování kamarádky-televize nebo 
hraní počítačových her. Z tohoto příkladu je jasné, že život člověka před padesáti lety a dnes se 
prostě nedá srovnávat - a to nejen co se zmíněného vybavení domácnosti a počtu odsledovaných 
televizních pořadů týká. Ruku v ruce se změnou životního stylu totiž odjakživa přichází i zcela nové 
lidské potřeby, touhy a hodnoty. To, co pro dřívější společnost platilo za důležité, dnes už často 
neplatí a naopak. 

Vzhledem k tomu, že je za nositelku hodnot obecně považována škola, muselo nutně dojít i 
k její proměně. Nezřídka ale slyšíme zlé jazyky tvrdit, že na půdě školy k žádným závratným 
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změnám od dob poválečných nedošlo. Zamysleme se proto krátce nad tím, jaká je podoba a 
význam školy ve společnosti jedenadvacátého století. 

Přistoupíme-li na dnes již značně zastaralou (pro mnohé však stále ještě nepřekonanou) 
definici školy coby „přípravky na život", pak se nutně musíme zeptat, jak by měla taková škola 
vypadat, aby děti pro život v této společnosti vyzbrojila. Asi by se v ní mělo vyučovat především 
takovým dovednostem, jako je práce v Excellu, surfování po internetu nebo vyplňování 
nejrůznějších formulářů, a také by neměly chybět kurzy asertivního a komunikativního jednání a 
rozvíjení podnikatelských schopností. Jedině tak totiž děti připraví natolik, aby v současném světě 
obstály, nebo ještě lépe, aby se prosadily. 

Pokud to tak ale opravdu je - a že se proti tomu moc protestovat nedá - škola skutečně 
nějakým záhadným způsobem zaspala a ustrnula ve vývoji. Vždyť se v ní děti dodnes učí historii, 
geografii, fyziku, biologii... A právě tyto předměty se zdají být pro dnešní společnost spíše 
přežitkem, což znamená, že měly být již dávno zrušeny a nahrazeny něčím užitečnějším. Nebo je v 
zařazení "klasických" oborů do výuky přeci jen nějaký záměr? K čemu je dnes lidem třeba výuka 
botaniky? 

Je pravda, že člověk, který hodlá celý svůj život zasvětit, řekněme, programování nebo sezení 
v účtárně, asi nepotřebuje znát "kdejakou kytku", natož pak princip fotosyntézy! Přesto ale 
poskytuje právě taková výuka botaniky lidstvu nemalou službu. To se totiž díky svému životnímu 
stylu stále více vzdaluje přírodě (někteří odborníci tomuto jevu říkají „odpřírodňování"), a to jak 
fyzicky, tak i duchovně. To znamená, že k ní ztrácejí jakýkoliv cit i soucit. Výsledkem je neblahý 
stav životního prostředí. A tento stav se nezlepší až do té doby, kdy se člověku opět podaří utvořit 
si k přírodě pozitivní vztah, na jehož základě jí přestane ubližovat, naopak ji začne chránit. A právě 
k tomu může zmíněná výuka botaniky přispět. 

Každá výuka má totiž dvě složky - rozumovou a výchovnou. (Poskytuje nám jak nové 
poznatky, tak v nás utváří i jisté citové vazby.) Mezi těmito dvěma složkami existuje vzájemná 
zpětná vazba — to, co máme rádi a co nás zajímá, toužíme poznávat mnohem více než to, co se nám 
protiví, a zároveň to, o čem získáváme nové, zajímavé informace, začínáme mít rádi. (2) 

Jestliže tedy platí, že teprve k tomu, co máme možnost alespoň trošku poznat, si můžeme 
utvořit nějaký vztah, a jestliže je také pravda, že jedním z největších problémů současné společnosti 
je špatný stav životního prostředí způsobený absencí pozitivního vztahu člověka k přírodě, pak by 
vzdělávací předměty zaměřené na její poznávání (tedy i botanika) měly v 
současné škole patřit k těm klíčovým. ^ .oL. . \ 

Ideální by jistě bylo, kdyby k poznávání přírody docházelo již od . 
nejranějšího věku prostřednictvím rodičů. Ale bohužel dnes velká část • • ' • • • * 4 

rodičů již jen matně tuší, kudy vede cesta do nejbližšího lesa, a tak z jejich 
strany nemůžeme v tomto ohledu očekávat přílišnou aktivitu. Úkol 
vysvětlit dětem, že pravá louka voní jinak než televizní reklamou 
propagovaná aviváž a že počítač kyslík nevyprodukuje, tak zůstává na 
bedrech školy. 

Došli jsme tedy k závěru, že výuka botaniky je v současné škole stále aktuální. Zbývá si 
položit otázku, jestli i forma výuky je aktuální. Z již řečeného vyplynulo, že učením se o rostlinách 
si k nim děti utvářejí pozitivní vztah. Není tedy třeba měnit učebnice, od základů překopávat systém 
osnov,... zkrátka vše může běžet při starém. Je ale jasné, že pouhým biflováním herbáře nazpaměť 
ještě nikdy nikdo velkou lásku k rostlinám nezískal. K tomu, aby si člověk uvědomil úžasnou 
rozmanitost a harmonii přírody, aby si ji zamiloval a začal si jí vážit, je potřeba, aby se s ní přímo 
setkával, aby o není nejen něco slyšel a četl, ale aby ji také na vlastní oči viděl, cítil, aby si ji "osahal". 
Učit se o přírodě tedy rozhodně ano, ale jiným způsobem, než pouhým poslechem učitelova 
výkladu, zapisováním diktovaných definic do sešitu a jejich následným memorováním. 

Těch „jiných" způsobů je mnoho. Výuku lze oživit a přiblížit realitě využíváním 
nejrůznějších fotografií, videa, modelů, živých vzorků a dalších pomůcek, nebo podnikáním exkurzí 
a vycházek do terénu. Zvláště ty poslední dva zmíněné se jeví jako velice podnětné a účinné. Ale 
bohužel jsou poměrně značně časově náročné, a tak se k nim mnozí pedagogové uchylují jen zcela 
výjimečně. |ak to tedy udělat, aby děti mohly snadno proveditelným způsobem poznávat přírodu 
tak říkajíc na živo? 

A co třeba vyhledat dávno zapomenuté klíče od školního pozemku, zbavit jej nánosu prachu 
(případně i rzi) a zajít se podívat na přírodní krásy, které nepovšimnuty čekají přímo pod okny 
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školní budovy? Při slově „pozemek" možná mnohým z vás naskáče husí kůže, protože vzpomínka 
na tvrdé galejničení v rámci pěstitelských prací je zkrátka nezapomenutelná. Ale kde je psáno, že se 
na školním pozemku (říkejme raději zahrada), nutně musí jen rýt, okopávat, plít, sít, sázet, zalévat, 
plít, okopávat, rýt...! Vždyť co komu brání udělat ze zahrady malý přírodní ráj, kde se dá stejně 
dobře vědecky bádat nad zázraky přírody, jako si jich jen tak užívat a odpočívat, zatímco se kolem 
ony zázraky nerušeně dějí? 

Jak ale takový přírodní ráj na školní zahradě vytvořit? Třeba tím, že na ní člověk vybuduje 
modelové ekosystémy. Že nevíte, co to jsou modelové ekosystémy, nebo víte, ale nedokážete si 
představit, jak souvisejí se školní zahradou a výukou botaniky vůbec? Tak obraťte list, a všechno se 
dozvíte. 
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2. Modelové ekosystémy na školní zahradě 

2.1 Co je to ekosystém? 

V encyklopedickém slovníku najdeme následující vysvětlení: 

Ekosystém - zákl. funkční jednotka v přírodě, ekologický systém, ve kterém jsou ve vzájemných 
vztazích všechny živé složky se souborem fyz. a chem. faktorů prostředí. 

(Encyklopedický slovník. Odeon : Praha, 1993) 

K takové vyčerpávající definici nem co dodat. Přesto se pokusme o 
názornější vysvědení: Ekosystém můžeme s trochou nadsázky 
přirovnat třeba k dokonale fungující firmě. Všem jeho 
„zaměstnancům" vyhovují podmínky, které ve firmě vládnou, a tak 
každý zodpovědně plní své poslání - rostliny vyrábějí kyslík a cukry, 
býložraví živočichové se pasou na rosdinách, draví živočichové zase 
požírají býložravce a mikroorganismy rozkládají odumřelá těla rostlin i 
živočichů tak, aby se všechny jejich nastřádané látky zase vrátily do 
půdy a mohly poskytnout výživu rostlinám. Všichni zaměstnanci jsou 
více, či méně flexibilní, a tak při změnách, které nejsou naprosto zásadního charakteru, dokáží 
pružně zareagovat a přizpůsobit se. Jestliže např. některý zaměstnanec odejde, je ihned nahrazen 
novým s obdobnými schopnostmi, nebo je zastoupen kolegou, který se dokáže na jeho práci 
přeorientovat. V touze po karierním postupu tak mnohdy mezi zaměstnanci panuje jistý 
konkurenční boj, ale ten, pokud nepřeroste určité meze, není na škodu a udržuje celý systém 
v bdělém chodu. 

Jak je ale ze života známo, ne každému svědčí stejné podmínky. Leckterý zaměstnanec 
čajovny by se mohl cítit trochu sešněrované u počítače v účtárně, první houslista věhlasného 
orchestru by si zase nerad ničil ruce škrabáním brambor ve školní kuchyni. I v přírodě každému 
jedinci vyhovují určité podmínky prostředí a určitá společnost. Proto nacházíme vedle sebe spoustu 
různých „firem", které se právě podmínkami a personálem liší. Ty firmy, které lze běžně vidět 
v naší přírodě, je však možné rozdělit do několika hlavních skupin. Pokud se přidržíme učebnic 
přírodopisu, označíme tyto skupiny jako mokřady, skály, lesy, louky, pole a lidská sídla. 

2.2 Modelové ekosystémy na školní zahradě 

Tento nadpis zní možná jako zaklínadlo. Ale ve skutečnosti je myšlenka vybudování 
modelových ekosystémů na školní zahradě velice jednoduchá. Ideou je vytvořit ze zahrady jakousi 
galerii ekosystémů typických pro české prostředí - jinými slovy miniaturu české krajiny. V nejlepším 
případě by tak na ní byly zastoupeny všechny výše zmíněné typické ekosystémy. To ale samozřejmě 
není úplně možné. Těžko na deseti metrech čtverečných napodobíme hustý neproniknutelný les. 
Vytvořit malé jezírko, travnatou loučku, kousek obilného pole, skalku nebo domeček se zahrádkou 
by však už takový problém být neměl. V případě, že není možné s dětmi často a pravidelně vyrážet 
do terénu za opravdovými ekosystémy, by se s nimi děti mohly seznamovat alespoň v prostředí 
školní zahrady. Samozřejmě není možné předstírat, že malé jezírko s plastovým dnem se naprosto 
ničím neliší od lesní tůňky. Ale něco je lepší, než nic! 

2.3 Proč zrovna modelové ekosystémy? 

Jak už bylo dostatečně zdůrazněno v úvodu, hlavním posláním výuky botaniky by mělo být 
nenásilné posilování vztahu dětí k přírodě. Vypůjčeme si opět příklad z lidské společnosti: opravdu 
hluboký vzájemný vztah lidí se může vytvořit jen tehdy, udržují-li dotyční nějaký kontakt a mají-li 
tak možnost se skutečně poznat. Vztah dětí k přírodě proto můžeme upevňovat a rozvíjet 
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především tehdy, zajistíme-li jim co nejčastější pobyt v přírodě a zasvětíme-li je postupně do 
principů, na jejichž základech příroda funguje, čímž jim umožníme ji pochopit. 

Častější návštěvy školní zahrady, kde je navíc možné prostřednictvím modelových 
ekosystémů pozorovat počínání matky přírody, se proto zdají jako velmi přínosné. 

Pro ty z vás, kteří pohlížíte na věci čistě pragmaticky, je třeba ještě podotknout, že převážná 
většina současných učebnic přírodovědy je koncipována právě na základě dělení přírody na 
jednotlivé ekosystémy. Modelové ekosystémy na školní zahradě by tak mohly posloužit jako velice 
vhodný materiál pro demonstraci učiva. Navíc se mohou stát velmi účinným inspiračním zdrojem 
při tvorbě vlastního vzdělávacího programu a nejrůznějších projektů, bez kterých se současná škola 
zkrátka neobejde. 

A jako poslední přívažek je možné ještě připomenout, že současná pedagogika 
upřednostňuje názornou, praktickou výuku, kde hraje hlavní roli vlastní žákova aktivita. 
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3. Trocha teorie nikoho nezabije 

zvláště je-li to teorie potřebná a využitelná 

Vzhledem k tomu, že se celá tato příručka chystá propagovat názornou a praktickou 
výchovu, chce i ona sama o sobě být názorná a ryze praktická - využitelná. Jako hlavní úkol si 
proto klade nabídnout (nejen) učitelům několik málo námětů a rad, jak na školní zahradě vybudovat 
modelové ekosystémy a jak je využít ve výuce (nejen) botaniky. To je ale úkol velmi nesnadný. 
Každá školní zahrada totiž skýtá jiné podmínky a možnosti (jedna svou velikostí konkuruje 
fotbalovému hřišti, jiná je sotva větší než paneláková předsíň; jedna svými podmínkami připomíná 
Saharu, na jiné by se mohlo odehrávat drama zasazené do Království věčných stínů; jednu pro její 
vybavenost prolézačkami a podobnými zařízeními jen tak vyhlásit nejlepším dětským zábavním 
parkem, druhou pralesem...). Také časové a finanční podmínky budou v každém případě různé. A 
nakonec i představy učitelů o vyučování pomocí modelových ekosystémů budou značně rozdílné. 
Někteří možná chtějí jen tak s dětmi ležet v trávě se zavřenýma očima a celým tělem vnímat, co se 
kolem děje, jiní by rádi zkoumali zahradu centimetr po centimetru a pokusy zjišťovali vše, co se jen 
zjistit dá, další mají zase jasnou představu o tom, jak budou (čas od času, nebo průběžně, čistě 
nezávazně, nebo řízeně a systematicky) pozorovat úžasná dramata, která se na zahradě odehrávají... 
Je proto zcela bláhové myslet si, že jedna jediná cesta bude schůdná pro všechny. 

Z toho důvodu jsem došla k závěru, že nejdůležitější, co učitel pro úspěšné budování 
modelových ekosystémů a práci s nimi potřebuje, je chápání dějů, které se v daných ekosystémech 
odehrávají v přírodě. Proto na začátku přeci jen na malou chvilku odbočíme z naší "názorné" cesty 
a podíváme se na trochu teorie. Ale bude to teorie ryze praktická! 

Ty z vás, kteří cítí, že se v této oblasti příliš neorientují, se pokusím alespoň v kostce 
seznámit s tím nejdůležitějším. Ti, kteří si věří, mohou celou kapitolu přeskočit (nebo si ji ze zájmu 
přečíst - třeba v ní najdou trochu inspirace). Pro vás, kteří sami nevíte, jak jste na tom svými 
znalostmi, poslouží následující test. Jestliže budete moci na všechny otázky odpovědět "ANO", v 
klidu přistupte ke kapitole následující. 

• Vím o zvláštních vlastnostech vody a o cyklech probíhajících ve velkých vodních nádržích, 
které tyto vlastnosti zapříčiňují. 

• Vím, jaké podmínky panují na skalách a svazích a jak se těmto podmínkám přizpůsobily 
některé rostliny. 

• Vím, jak by příroda na našem území vypadala, kdyby do ní vůbec nezasahoval člověk, a 
dokážu to vysvětlit. 

• Vím, proč právě trávy jsou tak úspěšné v růstu na loukách i na spoustě jiných míst. 
• Vím, proč by pole bez ustavičné práce člověka nemohla fungovat. 
• Vím, proč jsou všechna lidská sídla označována jako specifický ekosystém, co je pro ně 

typické. 
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3.1 Mokřady 

V nej širším slova smyslu označujeme slovem mokřad sladkou 
vodu ve všech podobách, ve kterých se na pevnině vyskytuje. Patří 
sem tedy jak tekoucí, tak stojaté vody. Vzhledem k tomu, že horská 
bystřina by se nám na většině školních zahrad podařila vybudovat jen 
ztěží, nebudeme se tekoucími vodami pro tentokráte vůbec zabývat. 
Zato nás ale budou zajímat vody stojaté, protože ty už se dají v 
běžných podmínkách napodobit spíše. (Dokonce platí, že po určité 
době člověkem nerušeného vývoje se i uměle zbudovaná vodní nádrž 
začne svými vlastnostmi blížit přirozenému ekosystému.) Podívejme 
se tedy stojatým vodám trošku na zoubek. 

Když se řekne stojatá voda, každý si asi představí něco jiného. 
Někomu vyvstane vzpomínka na dovolenou ve Švédsku, plném 
nádherných jezer, jinému se vybaví báječná atmosféra slunečného 
letního dne stráveného na dece u pravého českého rybníka, někomu přeběhne mráz po zádech při 
vzpomínce na to, jak si nepříjemně zmáčel boty, když nečekaně zapadl do nějaké bažiny. Z toho 
vyplývá, že se na pevnině stojatá voda vyskytuje ve spoustě podob. Aby v tom byl trošku pořádek, 
je možné všechny tyto podoby roztřídit, a to podle velikosti, podle původu a ještě podle mnoha 
dalších kritérií. My si nebudeme příliš komplikovat život a vytvoříme si všeho všudy tři skupiny: 
jezera (větších rozměrů - přibližně hektar a více - a větší hloubky - alespoň 20 metrů), menší vodní 
nádrže (rybníky, které byly vytvořeny člověkem, a tůně, které vznikly přirozeným způsobem) a 
mokřady v užším slova smyslu (lidově řečeno bažiny, odborně rašeliniště různých typů, slatiny, 
travertiny, slaniska a další). Vzhledem k tomu, že se tyto tři skupiny od sebe liší již od pohledu, je 
jasné, že se budou lišit i ve způsobu, jakým fungují. 

Každému je naprosto zřejmé, že velká jezera do našeho plánování školní zahrady rozhodně 
nezahrneme, ale přesto je třeba zmínit se o principech jejich fungování. Ty jsou totiž jednak 
přinejmenším velice zajímavé, a také nám jejich pochopení umožní lépe rozumět fungování 
menších tůněk, které budou v centru našeho zájmu. 

JEZERA se, stejně jako ostatní stojaté vody, v mnohém liší od vod tekoucích. První rozdíl mezi 
jezerem a řekou, který by asi napadl každé malé dítě, je to, že v řece voda „teče", zatímco v jezeře 
„stojí". To je sice pravda, ale jen částečná. My proto začneme jiným rozdílem, a to rozdílem ve 
způsobu získávání živin. Tekoucí voda má v tomto směru výhodu, protože kudy teče, tudy sbírá 
nejrůznější živiny (vymílá břehy, odplavuje hlínu, sem tam si pomůže tím, že se rozlije a způsobí 
záplavy atd.). Jezero je oproti potokům a řekám zcela odkázané na to, co mu přinese jeho přítok, a 
pokud žádný nemá, potom už si musí pomoci samo rozkladem organických zbytků (odumřelých 
rostlin a živočichů), které dopadnou na dno jezera. Ale ať tak, či tak, vždy nakonec stejně dochází k 
hromadění živin právě u dna. Voda řeky, která případné živiny přináší, je totiž většinou daleko 
studenější než voda jezera, protože se během svého úprku nestihne tolik prohřát. Po vyústění do 
jezera proto klesá ke dnu (částečně totiž platí, že chladnější voda je těžší), a s ní i přinesené 
organické zbytky. 

Zamyslíme-li se tedy nad potřebami každé rostliny, ke kterým definitivně patří světlo, vzduch 
(CO2 a O2), voda a živiny, musí nám nutně začít vrtat hlavou, jak to ty rostliny v hlubokých jezerech 
dělají. Světla a vzduchu mají dostatek v blízkosti hladiny, zatímco živiny čekají kdesi u dna. Jen vody 
je všude dost. Situace se pro ně zdá neřešitelná. A přesto v jezerech rostliny žijí. Jak je to možné? 

Abychom si na tuto otázku mohli uspokojivě odpovědět, musíme se nejdříve seznámit s 
téměř kouzelnými vlastnostmi vody, které to mají celé na svědomí. 

Jak už bylo kdesi výše trochu zaobaleně řečeno, čím je voda chladnější, tím je těžší. Jestliže 
bychom se tedy v létě potopili na dno nějakého jezera, určitě by nám tam byla větší zima, než u 
sluncem prohřáté hladiny. Pravidlo „čím studenější, tím těžší" platí ale jen částečně. V momentě, 
kdy teplota vody klesne na 4 °C, dosáhne voda své maximální hmotnosti, a od chvíle, kdy teplota 
vody klesá od těchto 4 °C k nule, se voda stává opět lehčí, až se z ní vytvoří led plovoucí na hladině. 
Co tato překvapivá vlastnost vody pro jezero znamená? 
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Předně si můžeme klidně troufnout tvrdit, že v 
hodně hlubokém jezeře je teplota vody u dna vždy 4 °C. Z 
toho vyplývá, že v létě bude skutečně nejstudenější voda u 
dna, zatímco při hladině bude teplejší (možná i na ^ Ttpúŕ^pÄ 
koupání), protože sluníčko určitě zvládne vodu, na kterou 
ještě dosáhne svými paprsky, zahřát na více než ony čtyři \ , e 

* -ŕ" T C 
stupne. 

Na podzim, kdy slunce již zdaleka nebude mít takovou sílu, se voda u hladiny začne také 
ochlazovat, až i ona sama dosáhne teploty magických čtyřech stupňů, a potom už jen stačí, aby se 
do ní silně opřel vítr, a voda v celém jezeře se začne mísit, jako když v ní zamíchá obří lžící. Spodní 
voda, obohacená živinami z rozkladu organických zbytků, se dostane na povrch, okysličená svrchní 
voda se zase dostane ke dnu (což je také velmi důležité, protože kyslík je nezbytný pro kvalitní 
rozklad organických látek). 

S blížící se zimou se voda opět ukázní a srovná Í L » • , « 
pěkně podle teploty, ale s tím rozdílem, že nej teplejší voda ¡Míli . « * . » ' * Let> . Ml 
zůstane u dna a nejchladnější u hladiny. Tato nejchladnější " rtu' j ' C 

voda se pak za mrazivých nocí postupně promění v led, -
který si bude pěkně plavat na vodě, jako by se nechumelilo 
(i když se třeba chumelit bude). 

Na jaře ledu ale zlaté časy skončí, protože ho první silnější sluneční paprsky donutí roztát. Z 
ledu se stane voda, která se bude postupně prohřívat, až zase dosáhne magických 4 °C a bude moci 
opět dojít k pořádnému míchání. Znovu se dostanou živiny k povrchu a kyslík ke dnu. 

Když se pak svrchní vrstva vody ještě trošku prohřeje a v jezeře zavládne řád jako na začátku 
cyklu, mohou v ideálním případě rostliny vesele zahájit novou sezonu. 

Jak je tedy vidět, jezero, i když je označováno jako stojatá voda, zdaleka není tak nehybné, jak 
by se zdálo. Dokonce bychom mohli říci, že žije pestrým dynamickým životem. Každý rok projde 
cyklem dvou ukázněných klidových období (podzim a zima) a dvou období cirkulace (jaro, 
podzim). 

Nyní už ale rychle k rostlinám! 
Jak už jsme si řekli, rostliny ke svému životu potřebují světlo, vzduch a živiny. Zatímco 

živinám a vzduchu pomáhá jarní a podzimní cirkulace dostat se, kam jen to jde, světlo by se proudy 
vody přenášelo jen ztěží. Rostlinní obyvatelé hlubokých jezer proto volí pro svůj pobyt jednoznačně 
místa v blízkosti hladiny, kam ještě doletí sluneční paprsky. Čím je voda čistší, tím hlouběji si 
mohou dovolit žít. 

Na jaře ledu ale zlaté časy skončí, protože ho první silnější sluneční paprsky donutí roztát. Z 
ledu se stane voda, která se bude postupně prohřívat, až zase dosáhne magických 4 °C a bude moci 
opět dojít k pořádnému míchání. Znovu se dostanou živiny k povrchu a kyslík ke dnu. 

Když se pak svrchní vrstva vody ještě trošku prohřeje a v jezeře zavládne řád jako na začátku 
cyklu, mohou v ideálním případě rostliny vesele zahájit novou sezónu. 

Jak je tedy vidět, jezero, i když je označováno jako stojatá voda, zdaleka není tak nehybné, jak 
by se zdálo. Dokonce bychom mohli říci, že žije pestrým dynamickým životem. Každý rok projde 
cyklem dvou ukázněných klidových období (podzim a zima) a dvou období cirkulace (jaro, 
podzim). 

Nyní už ale rychle k rostlinám! 

Jak už jsme si řekli, rostliny ke svému životu potřebují svědo, vzduch a živiny. Zatímco 
živinám a vzduchu pomáhá jarní a podzimní cirkulace dostat se, kam jen to jde, světlo by se proudy 
vody přenášelo jen ztěží. Rostlinní obyvatelé hlubokých jezer proto volí pro svůj pobyt jednoznačně 
místa v blízkosti hladiny, kam ještě doletí sluneční paprsky. Čím je voda čistší, tím hlouběji si 
mohou dovolit žít. 

Uvědomíme-li si, že mnohá jezera bývají desítky, někdy i stovky a v ojedinělých případech i 
tisíce metrů hluboká a že rostliny žijí v nejsvrchnější vodě, asi nám dojde, že rostliny nemohou být 
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ukotveny kořeny v půdě dna tak, jak jsme tomu zvyklí u 
suchozemských rostlin. Představa kilometrového stonku je 
sice legrační, ale naprosto absurdní. Jiné je to ovšem v 
blízkosti břehů, kde se povrch hladiny a dno postupně 
přibližují, a vytvářejí tak přímo rostlinný ráj. Rostliny se tu 
mohou vyhřívat na sluníčku, dýchat z plných plic, a přitom 
stát nohama pevně na zemi. Jezero proto z tohoto hlediska 
dělíme na dvě oblasti: zónu volné vody (odborně pelagiál) a 
pobřežní zónu (litorál). 

u 

Rostliny pelagiálu mají krušný život. Nemohou se uchytit ke dnu, naopak se potřebují 
nějakým způsobem udržet u hladiny. Vzhledem k tomu, že rostliny odnepaměti postrádají ploutve, 
dapky i ruce, musejí si vypomáhat pouze primitivními vznášedly, jako je kapička tuku uvnitř buňky, 
tělo nejroztodivnějších tvarů apod. Stejně se jim ale nepodaří pobýt u hladiny příliš dlouho, a tak se 
pro jistotou hodně množí, aby až odumřou a klesnou nenávratně ke dnu, kde budou rozloženy na 
součástky (živiny), po nich zůstaly další generace. Všechny tyto rostliny jsou vesměs drobounké 
(mikroskopické), avšak s velkým povrchem těla, aby jím mohly z vody filtrovat rozpuštěné živiny a 
vytvářet si z nich organické látky. Kvůli těmto organickým látkám je požírají drobní živočichové 
(které pak zase požírají malé rybičky, které jsou požírány většími rybami, a ty jsou zase požírány 
ještě většími rybami...). 

Poblíž břehů, v litorálu, je situace už trošku jiná. Ve vodách, které jsou čisté, mohou 
poměrně daleko od břehu ze dna vyrůstat vláknité řasy, které nejsou příliš zhýčkané a k životu jim 
stačí málo. Směrem ke břehu se pak objevují rostliny, které jsou zakotvené kořeny ve dně a jejich 
stonek a listy se volně vznášejí ve vodě. Ještě blíže ke břehu, kde už je možno snadno "natáhnout" 
stonek až k hladině, můžeme zahlédnout takové krasavce, jako jsou lekníny nebo stulíky, jejichž 
listy a květy se nenucené povalují na hladině. Abychom ale příliš nezlehčovali jejich životní situaci, 
musíme dodat, že ač zdánlivě fungují jako suchozemské rostliny, musí stále ještě bojovat o dostatek 
živin (přijímají je celým povrchem těla), vzduchu (mají velmi důmyslné mechanismy zásobování 
kořene kyslíkem), o místo na slunci, a zároveň i o ochranu před sluncem (potřebují mít listy pěkně 
rozprostřené na hladině, aby mohly lehce dýchat, a zároveň se vodou chladily před přehřátím). 

Zcela u břehu se pak již tyčí známý rákos, puškvorec a další rostliny, které vypadají skoro 
jako rostliny suchozemské, jen si stále ještě máčejí nohy ve vodě. 

Nyní, když už víme, jak funguje život ve velkých jezerech, bude pro nás pochopení života v 
RYBNÍCÍCH A TŮNÍCH úplná hračka. Stačí, když si uvědomíme, že ani rybníky, ani tůňky 
většinou nedosahují příliš velkých hloubek, a tak to vlastně znamená, že v nich nemůžeme hledat 
žádný pelagiál. Celý rybník nebo celá tůňka se tedy svými podmínkami podobá pobřežní zóně 
velkého jezera, a není tedy divu, že i život rybníků a tůní se podobá životu při krajích jezer. 
Rostlinná vegetace zde proto doslova bují (zvláště pak v momentech, kdy lidé vědomě, či 
nevědomě vodu obohatí o nejrůznější živiny přihozením trochy hnoje nebo vypouštěním do vody 
spousty zajímavých věcí ). V takovém bujném porostu se pak úžasně daří mnohým živočichům, a 
tak se není co divit, že ekosystémy tůní a rybníků jsou velmi důležitou bankou spousty organismů. 

To samé platí i o MOKŘADECH v užším slova smyslu. Když pomineme to, že nám občas 
nějaká ta bažina zatarasí na výletě cestu, musíme konstatovat, že mokřady poskytují lidstvu i celému 
světu nemalou službu. Jednak jsou útočištěm zmíněné spoustě rostlinek a živočichů, jednak zadržují 
velké množství vody, která by se bez nich chovala doslova jako utržená ze řetězu. Člověk si toto 
všechno ale příliš neuvědomuje, a tak mokřady likviduje, seč mu síly stačí, aby získal zase o kousíček 
víc pole, a tím zas o trošku víc pšenice, která se stejně třeba nakonec vyhodí. To se mu ve finále 
samo sebou vymstí. 

Mokřadů existuje několik typů podle toho, jaká voda je napájí (jak je bohatá na minerální 
látky). Zmínit můžeme třeba rašeliniště zásobená dešťovou vodou (kde je minerálních látek málo), 
zvaná vrchoviště. (To proto, že rašeliník, který na něm roste, se úplně nerozkládá, a tak po něm 
vždy zůstane nějaká vrstvička zbytků. Na té vyroste další rašeliník, který za čas také odumře a 
vytvoří nerozloženou vrstvičku, na které zase... už to znáte; tímto způsobem se buduje stále vyšší 
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kopeček - vrch). Tato rašeliniště se nacházejí hlavně na horách, kde je dostatek srážek. Bývají velmi 
kyselá. 

Dále se vyskytují rašeliniště napájená vodou spodní a povrchovou, kde je minerálních látek 
již více (minerotrofní-přechodová rašeliniště), nebo je jich dokonce až dost - hlavně vápníku 
(slatiny, travertiny). I ve všech těchto uvedených případech dochází díky nerovnováze minerálních 
látek obsažených ve vodě jen k nedokonalému rozkladu organického materiálu. 

Nakonec však existují i mokřady (tzv. eutrofní), kde se organické zbytky bez překážek 
rozkládají. To jsou ty nám dobře známé zamokřené louky, kterým s oblibou říkáme bažiny. 

Pokud se tedy budete pokoušet o napodobení přirozeného mokřadu v širším slova smyslu, 
doprovázeného nějakým mokřadem v užším slova smyslu, budete nejspíše kopírovat malou 
přirozenou tůňku, v jejímž okolí se bude rozprostírat nějaká značně podmáčená louka nebo přímo 
bažina. I když se vám asi bude zdát tento prvek ekosystémové zahrady jako nejobtížněji 
vybudovaný a nejhůře napodobitelný, můžete být mile překvapeni pozitivními výsledky. Vodní a 
mokřadní rostliny se totiž dokáží šířit na neuvěřitelně velké vzdálenosti (ty, které to nedokázaly, už 
vyhynuly, čemuž se není co divit, protože přežít tisíce let na jednom místě, to už chce hodně štěstí). 
Šíří se vzduchem pomocí nejdůmyslnějších létacích zařízení, a především pomocí vodního ptactva. 
Jestliže tedy vaší tůňce poskytnete nerušený prostor pro vývoj, za nějaký čas už nikdo ani nepozná, 
že tam není odjakživa. Jediné nebezpečí, které hrozí, je to, že vám, pokud nezasáhnete, tůňka 
postupně začne mizet před očima. Leccos do ní totiž napadá, sem tam se sesune kousek břehu a 
rostliny, které budou dozajista doslova bujet, také přiloží ruku k dílu a poskytnou odumřelé části 
svého těla, jež hromaděním na dně přispějí k jeho postupném zvyšování. Takový proces je 
přirozený a časem mu podlehne každá vodní plocha - i obrovská jezera. V jejich případě si jen 
během svého života nějak nestihneme všimnout, že se něco takového děje. 

3.2 SKÁLY a STRÁNĚ 

Skály jsou místem leda pro extrémisty. Půda téměř žádná, přes 
den, kdy zasvitne slunko, vedro jako v tropech, k večeru pořádná zima. 
A s vodou je také kříž. Během letních slunečních dní se stihne veškerá 
odpařit, a tak nezbývá než počkat na večer, kdy se jí trocha vysráží na 
skalních stěnách (skála se totiž ochlazuje rychleji než vzduch, a tak na ní 
kondenzuje vodní pára). V zimě je to přesně naopak. Přes den sluníčko 
rozehřeje sníh a led, ale hned v podvečer veškerá voda opět zmrzne. 
Život na skále tedy nem žádný med. 

A přeci se najdou mezi rostlinami odvážlivci, kteří se usadí téměř 
na holém kameni a snaží se přežít. Pomáhají si k tomu nejrůznějšími 
způsoby. Některé mají velmi ďustostěnné listy, které zadržují vodu, jiné 
mají neuvěřitelně dlouhé kořeny, které dosáhnou skulinami na každou 
kapku vody ukrytou v nitru skály, jiné zase mají tolik jemných kořínků, 
že jim ani jediná molekula vody neunikne. Tyto rostliny vykonávají nevědomky velmi důležitou 
službu jejich následovníkům, protože postupně víc a více rozhojňují množství půdy v místě, kde 
rostou. (Jakmile totiž odumřou, jejich tělo se postupně přemění v humus.) A tak umožní příchod i o 
něco zhýčkanějším druhům. 

Někteří jejich o trošku méně odvážní kolegové si netroufnou zakotvit přímo na skalní stěně, 
a raději zapadnou do některé ze štěrbin, kde je přece jen více půdy, udrží se tam více vody a teplota 
je stálejší. Ti zase ale musí řešit jiné problémy. Často jsou totiž tak dobře schovaní, že už na ně 
pomalu nedosáhne slunko - a jak je známo, bez slunečního světla ztěží nějaká mladá rostlinka 
vyroste. Tyto rostliny (např. Kapradiny) se proto naučily žít takovým způsobem života, že v době 
svého mládí nepotřebují ani tolik světla, jako spíše vlhka. Později, když vyrostou a vykouknou ze 
štěrbiny ven, se stanou spíše teplo- a světlomilnými. 

Ještě o něco málo pohodlnější rostliny se usazují v okolí skal, kde už stačilo vzniknout 
dostatečné množství půdy, i když kamenité. Vybírají si většinou slunečné svahy, kde se vyhřívají 
jako na pláži. Samozřejmě ani jejich život není žádná procházka růžovou zahradou, protože v 
nepříznivých dobách mrazu, sucha nebo silného povětří musí také bojovat o holé životy. Krčí se 
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proto často těsně při zemi, namačkané jedna na druhou, vodu si chrání v dustých listech... Ale přeci 
jen už můžeme říci, že nepatří mezi takové raritní dobrodruhy, protože se s nimi můžeme potkat 
mnohem častěji — třeba na prosluněných stráních. 

3.3 LES 

Stromy nejsou žádní velcí milovníci extrémů. Nesvědčí jim 
výrazné střídání teplot, přílišné kolísání množství srážek, prudké 
sluneční záření, silný vítr, ani případné pohromy. Není se proto co 
divit, že si za své bydliště nevybraly ani sluncem spalované pláně 
Izraele, ani větrem bičované ruské pusty, ani bizony zdupávané 
americké prérie a raději je postoupily trávám a jim podobným. Zato v 
srdci Evropy, která se nachází v mírném pásu a zároveň na rozhraní 
přímořské a kontinentální klimatické oblasti, se plně ujaly své vlády. V 
dávných dobách, kdy ještě do přírodního běhu člověk nestihl příliš 
zasáhnout, vytvářely husté neproniknutelné lesy po celém území naší 
republiky. Nezalesněná místa zůstala pouze v silně zamokřených 
oblastech (např. kolem řek a potoků), na skalách a prudkým sluncem 
zahřívaných svazích. (Jistě už byste dokázali vysvětlit, proč.) 

Jak je ale možné, že se právě stromy dokázaly tolik prosadit? Vždyť spoustě ostatních rostlin 
se u nás muselo přece také dařit. Je to snad dáno tím, že jsou stromy tak veliké a silné? 

Ano i ne. Vždyť zpočátku jsou semenáčky stromů menší než okolní byliny, které jim v rámci 
konkurenčního boje rozhodně neposkytují dostatek prostoru pro růst. Navíc jim nepřetržitě hrozí 
nebezpečí v podobě býložravců, kteří si na nich rádi smlsnou, nebo je alespoň pošlapou. Šance na 
přežití tedy nejsou vysoké. Většinou se ale přeci jen některému šťastlivci podaří uspět. Přeroste 
okolní vegetaci a postupně se vymaní z dosahu všech živočichů. Začne sílit a stane se z něj statný 
strom, kterým již hned tak něco neotřese. Svou rozložitou korunou zabrání přímému kontaktu se 
slunečním svědem všem rosdinám, které mu v mládí tolik ztěžovaly život, a úplně tak většinu z nich 
vyřadí ze hry. V jeho stínu dokáží přežít jen ty, kterým se po slunečním svitu moc nestýská, nebo ty, 
které si na jaře dokáží přivstat a vykvést dříve, než stromům naroste listí a v lese se opět setmí. 

Když strom dospěje, začne rozhazovat svoje sítě - totiž semínka - po celém okolí. Většina 
z nich opět nepřežije. Stačí ale jen jedno jediné šťastné semínko, které dá vyrůst novému stromu, 
jež bude pokračovat v rozhazování sítí... Dříve či později se pak na všech místech, kde to podmínky 
jen trochu umožňují, bude rozkládat souvislý lesní porost. 

Tento lesní porost byl u nás porušen až zásahem člověka, který jej začal mýtit a vypalovat a 
přetvářet v pole, pastviny a lidská sídliště. Ale o tom již v následujících oddílech. 
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3.4 LOUKY a PASTVINY 

V době, kdy lidé přicházející ve větších skupinách na 
naše území začali být ve svém životě již natolik akční, že jim 
nezalesněné oblasti v okolí vod nestačily, došlo 
k postupnému kácení a vypalování lesů. Tím byl hluboce 
zasažen život velkých zvířat (medvědů, losů, praturů a jim 
podobných), která musela být neustále připravena stáhnout se 
pryč z dosahu lidí do zbylých částí lesů (některá nakonec 
raději vyhynula). Zároveň však jako by lidé odstraněním lesů 
napsali pozvánku spoustě rostlin, které u nás stromům 
nemohly konkurovat. Vzniklé mýtiny, zbavené absolutní 
vlády stromů, najednou skýtaly zcela nové možnosti. Odhalená, poměrně úrodná půda - hnědozem 
(zedelé listí stromů ji zbarvuje dohněda) se stala útočištěm mnoha rostlinám, které byly do té doby 
odkázané k životu jen na několika málo nezalesněných místech. Tyto domácí rostliny byly v mžiku 
následovány imigranty z jihovýchodu, kteří na otevřených planinách se sluncem prohřívanou půdou 
nalezli podmínky podobné těm ve své domovině (vlčí mák, chrpa, ) Netrvalo to dlouho, a v jejich 
šlépějích připutovali i živočichové, kterým sloužily jako potrava (skřivan, koroptev, hraboš ) 
Člověk se tedy svou destruktivní činností nevědomky postaral o vznik luk na našem území, a přispěl 
tak k rozšíření biodiverzity (pestrosti) naší přírody, a to prý až o jednu třetinu. 

Ano, skutečně, v porovnám s lesem dostalo možnost uplatnit se daleko větší množství 
rostlinných druhů. Nejvíc této možnosti využily trávy, což jistě pro nikoho nem nová informace 
Každé malé dítě ví, že na louce roste tráva. Proč tomu tak ale je? Proč třeba na lukách nerostou jen 
samé kopretiny nebo sedmikrásky? 

Odpověď na tuto otázku najdeme v okamžiku, kdy se seznámíme s úžasnými vlastnostmi 
trav, díky kterým se plně přizpůsobují prostředí a čelí všem útokům člověka s kosou a nenasytných 
býložravců. 

Trávy patří do skupiny jednoděložných rostlin, což pro ně mimo jiné znamená, že: 

=> místo jednoho hlavního kořene mají jakýsi trs jemnějších kořenů, kterým se říká adventivní. 
Tento trs je tak bohatý, že tvoří až 70% celé rostliny. To, co vidíme nad povrchem země, je tedy 
jen malá, třicetiprocentní část. 

=> mají odnožovací uzliny těsně při zemi 
rychle rostou 

=> mají SÍO2 (oxid křemičitý) v listech, který zpomaluje spásám, a rostliny tak mají čas přesunout 
živiny do kořenů 

=> dokáží rolovat listy, a tím se chránit proti přílišnému slunečnímu svitu 
=> dokáží se velmi dobře vegetativně rozmnožovat 

Z toho vyplývá následující: Jestliže přijde třeba taková kráva a sežere veškerou trávu, kterou 
vidí, tráva z toho nebude věšet hlavu, protože má stále svých 70% hmoty pod zemí, ve které má 
uloženou spoustu potřebných látek, a tak není problém z odnožovacích uzlin vyslat na svět nové 
stonky a listy. Tento zásah ze strany krávy proto vnímá spíše jako zmlazovací kúru, bez které by se 
časem zadusila sama sebou. 

Většina ostatních rostlin (stromy nevyjímaje) takové výhody nemá. Jestliže jim kráva ukousne 
vrchní část stonku nebo jestliže jej my usekneme, uz se jen ztezi vzpamatovávají, většina to ani 
nepřežije. Pokud žádná taková pohroma nepřijde, postará se o znepříjemnění jejich života tráva 
samotná, která je doslova zavaluje svou přítomností, protože svým bujným porostem zabraňuje 
přístupu světla i vzduchu. 

Takové stromy tedy nemají příliš šanci uplatnit se. Luční byliny, které známe, si pro přežití 
musely vymyslet různé triky. Zahalují se do různých pichlavých kabátků, jejich listy jsou tuhé jako 
podešev, nebo se všechny tisknou pěkně těsně při zemi. Některé vychytralé rostliny v sobě dokonce 
nesou nepříjemné látky, po kterých by býložravcům nemuselo být zrovna nejlépe. Aby se mezi 
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trávou úplně neztratily a nezůstaly tak včelkami a dalšími opylovači nepovšimnuty, vytvářejí si co 
možná nejpestřejší květy (čím je tráva vyšší, tím je barva květů intenzivnější). Jsou ale i rostliny, 
které nechtějí sázet na jednu kartu a spoléhat na účinek barvy květu, a proto pro jistotu vykvétají 
buď na jaře, nebo po senoseči, kdy výška trav není nijak závratná. Obecně ale platí, že luční rostliny 
dobře tuší, že to s šancemi zplození nové generace není úplně růžové, a tak bývají pro jistotu 
většinou víceleté. 

Protože je život vedle trav opravdu komplikovaný, daří se takovým lučním bylinám nejlépe 
na sušších a chudších půdách, které navíc nejsou tak často koseny ani intenzivně spásány. Tráva 
tam totiž tolik nebují, ony mají více životního prostoru, a navíc je nikdo nezbavuje květů dříve, než 
se stačí rozmnožit. 

Stále ale musíme mít na paměti, že pokud by se spásání a sečení zamezilo úplně, za čas by se 
možná dokázal prosadit i sem tam nějaký keř, a později snad i strom, a nakonec by se louka 
proměnila opět v les, který tu byl na počátku (takovému přirozenému vývoji říkáme sukcese). 

3.5 POLE 

Některé mýtiny, jež lidé začali vytvářet kácením lesů 
(viz výše), si lidé vytvořili za účelem cíleného pěstování 
určitých plodin, které si s sebou přinesli a které jim sloužily 
jako zdroj potravy. Jak si asi umíme představit, byly to 
především různé druhy obilí. Tyto plodiny u nás většinou 
nebyly domácí, a tak by se mohlo zdát překvapivé, že vůbec 
neodmídy v našich podmínkách růst. Na sluncem 
zahřívaných a vysušovaných planinách však nalezli podmínky 
ne nepodobné těm ve své domovině. I přesto by se jim tu ale 
bez usilovné pomoci člověka jen ztěží dařilo. Lidé proto orali, 
vybírali kameny, okopávali, až se z nich pot lil. Když už se podařilo, že semínka úspěšně vyklíčila, 
bylo třeba v péči pokračovat. Pokud se podíváme pozorně, jen ztěží najdeme v přírodě větší plochy 
obnažené půdy. V běžných podmínkách nesmí ani kousíček země přijít nazmar. Půda vystavená 
přímému slunci totiž velmi rychle vysychá na troud a mění se téměř v beton. A tak zemědělec 
znovu okopává a znovu se z něj lije pot. Jakmile ale práci dokončí, už aby začal znovu. To jak se 
příroda sama od sebe snaží otevřené rány zacelit prostřednictvím rostlin, kterým my říkáme plevele. 
Jsou to takové druhy, které jsou schopny vyrůst ve sluncem vyprahlé půdě, snášet poměrně vysoké 
teploty i žár a neustále bojovat se zemědělcovou motyčkou. Zemědělci se samo sebou něco 
takového vůbec nelíbí, a tak vyhlásí plevel válku. Používá různé zbraně. Zpočátku jen tu motyčku, 
později různé chemické výmysly. Plevele jsou ale rostliny vysoce inteligentní a dokáží se velmi 
rychle přizpůsobit situaci. I zemědělec proto musí být inteligentní, aby dokázal vymýšlet stále 
novější technologie, jak plevel zničit, a obilí přitom zachovat. 

Když nakonec zemědělec boj vyhraje, nebo jeho obilí minimálně konkurenci obilí ustojí, 
může se sklízet Velmi úspěšný hospodář, kterému navíc štěstí přeje a ušetří ho veškerých 
přírodních katastrof v podobě sucha, krupobití a podobně, si tak každý podzim s uspokojením mne 
ruce nad plnou sýpkou. Jenomže za čas zjistí, že pole už mu tolik nevynáší, a marně si láme hlavu, 
než kápne na pravou příčinu. V přírodě to totiž běžně funguje tak, že všechny látky, které si rostlina 
za svůj život ve svém těle nashromáždí, za čas vrátí zpět zemi (to když odumře, její tělo se rozloží a 
stane se součástí humusu, ze kterého mohou čerpat nové generace). V případě pole to funguje tak, 
že obilí sice živiny půdě odebírá, ale ty nakonec skončí ve stáji pod kopyty koní a v hospodářově 
žaludku. Jakmile to tedy dotyčný zjistí, rozhodne se udobřovat půdu tím, že jí bude zásobovat 
hnojem a močůvkou. To sice půdě zcela újmu nevyrovná, ale něco je lepší než nic. Čas od času 
navíc nechá hospodář kus pole ležet ladem (dá mu tak říkajíc prázdniny), aby se půda mohla ještě 
sama trošku zregenerovat, nebo jej oseje tzv. zeleným hnojivem (rostlinami, které díky spolupráci 
s bakteriemi ve svých hlízkách dokáží vázat vzdušný dusík), které pak zaryje do země. Jenomže 
člověk je hamoun, chce čím dál víc a víc. A tak vymýšlí stále nové zlepšováky, jak půdu přimět k 
tomu, aby dávala vyrůst stále většímu a lepšímu a výnosnějšímu obilí. Jednoho dne ho napadne, že 
by mohl živiny uměle vyrábět, a tak přijdou na svět chemická hnojiva. Tím se ocitá na tenkém ledě, 
protože stačí dát něčeho moc, nebo poplést vzoreček.... 
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Jak je vidět, bez zemědělcovy usilovné snahy by pole vůbec nemělo v naší krajině šanci. 
Proto jej označujeme jako ekosystém umělý (antropogenní - vytvořený a udržovaný člověkem). 

3.6 LIDSKÁ SÍDLA 

Spousta z vás, kteří se při čtení dostáváte až sem, si 
teď možná v duchu zaťuká na čelo. Copak to jde, označit 
lidská sídla jako ekosystém! Ani argument, že se jedná o 
ekosystém umělý, vás nepřesvědčí. Takové umělé ekosystémy 
jako louka, nebo nakonec i pole, to je přeci jen alespoň 
kousek přírody. Zato města? Ano, možná že malé zapadlé 
vesničky se svými roubenými chalupami a bohatými 
zahrádkami, kam třeba m a tam zabloudí i nějaký zajíc, aby 
ochutnal hospodářovo zelí, ty by se snad jako ekosystém daly 
ještě akceptovat. Ale ve vybetonovaném prostředí měst, které 
připomíná měsíční krajinu, není přece pro rostlinky téměř žádné místo, natož pak pro živočichy. 
Tak jakýpak ekosystém! 

Je pravda, že rozdíly mezi samotou uprostřed lesů, vesničkou s několika málo staveními, 
maloměstem a metropolí jsou obrovské. Jednou jsou ale společně označeny nálepkou „lidská sídla", 
a tak musí mít přeci jen něco společného. 

První, co asi každého napadne, je zmíněný fakt, že náležejí do škatulky ekosystémů umělých, 
a že se tedy jedná o místa hluboce zasažená činností člověka. Jeho činností byly podmínky těchto 
míst natolik pozměněny, že už si často ani neumíme představit, jak zde mohla původní příroda asi 
vypadat. Místo statných stromů se tam nyní tyčí vysoké šedivé panelové obludy, koberce trav a 
lučních květin nahradily koberce asfaltové a betonové,... Člověk by si řekl, že takové zásahy 
znamenaly pro rostliny a živočichy naprostou katastrofu. - V momentě, kdy dorazily první 
buldozery, jistě ano. Ale v průběhu let se mnohé druhy prostředí lidských sídlišť natolik 
přizpůsobily, že už je dnes ve volné přírodě často ani nemáme šanci potkat. Co je na té lidské 
nádheře tak okouzlilo? Asi především svým způsobem jednodušší život. Stejně jako lidé ve 
městech, kde se nejdříve objevují nové vymoženosti typu elektrifikace nebo plynofikace, mají v 
porovnání s venkovany leccos snazší, tak i mnohé rostliny (a živočichové) nalezly ve městech 
pohodlné živobytí. 

Než se pustíme do výčtu výhod života ve společnosti člověka, zopakujme si znovu, co 
všechno rostlina potřebuje ke spokojenému živom. Je to především dostatek živin, voda, teplo, 
světlo a vůbec prostředí, ve kterém se rostlina cítí „jako doma" (vodní rostlina by asi byla 
nešťastná, kdyby ji někdo nutil růst na pískovišti). 

Vezměme to nyní od konce. V zajištění odpovídajícího typu prostředí jsou lidská sídla 
naprostí přeborníci. Taková vysokánská budova, to je skoro jako skála, v opuštěných 
polorozpadlých domech na periferiích mohou rostliny spatřovat trochu prapodivné jeskyně, 
v městských parcích a zahradách se zase překvapivě najde občas i nějaké jezírko. A protože člověk 
není v betonování zatím ještě naprosto důsledný, i na mnohých místech v samém centru měst se 
mezi budovami m a tam objeví i nějaký ten plácek, kde se může rostlinám bez vyšších požadavků 
také dobře žít. 

Co se dostatku svěda týká, tam zatím problém hledat netřeba, protože slunce stále ještě 
obětavě svítí i na tu nádheru, co si člověk vybudoval. 

Sluneční paprsky s sebou, jak známo, kromě světla přinášejí i teplo. Na rozdíl od volné 
přírody, kde je vzduch neustále ochlazován vodou odpařovanou rostlinami, jež téměř do zbytku 
pokrývají celou zemi, je ve městech teplo pohlcováno (podobně jako v případě skal) 
všudypřítomným betonem a dalšími stavebními materiály. Ty v sobě teplo uskladní jako ve špižírně 
a postupně jej vyzařují zpět do okolí. V zimě, kdy sluníčko příliš nehřeje, a není tak z čeho zásoby 
brát, vypomáháme my lidé, kteří ve svých domovech usilovně topíme, a přes veškeré snahy o 
dokonalou izolaci (aby nám „peníze neutíkaly oknem") vypouštíme do svého okolí velké množství 
tepla. Všechno toto teplo navíc nemá příliš mnoho šancí utéci na venkov, protože díky výfukům 
z aut a dalším možným i nemožným zplodinám se nad naší hlavou vytváří poklop, který jej drží 
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stále v naší přítomnosti. Důsledkem toho všeho je fakt, že velkoměsta se svým klimatem často zcela 
vymykají přírodním podmínkám typickým pro danou zeměpisnou oblast a připomínají spíše oblasti 
situované o mnoho kilometrů jižněji. 

S vodou je to ve městech trochu prapodivné. Na jednu stranu je jí dost, na druhou stranu 
nedostatek. Spousta prachových částic, které se pohybují ve vzduchu, napomáhá kondenzaci 
vodních par mraků (jinými slovy donutí mrak, aby se vypršel právě nad městem). Někteří lidé proto 
dokonce spekulují, zda pověstné propršené víkendy v hlavním městě nejsou následkem zvýšené 
koncentrace neřádstva z aut, kterých v pátek tisíce vyrážejí na chaty a chalupy. Ve městech proto 
prší poměrně dost, ale voda se nemá příliš kam vsakovat, a tak velmi rychle odtéká kanály pryč. 

Živiny představují nejmenší problém. V přítomnosti lidí, kteří na sobě nešetří, se vždy něco 
k snědku najde. Nemám teď na mysli vyhozené nedojedené housky s máslem (i když pro některé 
houby jsou právě ty největší pochoutkou), ale spíše spoustu chemických látek, které se dostávají do 
okolního prostředí z továren, již zmíněných aut, z obrušování stavebního kamene atd. Rostliny tak 
mohou z půdy čerpat téměř neomezená množství dusíku a dalších dobrot. 

Z právě řečeného je vidět, že lidská sídla poskytují rostlinám lepší podmínky pro život, než 
by se dalo předpokládat. Teď jistě každý namítne, že existuje také ještě druhá strana mince - silné 
znečištění, neustálý stres atd. To je samozřejmě pravda - dosáhnou-li tyto faktory určité hranice, je 
to pro rostliny opravdu už k nežití. Z toho důvodu by některé rostliny nikdy ani nenapadlo stěhovat 
se do blízkosti člověka (zvláště ty se „stereotypním" způsobem života, které vyžadují naprosto 
konkrétní a neměnné podmínky a kterým činí neuvěřitelné problémy se přizpůsobit). Ale druhy, 
které jsou přizpůsobivé, vidí asi spíše tu kladnou tvář. Zjistily, že zatímco v jejich přirozeném 
prostředí musejí neustále bojovat se zimou, suchem nebo všudypřítomnými nepřáteli, ve městech 
mají naproti tomu zajištěn dostatečný komfort. Ten je pak vykoupen špatným ovzduším. Jak to tak 
ale chodí, něco za něco. 

Život ve městech však skýtá ještě jednu dosud nezmíněnou výhodu, jež je možná pro některé 
rostliny lidských sídel rozhodující - ochranu ze strany člověka. Člověk, ač se často chová jako 
barbar, přeci jen alespoň některým rostlinám poskytuje poměrně dobrou péči. V zahradách a 
parcích se o ně často docela pěkně stará. Umožňuje tak přežít i rostlinám, které by se u nás běžně 
v přírodě nemohly ani ukázat. V prostředí lidských sídel je proto často zastoupeno více rostlinných 
druhů, než ve volné přírodě. 
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4. S chutí do práce 

Jestliže patříte mezi fanoušky názorné výuky přímo v přírodě a seznamování dětí (nejen) 
s fungováním ekosystémů v prostředí školní zahrady vás láká, ale podmínky té vaší zahrady, 
podobající se golfovému hřišti, takovým „ztřeštěným" nápadům příliš nenahrávají, v následující 
kapitole najdete tipy, jak přírodě trošku pomoci, aby se mohla rozvinout v prostředí vaší zahrady 
k obrazu svému i vašemu a vytvořit pravý ekosystémový ráj. 

Záměrně říkám „tipy, jak přírodě pomoci", a ne „tipy, jak modelové ekosystémy vybudovat". 
Jestliže je totiž vaší touhou mít na zahradě krásnou, dobře fungující louku, je samozřejmě třeba 
trochu přiložit ruku k dílu a vytvořit pro ni vhodné podmínky (na betonu bychom asi kvetoucí 
koberec nevy čarovali), potom je však důležité nechat přírodě volnou ruku, ať dělá, co umí. Jen tak 
může vzniknout ekosystém, který hrdě označíme „skoropřírodní". (V případě ryze umělých 
ekosystémů - pole a lidských sídel - to tak samozřejmě úplně neplatí.). Navíc byste se asi 
neprojevili jako přílišní milovníci přírody, pokud byste se do přetváření zahrady vrhli hlava nehlava, 
vykáceli všechny vzrostlé stromy a keře a vytrhali dětem ředkvičky ze záhonků. Vaší pověsti by také 
rozhodně nepřidalo, pokud byste na oltář názorné výuky položili všechny prolézačky a lavičky, 
které možná na vaší školní zahradě také jsou. (Třeba by vás to mohlo stát i místo.) Je proto nutné 
přistupovat k věci s nadšením, ale zároveň i s rozumem! 

4.1 Jak plánovat 

Požadavek rozumového přístupu jistě splníte, pokud si vše předem důkladně naplánujete. 
Stejně jako velké plány bez činů nebývají příliš efektivní, ani okamžitá akce bez předchozí přípravy 
není to pravé. Ne nadarmo se říká: „Dvakrát měř, jednou řež!" V případě modelových ekosystémů 
to platí dvojnásob. Jen tehdy, pokud se vám podaří pro vaši zahradu zvolit vhodné ekosystémy a 
vymezit jim prostor s odpovídajícími podmínkami, můžete očekávat úspěchy. Vezměte si proto 
tužku, čtverečkovaný papír, metr, tuto brožurku a vyrazte na zahradu. Tam: 

© zahradu změřte a v odpovídajícím měřítku zakreslete její obvod na čtverečkovaný papír. 
Pokud máte zahradu menší, postačí vám např. měřítko 1 : 100 (jeden centimetr na vašem 
papíře bude odpovídat jednomu metru na zahradě), v případě větších zahrad zvolte měřítka 1 
: 200 nebo 1 : 300 (příp. vyšší). 

© pomocí kompasu zjistěte, kam směřují jednotlivé světové strany, a rovněž je zaznamenejte 
na okraj čtverečkovaného papíru. 

© do plánku zahrady na odpovídající místo vyznačte vše, co zůstane zachováno (stromy, 
prolézačky, kůlna na nářadí, záhonek atd.) 

© zjistěte, jaké by na vaší zahradě rostliny našly prostředí k živom. Pozorujte: 
jaké na zahradě panují světelné podmínky (kde je stín, kam praží sluníčko...) 
jaká je na zahradě půda. Zda je spíš jílovitá (ze které můžete málem vyrábět hrnky), 
hlinitá (taková „normální" - ani příliš sypká, ani příliš mazlavá), nebo písčitá (nesype se 
sice úplně jako písek, ale skoro). Také si vzpomeňte, jestli vám na zahradě všechno 
pěkně roste (půda je bohatá na živiny), nebo jestli vám půda připadá neúrodná. Důležité 
je také rozlišení kyselosti půdy. S tím vám mohou poradit kolegové chemikáři. 
jak je to na vaší zahradě s vodou. Zda je tam sucho a vyprahlo, nebo je celá zahrada 
podmáčená, a nebo je možné odlišit vlhká a suchá místa 

© popřemýšlejte, v jaké klimatické oblasti vlastně vaše zahrada leží a jak je situovaná. Je 
v nížině, nebo na horách, na svahu nebo na rovině? Prší u vás hodně, nebo málo? .. . 
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© prostudujte, jaké nároky na prostředí i na váš čas a finance si kladou jednotlivé 
ekosystémy (viz následující podkapitola) 

® podle toho rozhodněte, které ekosystémy jsou pro vaši zahradu vhodné a na jakém 
konkrétním místě by jim nejlépe svědčilo. Jakmile v tom budete mít jasno, zakreslete si 
jednotlivé ekosystémy do plánku. 

Ve chvíli, kdy budete mít v ruce pěkný plánek (pro inspiraci jeden najdete v přílohách), 
nadejde pomalu čas na činy. Ještě je však třeba provést několik zásadních opatření a rozhodnutí. 
Předně je nutné se rozhodnout, jak k celé akci přistoupíte. I když bylo již v úvodu této kapitoly 
řečeno, že je potřeba poskytnout přírodě prostor pro její vlastní tvořivost, otázkou zůstává, jak moc 
široký má tento prostor být. Je v podstatě možné vydat se trojí cestou: 

A) Pokud jste dobrodružné povahy, ke štěstí vám stačí málo nebo máte nedostatek času a 
peněz, stačí jen přestat do zahrady jakýmkoliv způsobem zasahovat a nechat přírodu, ať se 
absolutně svobodně rozhodne, co na ní vykouzlí (třeba lán kopřiv). 

B) Také je možné přírodu jemně a nenápadně zmanipulovat tím, že nachystáte odpovídající 
podmínky pro žádoucí ekosystém a vyčkáte, jestli vás příroda pochopí a práci dokončí podle vašich 
představ. 

C) Pokud ale nemáte rádi náhody, a navíc jste odhodláni trávit na zahradě svá volná 
odpoledne, můžete se ujmout vedoucí role sami a příroda vám bude jen statečně přizvukovat s tím, 
že jí časem ekosystém předáte do péče. 

V okamžiku, kdy víte, zda se vydáte cestou A, B nebo C a máte požehnání od vedení školy, 
můžete se pustit s chutí do práce. 

4.2 Jak se chopit díla 

Nyní se vám dostane několik praktických rad, jak na zahradě vyčarovat jezírko a mokřinu, 
louku, pole a cosi podobného lidskému sídlu. U každého ekosystému naleznete zevrubné informace 
o jeho požadavcích na prostředí (,,Nároky"), o tom, jaký materiál a nástroje potřebujete, pokud si 
jej chcete na zahradě vytvořit („Potřeby") a jak to máte udělat („Postup'). Dozvíte se také, jak se 
o ekosystém případně dále starat („Následnápéče'). 

Vzhledem ke třem výše naznačeným cestám, kterými je možné se při přetváření zahrady na 
ekosystémovou galerii vydat, i v následujících návodech budou odlišené 3 různé přístupy a postupy 
práce (Pouze v případě ryze umělých ekosystémů - pole a lidského sídla - možnost volby není, 
protože nelze očekávat, že se objeví jen tak bez vaší pomoci.) 

4.2.1 JEZÍRKO 

Cesta A: V tomto případě podobná cesta neexistuje. Leda že by na vaší zahradě již nějaká vodní 
nádržka existovala. Pokud takoví šťastlivci jste, přestaňte pouze jezírku poskytovat 
nadstandardní péči. Zasáhnout můžete případně jen tehdy, že totálně zaroste některou 
agresivní rostlinou, která by znemožnila růst jakémukoliv jinému druhu. 

Cesta B: 
Nároky: Velmi vlhké místo s jílovitou, nepropustnou půdou, pod úrovní terénu (ideální je 

nějaký výkop, který pan školník ještě nestihl zasypat apod.). 

Potřeby: Rýč, lopata, hadice, případně jfl. 

Postup: Vyhlédnuté místo se snažte za pomoci rýče a lopaty ještě více prohloubit, ale jen 
do té míry, abyste neporušili jílovou vrstvu. Případně můžete jámu ještě „vysdat" 
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dalším jílem, který pořádně udusáte. Do takto nachystané jámy napusťte hadicí 
vodu (raději ale použijte vodu dešťovou, nachytanou do sudů). 

Následná péče: Pouze vyčkávejte, zda se voda v jezírku udrží. Nijak nezasahujte. 

Cesta C: 

Nároky: Rovný terén, sluncem ozářené místo. 

Potřeby: Písek, bazén vymodelovaný z umělé hmoty nebo geotextilie + folie, rýč, lopata, 
hrábě, kolečko, rovná lať, vodováha, šňůra, písek, hadice, 

Postup: Možností, jak vybudovat umělou nádržku, je v současnosti více. Lze samozřejmě 
nádržku vybetonovat. To už ale vyžaduje takové technické zázemí (míchačku 
apod.) a zkušenost, že tuto možnost raději přeskočíme. Dále existují již připravené 
bazénky z plastů, které stačí „zasadit" do země, nebo nepropustné folie, 
nahrazující nepropustnou vrstvu jílu. 

V případě, že zakoupíte bazének z plastu, postupujte následovně: 
Na vyhlédnutém místě vyhlubte 
jámu o 20-30 cm hlubší a o 40 
cm širší a delší, než je zamýšlená \ \ BAZ£»Vf K 
velikost jezírka (velikost 
plastového bazénku). Do výše 20 
cm ji vysypte pískem, který 
pořádně zarovnáte a udusáte. Na něj posaďte bazének a latí položenou napříč 
bazénku a k ní přiloženou vodováhou překontrolujte, jestli bazének není 
„našišato". Mezery mezi stěnami jámy a bazénku také vysypte pískem, pouze 
posledních 15-20 cm naplňte zeminou. Pak už můžete nádržku napustit vodou. 

V případě, že je vám sympatičtější folie, potupujte takto: 
Vyhlubte jámu o něco větší, 
než ie zamýšlená velikost / ^ S & J ž , ,, , . , , - v \u> locrn //'••/ 
jezírka. Ideální je, pokud ma (ŕ'ŽcS 
jezírko více výškových pater *AMfN|r Y^o-íwcm 
(každému druhu rostlin svědčí 
• . , , ii \ n - i v F O U E ^ 1 GEcrrexTiue 

jiná hloubka). Pomoci late 
položené napříč jámy a k ní 
přiložené vodováhy zkontrolujte, zda jsou břehy všude stejně vysoké (pokud ne, 
něco s tím udělejte). Jámu zbavte všech kamenů, kořenů a dalších nerovností. 
Vysypte ji pískem a vyložte geotextilií. Na geotextilii rozprostřete folii tak, aby na 
všech místech o 20-30 cm přečnívala. Napusťte do nádržky vodu. Druhý den, až 
se vše pořádně slehne, upevněte přečnívající okraje folie kameny (nejlépe utvořte 
kolem jezírka nepatrný val, přes který folii přetáhnete a za ním upevníte). 

Po několika dnech můžete začít s osazováním jezírka. Nejsnazší způsob je 
zakoupit koše nebo kapsy z geotextilie nebo juty, naplnit je trochou rybniční 
země, vsadit do nich rostlinu a zapustit do nádržky. Také je možné pouze 
rostlinku opatrně připevnit ke kameni a spustit do vody. Pokud budete nakupovat 
rostliny v obchodě, obdržíte také přesné instrukce, kdy kterou z nich vysadit a jak 
o ni pečovat. 

Následná péče: Případný pokles hladiny vyrovnejte doplněním dešťovou vodou. Rostliny, 
které se příliš přemnoží na hladině, vybírejte podběrákem, řasy ze dna 
sbírejte hráběmi. Zamezte také tomu, aby na hladinu ve velkém množství 
padalo listí z okolí (buď je pravidelně odstraňujte, nebo přikryjte jezírko 
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sítí). Vzhledem k tomu, že je vaším cílem dosáhnout ekosystému téměř 
přirozeného, bylo by ideální dát věcem vlastní průchod. V případě, že jste 
ale do jezírka vsadili choulostivé rostliny, pečujte o ně dle rad získaných 
při koupi (na zimu je vyjměte z jezírka apod.) 

4.2.2 BAŽINA 

Cesta A: V případě, že je alespoň část vaší zahrady silně zamokřená, máte vyhráno. Stačí přesvědčit 
kolegy, že vysušit a vydláždit toto místo není ideální nápad (i přesto, že by žáci konečně 
přestali ze zahrady chodit se zabahněnými botami). 

Cesta B: 

Nároky: Velmi vlhké místo s jílovitou, nepropustnou půdou, pod úrovní terénu (oproti 
jezírku však nepotřebujete jámu jako Macochu, stačí menší dolík — třeba místo 
po vyrytém keři, kde po zasypání půda klesla oproti okolí). 

Potřeby: Rýč, lopata, případně jíl a dešťová voda. 

Postup: Vyhlédnuté místo se můžete pokusit za pomoci rýče a lopaty ještě více prohloubit 
(ale nemusíte), ale jen do té míry, abyste neporušili jílovou vrstvu. Případně 
můžete jámu ještě „vysdat" dalším jílem, který pořádně udusáte. D o takto 
nachystané jámy nalijte dešťovou vodu. Pokud ale nespěcháte, počkejte si na 
nějaký silný déšť. 

Následná péče: Není třeba. Pouze je nutné neustále přesvědčovat ostatní pedagogy, že je 
zachování této mokřiny životně důležité. 

Cesta C: 

Nároky: Pro umělé založení bažiny není třeba vyhledávat místo se specielními 
podmínkami. Přirozené však je, když souvisle navazuje na vodní nádržku 
(pokud ji na zahradě máte nebo ji plánujete založit). 

Potřeby: Písek, rašelina, jílovitá půda, geotextilie + folie, rýč, lopata, hrábě, kolečko, 
dešťová voda. 

Postup: Počínejte si naprosto stejně jako v případě budování jezírka za pomoci textilie. 
Pouze se nepouštějte tolik do hloubky. Stačí terén jen jemně snížit (zhruba o 30 
cm). Pokud bažina plynule navazuje na jezírko, je možné ji vytvarovat od 
nejhlubšího místa po nejmělčí, kde nepozorovaně přejde v souš. Před naplněním 
bažiny vodou pokryjte střed bažiny směsí 90 % rašeliny a 10 % jílovité země, 
okraje bažiny pokryjte směsí 10 % rašeliny a 90 % jílové půdy. Po napuštění se 
sice bažina pořádně zakalí, ale po několika dnech se kal usadí. Rostliny můžete 
vysadit přímo do země, do hlubší bažiny lze umístit rostliny v koších, podobně 
jako v jezírku. 

Následná péče: Případně pečujte o rostliny dle odborných rad. 

4.2.3 SKÁLA a SVAH 

Cesta A: Pokud se někde ve vaší zahradě vykytuje halda kamení, kus rozpadlé kamenné zídky nebo 
zbytky staré skalky, neodstraňujte je. Naopak k nim buďte pozornější. Žáky požádejte, aby 
na nich tak intenzivně neskotačili (pokud ta prosba zabere). 
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V případě, že zahrada alespoň z částí leží ve svahu nebo že se na ní vyskytuje nějaký 
zatravněný kopeček, přestaňte s pravidelným sečením (stačí kosit 2x ročně). 

Cesta B: 

Nároky: Nezastíněné suché místo, ideálně ve svahu nebo přirozeně vyvýšené. 

Potřeby: Lopata, větší množství zeminy, písek, štěrk, suť, větší kameny. 

Postup: Pokud je vaše zahrada samá rovina, vytvořte ze suti a štěrku „kopec". Na něj 
nasypte směs zeminy smíchané s pískem (1:1) a vyčkejte nějaký čas, aby se kopec 
„usadil". Poté na něm rozmístěte větší kameny, případně tu a tam do některé 
škvíry nasypte trochu štěrku. Na přirozeném svahu stačí odstranit asi 
třiceticentimetrovou vrstvu zeminy, nahradit ji sutí a štěrkem, na ně ukotvit 
kameny a spáry vyplnit směsí zeminy a písku. 

Následná péče: Není nutná. 

Cesta C: 

Nároky: Nezastíněné suché místo, ideálně ve svahu nebo přirozeně vyvýšené. 

Potřeby: I.opata, větší množství zeminy, písek, štěrk, suť, větší kameny. 

Postup: Skalku si připravte obdobně jako ti, co se vydali na cestu B. D o mezer vyplněných 
směsí zeminy a písku pak vsaďte vhodné rostliny. 

Následná péče: Než se rostliny zcela uchytí, je třeba je zavlažovat. Později už si poradí 
samy. 

4.2.4 LOUKA 

Cesta A: Vybranou zatravněnou část zahrady (ideálně sušší odlehlejší místo s půdou chudou na 
živiny, které svojí rozlohou dosahuje 100 m2, což je ve většině případů požadavek asi 
nesplnitelný), která se má dle vašeho přání změnit v květinovou louku, přestaňte 
intenzivně sekat (stačí pokosit dvakrát ročně) a šlapat po ní. 

Cesta B: 
Nároky: Suché místo s půdou chudou na živiny, zřídka sešlapávané. 

Potřeby: Sázecí lopatka, semínka a cibule různých typických lučních rostlin (popř. travní 
směs odpovídající květinové louce). 

Postup: Na louce v přírodě vyryjte několik rostlinek (jen těch, které se na daném místě 
vyskytují v hojném počtu a nejsou nijak chráněné). Také je možné si ve třídě nebo 
v pařeništi předpěstovat luční rostlinky ze semínek. 
Ve zvolené části trávníku odstraňte na několika místech drny a prokypřete půdu. 
Na tato místa vysaďte sazeničky (ať už je získáte jakýmkoliv způsobem), nebo 
rozhoďte travní směs. (Tu je také možné volně rozhodit po celé louce - třeba se 
něco ujme.) 

Následná péče: Vámi upravená místa zpočátku zavlažujte. Po louce příliš nešlapejte. 
Pokud ale víte, že budete potřebovat do louky vstupovat za účelem 
vědeckého pozorování, vytvořte si cestičku z plochých kamenů. Koste 
dvakrát ročně (kosa je ideální, ale dobře ji nahradí i strunová sekačka), a 
to těsně po květu a v říjnu. 
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Cesta C: 

Nároky: Suché místo s půdou chudou na živiny, zřídka sešlapávané. 

Potřeby: Rýč, motyka, hrábé, těžký válec (třeba kus nějaké železné trubky s větším 
průměrem — ten se ale může obtížně shánět, proto postačí i dřevěná deska), směs 
lučních trav a bylin, hadice, případně písek nebo mouka z vápence. 

Postup: Zvolené prostranství dobře poryjte, motykou rozbijte drny a pečlivě uhrabte. 
(Pokud je půda příliš humózní - je až moc úrodná, plná živin - promíchejte ji 
s pískem. V případě, že je překyselená, obohaťte ji o moučku z vápence). Na 
uhrabanou půdu rozhoďte směs semen a důkladně uválcujte nebo udusejte deskou. 

Následná péče: V průběhu prvních pěti až šesti týdnů soustavně zavlažujte. Vzrostlou 
louku můžete obohatit o další rostlinné druhy. Inspiraci najdete v popisu 
cesty B. Tam také najdete radu, jak louku kosit. 

4.2.5 P O L E 

Cesta C: 

Nároky: Slunné, rovné místo s výživnou půdou. 

Potřeby: Rýč, motyka, hrábě, obilné semeno, hadice, hnůj nebo kompost. 

Postup: Ideálně na podzim půdu poryjte (můžete do ní rýčem zapracovat hnůj nebo na 
povrch rozhodit kompost). Na jaře drny rozbijte motykou, odstraňte veškerý 
plevel, dobře uhrabte, do mělkých řádků vysejte obilí (některé obilí se ale vysévá na 
podzim!) a dobře zaviažte vodou (tak, aby se hlína „neulila" ve škraloup tvrdý jak 
beton). 

Následná péče: V době velkého sucha zavlažujte, popř. velmi opatrně prokypřete půdu 
mezi řádky motyčkou a vytrhejte nejagresivnější plevel. 

4.2.6 LIDSKÉ SÍDLO 

Cesta C: 

Nároky: Středně suché, spíše slunečné místo s výživnou půdou. Jako základ je možné využít 
vzrostlý ovocný strom nebo keře rybízu, již upravené záhonky, stávající kůlnu na 
nářadí, kamennou zídku, hnojiště apod. 

Potřeby: Rýč, motyka, pilka, hřebíky, kladívko, čtyři latě, prkna, kameny, sud, pletivo nebo 
dřevěné plaňky. 

Postup: Základem lidského sídla by měl být samozřejmě dům. Ten může suplovat např. 
kůlnička na nářadí. Zcela ideální by byl obyvatelný domeček (vhodný pro výuku za 
špatného počasí), ale to už je v našich podmínkách spíše nereálné. I výstavba kůlny 
je ale přeci jen náročnější počin, a tak se jí zde nebudeme specielně věnovat. Kdo 
má odvahu, nechť si zapůjčí literaturu pro kutily a pustí se do práce, kdo má 
dobrou vyřídilku, ten zase může zkusit umluvit ochotné šikovné tatínky. 
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Stavba kompostu také není záležitostí na pět minut, ale je 
možné ji zvládnout i za spolupráce dětí. Stačí do země 
zarazit čtyři pevné latě a na ně ze třech stran nabít 
kladívkem prkna. Čtvrtá strana by měla být odnímatelná, 
aby bylo možné kompost snadno přeházet (a také aby bylo 
možné snadněji pozorovat rozkladné procesy). 

Z přední strany proto do latěk zabijte vždy dvě skoby tak, aby byly od 
sebe vzdálené na šířku prkna, které máte k dispozici, a aby se mezi ně 
dalo prkno pohodlně zasunout. 
Optimální je mít ohrádky na kompost hned dvě, protože je třeba kompost alespoň 
jednou za rok přeházet. 

V místech, kde byste měli rádi záhonky, půdu nejlépe na podzim poryjte, vyndejte 
drny a zapracujte do ní hnůj nebo kompost. Na jaře je ještě pokopejte motyčkou a 
uhrabte. Záhonky osázejte a osejte čímkoliv, co se běžně v zahradách pěstuje. 
Snažte se však mít alespoň jeden zeleninový záhonek, jeden bylinkový a jeden 
květinový. 

Aby se zahrádka nemíchala se zahradou, pěkně si ji oploťte. Pokud nemáte odvahu 
pouštět se do budování skutečného plotu (ať dřevěného, nebo pletivového), stačí 
nízká drátěná ohrádka, jaká se používá na ohrazení záhonků a kterou je možné 
dostat v každém zahrádkářském centru. 

Ideální by bylo, aby alespoň část zahrádky lemovala kamenná zídka. Tu můžete 
poměrně snadno vybudovat i s dětmi v případě, že máte v blízkosti nějaký zdroj 
většího přírodního kamene. (Jinak můžete uspořádat rozsáhlý sběr „obřích" 
kamenů, do kterých se zapojí i rodiče se svými auty.) Pro zídku je třeba vykopat 
základy alespoň 20-30 cm, do nich vložit největší kameny, a na ty už potom vrstvit 
ostatní. Zní to jednoduše, ovšem je potřeba během práce přemýšlet a volit kameny 
tak, aby do sebe dobře zapadaly. Škvíry mezi kameny je pak možné naplnit hlínou, 
do které se rovnou sázejí rostlinky. 

I když to možná nebude někomu příliš sympatické, k lidskému sídlu patří i 
hromady člověkem odvržených věcí, a tak by v zahrádce nebo její blízkosti neměla 
chybět ani nějaká malinká skládka. Ale přeci jen většina z vás asi zatouží mít 
v zahradě jen samé krásné věci. Proto postačí, když někam do koutku ukryjete 
nepatrné rumiště. Stačí navést na hromadu trochu suti, a příroda se už o zbytek 
postará. 

Následná péče: Nemá cenu vypisovat, jak byste měli pečovat o jednotlivé záhonky. Pouze 
je třeba připomenout, abyste alespoň jednou za rok přeházeli kompost. 
(Po přeházení odkládejte odpad do druhé, prázdné ohrádky, aby měl již 
vytvořený kompost čas uzrát, než jej budete chtít použít.) 
O zahrádku zkrátka pečujte, jako „by byla vaše vlastní". 
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5. Sborník námětů pro využití školní zahrady v praxi 

Na následujících stranách objeví čtenář hrst námětů, jak s dětmi plodně trávit čas 
v prostředí modelových ekosystémů školní zahrady. Jedná se o náměty týkající se převážně 
botanické a ekologické části přírodovědy (konkrétně fungování ekosystémů běžně zastoupených na 
území ČR). 

! UPOZORNĚNÍ : Jde skutečně „pouze" o náměty, jejichž hlavním cílem je poskytnout 
čtenáři inspiraci pro vymýšlení vlastních her, pokusů a postupů pozorování. Ačkoliv se tu a tam 
objeví i náměty doplněné o konkrétní obrazové a jiné přílohy, převážná část námětů je podána 
v jakési syrové, nehotové formě, a vyžaduje proto invenci a přípravu ze strany každého, kdo by jich 
chtěl ve své praxi použít. To není dáno leností autorky, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale 
faktem, že žádné dvě zahrady nebudou co do složení společenstev stejné. Z toho důvodu je třeba 
přizpůsobit jednotlivé činnosti aktuální situaci na konkrétním místě a v konkrétním čase. 

Nechť tedy čtenář nečeká hotové recepty na zaručené, dlouholetou praxí prověřené 
aktivity! 

!!! VAROVÁNÍ: Téměř veškeré aktivity jsou plánovány tak, aby se mohly odehrávat přímo 
v prostředí zahrady. To není zdaleka tak sterilní jako prostředí školní třídy. Nebezpečí újmy na 
zdraví při těchto aktivitách je tak vyšší - ať už se jedná o klíšťata, včely, vosy, pád do jezírka nebo 
alergický záchvat. Není proto zdaleka od věci požádat o souhlas k pravidelnému studiu v prostředí 
zahrady rodiče žáků. V případě alergiků je pak zapotřebí počítat v průběhu kritických období 
kvetení alergenů s přípravou alternativního programu. Zatímco bude třída prozkoumávat terén, 
mohou tito žáci v jiné třídě zpracovávat výsledky měření, vyhledávat různé informace, plánovat 
apod. 
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5.1 Jak se ve sborníku orientovat 

Prostředí školní zahrady nám skýtá téměř neomezené možnosti k demonstrování učiva 
prakticky ze všech oblastí botaniky - systematické botaniky (popisování, pojmenování a třídění 
rostlin), morfologie (vnější stavby těla rostlin), anatomie (vnitřní stavby těla rostlin), fyziologie 
(životních pochodů rostlin) i ekologie (vztahů rostlin k sobě navzájem, k prostředí i k ostatním 
organizmům). Vzhledem k tomu, že je tato příručka v první řadě věnována ekosystémům, bude 
většina námětů spadat do oblasti ekologie. Pro pochopení jednotlivých dějů, které se 
v ekosystémech odehrávají, je však často zapotřebí i předchozí znalost z jiných oblastí. Z toho 
důvodu jsou v samém začátku zařazeny i další náměty, dotýkající se fyziologie rostlin a systematické 
botaniky. 

Pro přehlednost jsou náměty uspořádány do následujících skupin: 

I. Víme, jak rostliny žijí? 
II. Poznáme, co nám na zahradě roste? 
III. Víme, jak funguje příroda? 
IV. Víme, jak fungují ekosystémy? 
V. Celková pozorování. 

Jednotlivé náměty jsou rozpracovány následovně: 

® Název (DL, případně KR)* 

Problém: Stručné objasnění jevu, na jehož pozorování nebo objasnění je aktivita primárně 
zaměřena. 

Potřebné vybavení: Je uváděno v případech, kdy samotné prostředí modelových ekosystémů 
nestačí a je zapotřebí zajistit určité pomůcky (většinou se jedná o běžně 
dostupné předměty). 

Postup: Možnost (ne jediná), jak provádět danou aktivitu. 

Souvislosti: Většina aktivit je úzce propojena s jinými. Pro uvádění věcí do souvislostí je dobré 
korespondující aktivity také zařadit, ty v minulosti prováděné si připomenou, a o těch 
které žáci sami nezkoušeli, se alespoň slovně zmínit a vysvětlit princip. 

Poznámka: Je uváděna v případech, kdy je potřeba dodat ještě důležité upozornění, které se 
nevejde do jiné z uvedených kolonek. 

* D L = jedná se o dlouhodobější pozorování nebo projekty 
KR = jedná se o krátké aktivity, které je možné zařadit do bčžné vyučovací jednotky 
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5.2 Víme, jak rostliny žijí? 

® Příroda čarodějka (KR) 

Problém: Zelené části rostlin (především listy) jsou jakousi zázračnou laboratoří. Malými otvory na 
jejich povrchu (průduchy) se dovnitř dostává ze vzduchu CO2 (oxid uhličitý), z kořenů 
do nich proudí voda, v jejich buňkách je obsažené zelené barvivo (chlorofyl), a zasvítí-li 
k tomu na ně ještě slunce, ze všech těchto ingrediencí se vytvoří cukr, který je zdrojem 
energie nejen pro ně, ale i pro ostatní živočichy včetně člověka. Z toho vyplývá, že bez 
fotosyntézy (jak se této zázračné rovnici říká) bychom vůbec nemohli existovat. 
Průběh fotosyntézy můžeme zapsat následující rovnicí: 

6 CO2 + 6 H 2 0 • C6H,206 + 6 o 2 

Potřebné vybavení: Klobouk a kouzelnická hůlka, zelený papír s nápisem „chlorofyl", modrý 
papír s nápisem „voda", žlutý papír s nápisem „sluneční záření", hnědý papír 
s nápisem „oxid uhličitý", červený papír s nápisem „glukóza" a bílý papír 
s nápisem „kyslík". 

Postup: Popište žákům zajímavým způsobem průběh fotosyntézy. Za pěkného počasí si jej pak 
zkuste na zahradě zdramatizovat. Většina žáků chytí v kruhu za ruce a zkusí vytvořit 
obrazec podobný listu (na několika místech ponechají žáci mezery - průduchy). Jeden žák 
si stoupne uvnitř kruhu, drží v ruce klobouk (ve kterém jsou schované kartičky „glukóza" 
a „kyslík") a představuje „přírodu čarodějku". Kromě něj je v kruhu ještě žák s kartičkou 
„chlorofyl". Směrem od řapíku do listu vklouzne žák s modrou kartičkou („voda") a 
otvory na vrchní straně listu se dovnitř dostanou žáci se žlutou a hnědou kartičkou 
(„sluneční záření" a „oxid uhličitý"). Uvnitř kruhu všichni odevzdají své kartičky „přírodě 
čarodějce", ta je schová v klobouku, mávne hůlkou a vyndá kartičku „kyslík", kterou podá 
jednomu z žáků a ten s ní opustí list jedním z průduchů, a „glukóza", kterou podá dalšímu 
žáku a ten s ní opustí list směrem k řapíku. 

Souvislosti: Fotosyntézy se dotýkají i následující aktivity: „Pokusy", „Kde má rostlina špižírnu?", „I 
rostliny dýchají kyslík". 

® Pokusy (KR, příp. DL) 

Problém: viz „Příroda čarodějka". 
Vodní rostliny, které jsou celé ponořené a nemohou získávat oxid uhličitý ze vzduchu, jej 
přijímají rozpuštěný ve vodě. 

Potřebné vybavení: Rostlinka vodního moru kanadského nebo list leknínu, průhledná široká 
sklenice nebo kádinka, trocha převařené vody, trocha sodovky, papír, nůžky. 

Postup: Z jezírka vyprostěte část rostlinky vodního moru kanadského nebo list leknínu. Do 
kádinky naberte vodu z jezírka a rostlinku do ní ponořte „hlavou dolů". Za chvíli ze 
stonku začnou unikat bublinky - skutečně vzniká kyslík. 
Stejnou rostlinku ponořte do kádinky s destilovanou vodou. Nebude unikat nic, protože 
ve vodě není žádný oxid uhličitý, který by si mohla rostlina odebrat. 
Stejnou rostlinku ponořte do kádinky se sodovkou (což je voda sycená oxidem uhličitým). 
Ze stonku budou unikat bublinky dokonce více než v prvním případě. 
Pokusy můžete zkoušet jak na sluníčku, tak ve stínu (kde bude fotosyntéza probíhat 
pomaleji). 
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Z papíru si vystřihněte zajímavě tvary a připevněte je na části zelených listů. V průběhu 
několika dnů (týdnů) pozorujte, jak se ze zakryté části listu ztrácí zelené barvivo - pokud 
na listy nedopadá sluneční záření, chlorofyl mizí a žádná fotosyntéza neprobíhá. 

Souvislosti: Seznámení s fotosyntézou viz „Příroda čarodějka". 

® Kde má rostlina špižírnu? (DL) 

Problém: Většina vzniklé glukózy nezůstává v listech, ale řapíkem a stonkem putuje buď do 
kořenů a zásobních hlíz, kde ji uchovává, nebo směrem k růstovému vrcholu, květům a 
plodům, které potřebují nejvíce energie. Zemědělci přišli na to, že pokud znesnadní 
odtok glukózy z listů do kořenů např. zkroucením větve ovocného stromu, vzroste na 
zakroucené větvi úroda, protože většina energie zůstane k dispozici pro tvoření květů a 
plodů. 

Potřebné vybavení: Provázek. 

Postup: Na jaře jednu nebo více větví ovocného stromu opatrně ohněte, případně zahnutou ještě 
upevněte provázkem. V době sklizně porovnejte množství plodů na zakroucených a 
nezakroucených větvích. Možná, že rozdíl bude nepatrný, ale za pokus to určitě stojí. 
Dále se dětí ptejte, jaké části kterých rostlin jíme. Proč asi? (Často jde právě o ty části, kde 
si rostlina uchovává zásobní látky: hlízy brambor, kořen mrkve, petržele, semena 
hrachu,...). 

Souvislosti: Seznámení s fotosyntézou viz „Příroda čarodějka". 

® I rostliny dýchají kyslík (KR) 

Problém: Dýchání je v podstatě opačný proces než fotosyntéza. Rostliny přijímají ze vzduchu 
kyslík, který jim pomáhá rozkládat nashromážděné zásoby v podobě cukrů, a tím uvolnit 
energii, která je v nich zabudovaná. Nezelené části rostlin i zelené části v době, kdy 
fotosyntéza neprobíhá (ve tmě), tak získávají dostatek energie pro život. Proces dýchání 
je možné popsat následující rovnicí: 

CôH^Or, + 6 0 2 • 6 CO2 + 6 H 2 0 + energie 

Potřebné vybavení: viz Příroda čarodějka (kartičku „sluneční záření" nahraďte kartičkou 
„energie", „chlorofyl" nebude třeba vůbec); velká a široká sklenice, tmavá 
látka, svíčka, sirky. 

Postup: Zkuste si s dětmi zahrát stejnou hru jako v případě „Příroda čarodějka", pouze 
předstírejte, že vše běží pozpátku (přetáčíte film na začátek - děti mohou i chodit 
pozpátku). Jen ze hry vyřaďte chlorofyl a po skončení hry diskutujte o tom, zda takový 
proces může v přírodě probíhat nebo zda takový proces skutečně probíhá. (V jaké formě 
by se ale dostávaly zpět ven sluneční paprsky? Svítila by snad rostlina?) Pokud děti 
nenajdou odpověď samy, vysvědete jim, že sluneční energie, která je zabudována 
v zásobních látkách rostliny, se dýcháním uvolní v podobě energie, kterou rostliny využijí 
ke svým životním pochodům. 
Přesvědčit žáky o tom, že i rostliny vdechují kyslík, můžete např. tím, že den předem 
zakryjete některou rostlinu sklenicí a tmavou látkou zabráníte přístupu slunečních paprsků 
k rostlině. Ve tmě nebude probíhat fotosyntéza a rostlina bude postupně vstřebávat kyslík. 
Druhý den odstraníte látku a do sklenice rychle vložíte zapálenou svíčku. Svíčka po chvíli 
zhasne. Vysvětlíte žákům, že svíčka může hořet jen tehdy, má-li kolem sebe dost kyslíku 
(oheň se také lépe rozhoří, když do něj foukáme). 

92 



Souvislosti: „Příroda čarodějka", „Pokusy". 

® I rostliny „pijí" (KR) 

Problém: Rostliny nasávají vodu kořeny z půdy. Díky tomu získávají pro život důležité minerální 
látky, které jsou ve vodě rozpuštěné. Určitou část vody pak zužitkují při fotosyntéze a 
velké množství odpaří listy (- tomuto odpařování říkáme transpirace). Jestliže je okolní 
vzduch horký a suchý, „vytahuje" z rostliny velké množství vody. Jestliže je naopak 
chladno nebo vlhko, odpařování je nižší. S tím souvisí spousta jevů, které můžeme kolem 
sebe pozorovat. Na podzim, kdy se rostliny chystají na to, že ze zamrzlé půdy nebude 
možno získávat vodu, např. listnaté stromy shazují listí, aby ztráty vody minimalizovaly 
(plocha jejich listů je totiž mnohem větší než plocha listů jehličnanů; jehličnany mají 
drobné listy s mhou pokožkou, a tak se ztrát vody nemusejí bát). V tropických deštných 
pralesech můžeme vidět rostliny s obrovskými listy (tam je vody dost a dost), na poušti 
jsou zase rostliny před odpařováním chráněny různými způsoby (velmi dustou nebo 
„chlupatou" pokožkou apod.) 

Potřebné vybavení: Několik igelitových pytlíků, kaktus, 2 nádobky na vodu. 

Postup: Den předem navlékněte na větvičku některého stromu nebo na některou z rostlin igelitový 
pytlík a zavažte. Druhý den s dětmi pozorujte, co se stalo - pytlík se orosil. Nechte děti 
přemýšlet, čím to může být, a vhodnými otázkami je doveďte k odhalení příčiny. 
Diskutujte o tom, zda se množství odpařené vody může lišit od rostliny k rostlině, zda 
může i jedna a ta samá rostlina odpařovat někdy více a někdy méně vody. Jakmile děti 
pochopí souvislost množství odpařované vody s teplotou, vlhkostí a prouděním vzduchu a 
závislost množství odpařené vody na tvaru a povrchu listů, proveďte na zahradě pokus 
s igelitovými sáčky na více rostlinách. Žáci sami se pokusí volit rostliny tak, aby bylo 
v množství jimi odpařené vody pozorovatelný rozdíl (můžete na zahradu vynést třeba i 
kaktus, dustici apod.) 
Pokud vložíte dvě podobné větvičky do nádobek s vodou a jednu z nich zbavíte listů 
zjistíte, že olistěná větvička vypije mnohem více vody (musí nahradit ztráty zapříčiněné 
právě odpařováním vody z listů). 

® Příživníci i pomocníci (KR) 

Problém: Často můžeme vidět, jak některá rostlina roste na těle jiné. Občas se tak pouze snaží 
dostat blíže ke slunci (tzv. epifyty). Jsou ale také rostliny, které se dokáží napojit na cévní 
systém své „podpěry", a odebírají jí vodu s minerálními látkami nasávanou ze země. Těm 
říkáme hemiparazité (poloparazité) - jsou totiž alespoň ochotné vytvářet si cukry 
prostřednictvím fotosyntézy. Potom ale ještě existují úplní parazité, kteří nejsou zelení 
(nemohou fotosyntetizovat), a tak rostlině odnímají i energii. 
V rostlinné říši však existuje i vzájemná spolupráce (symbióza). Např. takový lišejník jsou 
vlastně rostliny dvě, které spolu zdárně hospodaří - houba nasává vodu s minerálními 
látkami, sinice nebo zelená řasa zase fotosytentizuje a vytváří cukry. Jedna bez druhé by 
zkrátka nemohly být. 

Potřebné vybavení: Obrázky rostlin žijících parazitickým (poloparazitickým) způsobem života, i 
těch žijících v symbióze (příp. adas se založenými stránkami), hadička 
z měkké pryže a brčko (příp. jedno silnější a jedno tenčí brčko), nádobka 
s hubičkou naplněná pitnou vodou (může být případně i oslazená cukrem). 

Postup: Prohlédněte si s dětmi dobře obrázky a pokuste se na zahradě alespoň některou 
z vybraných rostlin vyhledat (např. lišejník). Diskutujte s dětmi o způsobu života těchto 
rostlin (Kde roste jmelí? Jak se dostane kořeny až k zemi? Pokud nemá kořeny v zemi, jak 
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získává vodu? Jak podbílek šupinatý fotosyntetizuje, když není zelený? A jak to dělá takový 
lišejník, který také často není zelený, a navíc roste na kameni?) 
Poté zkuste napodobit parazitování rostliny na rostlině: D o hadičky z pryže nebo širšího 
brčka udělejte díru o stejném průměru, jako je tenčí brčko. To do vzniidé díry zastrčte. 
Jeden žák bude držet hadičku a shora do ní lít vodu, druhý se bude snažit protékanou vodu 
brčkem nasát. 

® Pud sebezáchovy (KR i DL) 

Problém: Rostliny mají úžasnou schopnost regenerace. Spousta čásd jejich těla dokáže sama od 
sebe zakořenit a vytvořit novou rostlinu (která je naprosto identická s mateřskou 
rostlinou, jedná se proto o klon) - např. větvičky rybízu, které se dotýkají země, šlahouny 
jahod, oddenek pýru atd. Této vlastnosti se bohatě využívá při pěstování rostlin -
rostliny se uměle rozmnožují pomocí řízků (uříznutých částí kořenů, stonků, listů,...). 
Vzhledem k tomu, že při podobném rozmnožování nedochází ke splynutí pohlavních 
buněk, nazývá se nepohlavní (vegetativní). 

Potřebné vybavení: Kousek větve ve tvaru vidličky, nůž, zahradnická lopatka. 

Postup: Na zahradě vyhledejte rostlinu pýru (určitě ji najdete na poli, na zahrádce, na louce,...). 
Pokud jich najdete více (jako že ano), rozdělte žáky do menších skupinek a každé přidělte 
jednu rostlinu. Uspořádejte soutěž, kdo dokáže ze země vyjmout vcelku jednu jedinou 
rostlinu pýru. To se asi nepovede nikomu, ale v závěru můžete změřit a sečíst délku všech 
oddenků a podle toho soutěž vyhodnotit. Ptejte se dětí, jak je to možné, že je jedna jediná 
rostlina tak bohatě rozvětvená, a zda znají i jiné rostliny, které se podobně rozrůstají. 
Zkuste z rostliny kousíček oddenku odříznout a jemně zahrnout půdou na místě dokonale 
zbaveném všech ostatních plevelů. Pozorujte, jak se pýr krásně ujme a za čas vyrazí nové 
výhonky (je tak dokonale uzpůsoben růstu v místech, která jsou neustále narušována 
různými zásahy - okopáváním, orbou,...). 
Vegetativní rozmnožování můžete také pozorovat u větvičky rybízu, kterou ohnete až 
k zemi a upevníte vidlicí (můžete větvičku také trochu přihrnout zeminou). Větvička se 
ujme, bude možné ji odříznout od mateřské rostliny a vysadit na jiném místě. 
Vegetativní rozmnožování také pozorujte při množení jahod, při pěstování různých rostlin 
z řízků, při výsadbě česneku apod. 

® Tajemné obrazce (KR) 

Problém: Houby si za účelem rozmnožování vytvářejí tzv. výtrusy (spory). Ty jsou u nám známých 
hub ukryty na spodní straně klobouku plodnice. 

Potřebné vybavení: Několik plodnic nejedovatých hub (s oběma typy výtrusorodé roušky, tedy 
takové, které mají na spodní straně „čárky", i ty které mají „rourky"). 

Postup: Klobouky hub položte ve třídě na papír (některé zkuste dát na světlý, jiné na tmavý). 
Výtrusy se uvolní, vysypou a na papíře vytvoří krásné obrazce. (Některé spory jsou tmavé, 
proto vyniknou na světlém papíře, a naopak.) 

® Dobrodružné cesty pylu I (DL) 

Problém: Velká část rostlin vytváří květy, ve kterých jsou kryty tyčinky (obsahují pyl nesoucí samčí 
pohlavní buňky) nebo pestíky (v nich jsou uloženy samicí pohlavní buňky) nebo tyčinky 
a pestíky zároveň (oboupohlavni květy). Jestliže se pylové zrnko dostane na bliznu 
(lepivou část pestíku), začne klíčit a tzv. pylovou láčkou proroste až do semeníku pestíku 
k vajíčkům, kde s jedním vajíčkem splyne. Jedná se tedy o pohlavní rozmnožování. 
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Potřebné vybavení: Štětečky, lupy, kus průsvitné a zároveň hustě tkané látky (např. tylu), 
provázek. 

Postup: Vyprávějte dětem poutavý příběh o putování pylového zrníčka. 
Těsně před dobou květu si vyhlédněte na zahradě rostlinu, o které víte, že je bohatě 
navštěvována hmyzem, a která má zároveň květy otevřené a dobře dostupné - např. 
jabloň. Dvě větvičky volně obalte tylem a upevněte provázkem. Po vykvetení jednu 
větvičku odkryjte a štětečkem se pokuste přenášet pyl z jednoho květu na druhý. Větvičku 
opět obalte a v průběhu dalších týdnů pozorujte, zda se na obou větvičkách vytvářejí 
plody. (Na štětečkem opylené větvičce by se měly alespoň nějaké objevit, na neopylené by 
naopak neměl být ani jediný.) 

Souvislosti: Se způsobem přenosu pylu z květu na květ se seznámíte v aktivitě „Dobrodružné cesty 
pylu II". 

® Dobrodružné cesty pylu II (KR) 

Problém: Pylové zrnko se může na bliznu dostat několika možnými způsoby - buď je přineseno 
větrem, vodou nebo živočichem, který se živí květním nektarem (u nás hmyzem, v cizích 
krajích např. kolibříkem, netopýrem,...), nebo si rostlina sama vypomůže různými 
zařízeními (např. kopřiva svůj pyl „vystřeluje"). 
Rostliny, které jsou opylovány hmyzem, musí hmyz na něco nalákat, proto mívají dobře 
vyvinuté květní obaly, které jsou navíc pestře zbarvené. Velká část z nich se navíc 
přizpůsobila některým konkrétním druhům živočichů, kteří je opylují. Rostliny opylované 
nočními motýly vykvétají na noc, rostliny jako hluchavka nebo šalvěj mají zajímavý tvar 
květu, který počítá s návštěvou především čmeláků, jiné květy jsou natolik hluboké, že se 
do nich dostanou jen dlouhé sosáčky motýlů... Všechny květy jsou ale nastavené tak, aby 
hmyz, který si přilétne pro nektar, musel nutně zavadit o prašníky tyčinek i o bliznu 
pestíku. 
Ostatní rostliny mají květy většinou nenápadné, se zredukovanými květními obaly a 
s tyčinkami a pestíky volně „vystavenými", aby je mohl vítr opylovat, nebo si rozšiřování 
pylu obstarávají samy, jak již bylo zmíněno. 

Potřebné vybavení: Lupy, papíry, tužky. 

Postup: V době květu se s dětmi rozesaďte po zahradě tak, aby vždy dvojice žáků seděla 
v blízkosti některé hmyzem intenzivně navštěvované rostliny. Nejdříve si každá dvojice 
lupou důkladně prohlédne stavbu květu. Potom děti vybídněte, aby seděly úplně potichu a 
nehnuté a pozorovaly, jak „hmyzí" návštěva probíhá. Ve třídě pak každá dvojice zkusí 
napsat krátké vyprávění o návštěvě květu z pohledu hmyzu, který pozorovala. Společně 
zjistěte, které dvojice pozorovaly stejný druh hmyzu a zda si jimi navštěvované květy byly 
v něčem podobné. 
Zkuste také pozorovat praskání kopřiv. Čerstvě utrženou rostlinu kopřivy dejte v místnosti 
do vody a sledujte, co se bude dít. (Praskání probíhá jen u rostlin se zralými květy.) 

Souvislosti: S tím, co probíhá po dopadu pylu na bliznu pestíku, se seznámíte v aktivitě 
„Dobrodružné cesty pylu II". 

® Jak se rodí plod (DL) 

Problém: Krytosemenné rostliny svá semínka vzniklá oplozením vajíčka (viz „Dobrodužné cesty 
pylu I") důkladně zaopatřují tím, že vytvářejí plod. Plod semínko chrání, vyživuje a často 
zajišťuje i jeho šíření. Plod vzniká z částí pestíku (pravý plod), někdy i z dalších částí 
květu (tzv. nepravý plod). 
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Potřebné vybavení: Předtištěné papíry (viz Příloha 5), pastelky, případně fotoaparát. 

Postup: Každému žáku (nebo dvojici, skupině) dáme jeden papír a přidělíme jednu rostlinu, která 
nám roste na zahrádce a která rodí plody (jabloň, třešeň, angrešt, jahoda, rajče...). D o 
prvního okénka si žák v době kvetení zakreslí obrázek květu (z „profilu), a po odkvetení 
bude každý týden zaznamenávat vývoj svého květu obrázkem do následujícího okénka. 
Vznikne tak jakýsi „seriál". Kresbu můžeme nahradit i fotografií. 

Souvislosti: Vývoj plodu je následkem oplození vajíčka v pestíku viz „Dobrodružné cesty pylu I". 

® Když se semínko vydá na cesty (KR) 

Problém: Po dozrání semen je žádoucí, aby se semena pokud možno co nejvíce rozšířila (např. 
proto, aby si s mateřskou rostlinou nekonkurovala). Některé rostliny si proto vyvinuly 
nejrůznější zařízení, která jim k tomu dopomáhají: semena jsou různě ochmýřená a 
opatřená „létacími" aparáty (pampeliška, javor), mají háčky pro zachycení v srsti 
živočichů (lopuch, kuklík), plovací vesty (leknín), tvoří chutné plody, které živočichové 
pozřou a semena opět vyloučí (bez), vystřelují semena vlastními silami do okolí 
(netýkavka)... 

Potřebné vybavení: Semena vybavená různými způsoby pro rozšiřování, víčka od zavařenin, 
stopky. 

Postup: Uspořádejte olympiádu v přenášení semen. Připravte si startovní a cílovou čáru. K oběma 
čarám postavte tři židle a na každou z nich umístěte víčka od zavařenin. U startovní čáry na 
každé víčko položte jedno semínko (na každé židli by mělo být např. jedno semínko 
pampelišky a jedno semínko lopuchu). Ke každé židli na startu se postaví vždy jeden žák, 
na povel vezme určené semínko a dále již bez pomoci rukou je začne přemísťovat k cílové 
čáře. (Časy jednotlivých žáků měřte stopkami a zapisujte.) Nejdříve zvolíme nejjednodušší 
strategii (do pampeliškového semínka budou žáci foukat, lopuchové si uchytí na oblečení). 
Ve druhém kole zkusí naopak transportovat lopuch foukáním apod. Na konci vyhlaste 
vítěze. Kdo vyhrál ale vůbec není důležité. Po soutěži s dětmi diskutujte o tom, jaký 
způsob transporto byl snazší a proč, a zjistěte, jaké další rostliny s podobnými strategiemi 
přenosu semen žáci znají. 
Na soutěž můžete navázat ve třídě nebo při domácí práci napsáním příběhu: „Vyprávění 
semínka o dlouhém putování." 

® Vstávej, semínko, holala (DL) 

Problém: Jakmile pro semínko nastanou příznivé podmínky, začne klíčit a vyrůstat v novou 
rostlinku. Nejdříve se objeví kořínek, a jakmile je dostatečně dlouhý, začne vyrůstat i 
stonek, který ponese první listy. Vzhledem k tomu, že v samotném semínku až do doby, 
kdy se nad povrchem půdy tyto první zelené listy rozvinou, nemůže probíhat 
fotosyntéza, je třeba zajistit mu pro tuto fázi dostatek živin. Ty jsou ukryty v dělohách. U 
některých rostlin (např. u fazole) zůstávají dělohy pod povrchem půdy, u ředkviček 
naopak vyrůstají v podobě děložních lístků ven a můžeme je pozorovat jako první listy, 
které se tvarem liší od listů následujících, jež už samy začnou provádět fotosyntézu. 

Potřebné vybavení: Semínka fazole a ředkvičky, 4 skleněné tabulky, savý papír, gumičky, široká 
miska s vodou, tmavá látka 

Postup: Proveďte známé pozorování klíčení semen. Na jednu skleněnou tabulku vložte navlhčený 
savý papír nebo buničinu, na ní rozmístěte několik semínek fazolí, přikryjte druhou 
tabulkou a spojte gumičkou tak, aby semínka nevypadávala, ale aby se zároveň 

96 



nerozmačkala. Tabulku postavte do misky s vodou. Mezi druhé dvě tabulky obdobně 
umístěte semínka ředkvičky a také je postavte do misky s vodou. Obě tabulky zakryjte 
tmavou látkou. 
Stejná semínka fazole a ředkviček vysejte na zahradě. (Dobře si řádky nebo skupinky 
semínek označte, abyste věděli, kde vám má co vyrůst.) 
Pozorujte klíčení mezi skleněnými tabulkami a čekejte, až vykouknou i rostlinky zaseté na 
zahradě. Děti tak získají představu, co se děje pod zemí. 
Nechte žáky přemýšlet o tom, co všechno semínka ke klíčení potřebují, jaký je rozdíl mezi 
nimi a dospělou rostlinou apod. 

® Zimní spánek (DL) 

Problém: Rostliny naší zeměpisné šířky se přizpůsobily střídání ročních dob. Stejně jako mnozí 
živočichové, i ony během chladnějšího období odpočívají. Tomuto odpočinku říkáme 
dormance. K pravé dormanci dochází pravidelně vždy s příchodem zimy (trvá zhruba po 
celý říjen a listopad), ale není to zapříčiněno pouze změnou vnějších podmínek. Rostliny 
mají v sobě dormanci tak zakódovanou, že by k ní došlo i bez ochlazování a zkracování 
dne (v období pravé dormance je nedonutíme vykvést ani v teple svých domovů). 
Kromě pravé dormance existuje ještě dormance nepravá, která přímo souvisí 
s podmínkami v okolí. I když se tedy rostlina „probudí ze zimního spánku" již počátkem 
prosince, nemůže ve venkovních podmínkách vykvést, protože jí to nedovoluje zima a 
nedostatečná délka dne. 

Potřebné vybavení: Nůž, váza. 

Postup: V průběhu října nebo listopadu uřízněte na zahradě větvičky některého ovocného stromu 
(ideálně třešně, višně nebo ryngle) - vhodná je také zlatíce. Větvičky ve váze s vodou 
postavte ve třídě na viditelné místo, kde je dostatek světla. Sledujte, co se bude dít. 
(Větvičky nevykvetou.) 
4. prosince si uřízněte „barborky" a pokus zopakujte. 
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5.3 Poznáme, co nám na zahradě roste? 

® Poznáš můj stín? (KR) 

Problém: Každý rostlinný druh má svůj charakteristický tvar těla. 

Potřebné vybavení: Meotar (případně promítačka nebo plátno a lampička), tužky a papíry. 

Postup: Natrhejte na zahradě několik různých rostlin (jen těch, které se vyskytují v hojném počtu) 
a pomocí meotaru promítejte na stěnu jejich stíny. Děti hádají, o jakou rostlinu se jedná. 
Zvolíme-li rostliny, které děti dobře znají, můžeme celou aktivitu pojmout jako „zkoušku" 
(zvláště pokud si připravíme test, ve kterém děti vybírají vždy ze třech možných rostlin). 
Nezapomeňte, že vás děd u meotaru rády vystřídají. 
Pokud nechceme rostliny trhat, můžeme žáky na zahradě požádat, aby si vybrali některou 
rostlinu, pokusily se nakreslit obrys jejího těla, a připravily tak hádanku pro ostatní. 

® Hádej, kdo jsem! (KR) 

Problém: Pro každý rostlinný druh je charakteristický určitý tvar, velikost a barva jednotlivých 
orgánů. Dále má spousta rostlin různé typické vlastnosti, které jsou z pohledu člověka 
důležité - jedovatost, obsah léčivých látek atd. (Pozor, některé rostliny se mohou 
vyskytovat ve více „barevných variantách". Na příklad barva květu pomněnky nebo 
plicníku lékařského závisí na kyselosti půdy.) 

Postup: Sedněte si na zahradě a vyzvěte žáky, aby si důkladně prohlédli okolní rostliny. Z nich si 
jednu v duchu vyberte a požádejte děti, aby vám pokládaly zjišťovací otázky tak, aby co 
nejdříve odhalily, na kterou rostlinu myslíte. Kdo vámi myšlenou rostlinu odhalí první a 
správně ji pojmenuje, vystřídá vás. 

Poznámka: Jestliže budete hrát hru častěji a postupně zvyšovat její obtížnost (např. místo otázky 
„Má na stonku listy?" akceptujete pouze „Je jejím stonkem lodyha?" apod.), tato 
aktivita může být dobrou motivací pro zvládnutí názvů rostlin a botanické 
terminologie. 

® Hra na detektivy (KR) 

Problém: viz „Hádej, kdo jsem!" 

Postup: Na zahradě udejte dětem stručný popis některé z rostlin, která tam roste. Zmiňte např. 
přibližnou výšku, typ stonku, tvar listů, barvu a tvar květů. (Aby to byla skutečná 
detektivka, můžete si popisy předem připravit na papír coby stylové zatykače.) Žáci se 
vydají po zahradě a pátrají po hledané rostlině. Kdo ji objeví a správně určí, získá bod. 
Nejlepším detektivem se stane žák s největším počtem bodů. 

® K d o VÍC? (KR) 

Potřebné vybavení: Tužky a papíry. 

Postup: Tato aktivita je obdobou hry na detektivy s tím rozdílem, že se popis nebude vztahovat 
pouze k jedné (případně několika málo) rostlinám. Můžete dětem např. zadat, aby 
vyhledaly a zapsaly co nejvíce rostlin, které mají stvol apod. 
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® „Orientační běh" s úkoly (KR) 

Potřebné vybavení: Barevné stužky, dostatečně velké kartičky s čísly, kousek papíru pro každého 
žáka, stopky. 

Postup: Na zahradě předem vytyčte trasu stužkami a podél trasy označte čísly dětem známé 
rostliny. V určitých intervalech vysílejte na zahradu jednotlivé žáky, jejichž úkolem je co 
nejrychleji projít vyznačenou trasu a zapsat názvy všech očíslovaných rostlin. 

Poznámky: Tuto aktivitu lze také použít jako netradiční „písemku". 

® Poznáváme všemi smysly (KR) 

Potřebné vybavení: Šátky. 

Postup: Na zahradě jednomu z žáků zaváže oči a doveďte ho k některé z rostlin. Jeho úkolem je 
po hmatu a po čichu (případně jen čichem) zjistit, o jakou rostlinu se jedná. Žáci se pak 
mohou rozdělit do dvojic a vodit se vzájemně. 

® Hmatové pexeso (KR) 

Potřebné vybavení: Velké prostěradlo nebo plachta, semena, plody a různé další části rostlin 
(všechno dvakrát), šátky, kelímky nebo neprůhledné pytlíky ve stejném počtu 
jako přírodniny. 

Postup: Na zahradě rozprostřete velké prostěradlo, na něj umístěte jednotlivé přírodniny a zakryjte 
je šátky, kelímky, případně vložte do sáčků. Zahrajte si s žáky známou hru pexeso s tím 
rozdílem, že žáci budou „odhalovat", co se skrývá pod šátky (pod kelímky nebo 
v pytlíkách) pouze hmatem. 
Hru ztížíme tím, že si žák bude moci vzít objevený pár jen tehdy, pokud také dokáže 
přesně určit, o jakou přírodninu se jedná. 

® Vyrábíme vlastní pexeso (KR) 

Potřebné vybavení: Sudý počet čtvercových kartiček (ideálně v dvojnásobném počtu, než je počet 
žáků ve třídě), pastelky, atlasy. 

Postup: Každému žákovi přidělte jednu rostlinu, která roste na vaší zahradě. Na zahradě pak 
nechte děti jim přidělenou rostlinu prozkoumat, aby mohly ve třídě (případně za pomoci 
adasu) nakreslit na dvě obdržené kartičky shodné obrázky této rostliny. Takto vzniklé 
pexeso si děti určitě čas od času rády zahrají - třeba i o přestávce. 

Souvislosti: Tato aktivita může být jedním z možných doplňků dlouhodobého pozorování viz 
„Rok s naší rostlinou". (Záci mohou do pexesa přispět obrázkem rostliny, kterou 
pozorují v průběhu celého roku.) 

® Náš vlastní atlas rostlin nebo herbář (DL, příp.KR) 

Potřebné vybavení: Dostatečné množství čtvrtek formám A4, tužky, pastelky, lepidlo, malé 
igelitové pytlíčky, sešívačka. 

Postup: Dvojici nebo trojici žáků přidělte vždy jednu rostlinu, kterou mohou ideálně v průběhu 
delšího období na zahradě pozorovat. Požádejte je, aby si všímali stavby těla, růstu, 
kvetení a rozmnožování, prostředí, ve kterém rostlina žije apod. Žáci mohou vést rostlince 
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dokonce jakýsi deník. Kromě vlastního pozorování veďte žáky k vyhledávání informací o 
rostlině v dostupné literatuře. Celé dlouhodobé pozorování završte tím, že každé skupince 
přidělíte čtvrtku, na kterou nakreslí celou rostlinu včetně jejích semen a plodů (případně 
vlepí sušené a vylisované rostliny a usušená semínka v igelitovém pytlíčku připevní ke 
čtvrtce sešívačkou) a napíšou veškeré důležité a zajímavé údaje, o kterých by měli vědět i 
ostatní. 
Hotové listy vložíme do ozdobných desek (které děti samy vytvoří). Kreslené adasy 
můžeme dokonce nechat svázat kroužkovou vazbou. 

Souvislosti: Tato aktivita může být jedním z možných doplňků dlouhodobého pozorování viz 
„Rok s naší rostlinou". (Žáci mohou dlouhodobé pozorování jedné rostliny zakončit 
zpracováním všech získaných poznatků ve formě příspěvku do společného adasu.) 

® Květinové příběhy (KR) 

Postup: Jednotliví žáci nebo dvojice si vylosují název jedné z rostlin. (Pokud jste dětem zadali 
dlouhodobé pozorování viz předešlá aktivita, ponechte žákům jimi pozorovanou rostlinu.) 
Jejich úkolem bude napsat o ní do určitého termínu zajímavý příběh ( může se jednat i o 
pohádku, detektivku, horor, comics,...), ideálně doplněný ilustrací. Z těchto příběhů 
vytvořte knihu, ze které si vždy ve chvílích odpočinku (nejen) na školní zahradě můžete 
číst. 

Souvislosti: Psaní příběhu může navázat na aktivity, jako je např. „Vyrábíme vlastní pexeso", „Náš 
vlastní adas nebo herbář". 
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5.4 Víme, jak funguje příroda? 

® Jak strom bojuje o místo na slunci (DL) 

Problém: Každý strom musí prodělat těžký boj, než se z něj stane mohutný neohrožený velikán. 
Malé semenáčky jsou velmi choulostivé, a tak velká většina z nich uhyne. Bud' je zadusí 
tráva, ukousne je zvěř, zašlápne je člověk, zahyne nedostatkem svěda... Stromek, 
kterému se ale přeci jen podaří trávu přerůst a dosáhnout takové výšky, že už mu zvěř 
nemůže tolik ublížit, začne rozšiřovat svou korunu a stínit všemu, co roste v jeho okolí. 
Nakonec tak vytěsní většinu okolních rostlin a trav - zbudou jen ty nejodolnější. Když 
strom dospěje a rozhodí svá semínka, stačí, aby se jedno nebo dvě ujala, vyrostla, také 
rozhodila svá semena.... A nakonec vznikne les. 

Potřebné vybavení: Papíry a pastelky. 

Postup: Vyzvěte tři žáky, aby na tabuli nakreslili každý jeden obrázek (ostatní mohou kreslit na 
papír): D o prvního obrázku jeden žák nakreslí vysokou trávu a květiny, v pravém a levém 
rohu a uprostřed v trávě tři malé krčící se rostlinky stromků, nahoře uprostřed zářící 
slunce. Druhý obrázek, kreslený dalším žákem, bude stejný, pouze stromy povyrostou a 
budou o dost vyšší než tráva. Třetí žák nakreslí stromy již tak vzrostlé, že jejich koruny 
vytvoří hustý zápoj. Potom společně obrázky okomentujte. „Co se vzrůstem stromů 
mění?" (Můžete se také pokusit o sepsání příběhu ,Jak strom bojoval o místo na slunci".) 
Na zahradě vyhlaste pátrání po malých rostlinkách stromů. Pokud někdo nějakou objeví, 
viditelně si ji označte (třeba dřevěným kolíkem zapíchnutým v její blízkosti - žáci mohou 
stromek i pojmenovat a vyrobit cedulku s botanickým i smyšleným názvem). Jestliže 
žádnou neobjevíte, můžete si zkusit vypěstovat vlastní rostlinku stromu ze semínka, nebo 
požádat žáky, kteří bydlí v rodinném domku, zda se u nich na zahradě - třeba na některém 
záhonku - nevyskytuje stromek, který by rodiče stejně odstranili a který by tedy mohl být 
přesazen do školní zahrady. 
Pozorujte růst stromku. (Je možné vést pravidelné záznamy, ale růst stromku je velmi 
pomalý.) 

Souvislosti: S následky takového utváření lesa se seznámíte v aktivitě ,Jak se tvoří prales". 

® Jak se tvoří prales (DL) 

Problém: Převážná část území naší republiky poskytuje takové podmínky, že bez zásahů člověka by 
byla časem zcela pokryta lesy (vyjma vlhkých oblastí kolem řek, skal a hor). Tomuto 
přirozenému vývoji se říká sukcese. 

Potřebné vybavení: Dřevěné kolíky, provázek, čtvrtka, omyvatelná folie. 

Postup: Zvolte si na zahradě určitý prostor (např. čtverec o rozměrech 2 x 2m). Po obvodu 
zapíchejte dřevěné kolíky a mezi nimi natáhněte provázek, aby byl celý prostor viditelně 
ohraničený. Dětí můžou ze čtvrtky vyrobit specielní cedulku, která bude všem příchozím 
oznamovat, že se jedná o chráněné území (mohou si vymyslet název, případně nějaký 
znak). Potom čtverec v průběhu roku pozorujte (pozorování stačí provádět v delších 
časových intervalech). Pokud chcete, aby byla pravděpodobnost, že se objeví i nějaký 
strom, vyšší, můžete do čtverce zasít větší množství třešňových pecek, jadýrek z jablek, 
ořechů,...., nebo tam přesadit malé semenáčky stromů, které jste objevili v okolí. Potom 
se můžete plně zaměřit na to, jak si stromky ve svém růstu vedou. 

Souvislosti: Tato aktivita úzce souvisí s aktivitou předchozí. 

101 



S ekosystémy, které vznikly díky zabránění sukcese (louka, pole), a jejich fungováním 
se seznámíte blíže v kapitole „Víme, jak fungují ekosystémy?" (např. aktivity „Vadí 
trávě kosení a spásání?" nebo „Může pole existovat bez člověka?"). 

® Dobrodružné rostliny (DL) 

Problém: Stejně jako mezi lidmi, i v říši rostlin se při prozkoumávání a osídlování neznámého, 
dosud neobydleného území uplatňují nejprve dobrodruzi — pionýři. Proto se rostlinám, 
které se jako první usazují na opuštěných místech, vzniklých působením nějaké přírodní 
katastrofy (např. požáru) nebo člověka, říká pionýrské rostliny. 

Potřebné vybavení: Větší kameny, sirky, dřevo, čtvercová síť na zaznamenávání nových druhů 
rostlin (viz Příloha 6). 

Postup: Vyhlédněte na zahradě místo, které je vhodné pro založení ohně. Za pomoci větších 
kamenů si připravte ohniště a udělejte si s dětmi společný táborák (např. v rámci celodenní 
akce završené přespáváním ve škole). Po vychladnutí popel rozhrňte nebo odstraňte (na 
hnojiště), ale kameny nechte na svém místě. Během roku pozorujte, které rostliny se 
nezaleknou ohněm vytvořené pustiny a usadí se v prostorách ohniště. 
Ve vhodném měřítku (např. 1:10) si na čtvercové síti vyznačte plochu ohniště a do takto 
připraveného plánku zaznamenávejte rostliny, které se v ohništi objeví. Pro snazší záznam 
a orientaci můžete s dětmi každému rostlinnému druhu přiřadit jednu značku, kterou 
uvedete ve vysvětlivkách 

Souvislosti: Podobné primární osídlování můžeme pozorovat např. na poli nebo zahradě po zorání 
(porytí) půdy. 

® Hra na zajíce (KR) 

Problém: V přírodě jsou rostliny a živočichové propojeni v tzv. potravních řetězcích. Rostliny 
produkují díky fotosyntéze živiny, jimi se živí býložraví živočichové, kteří jsou zase 
pojídáni dravými živočichy. Všichni do jednoho jsou pak po odumření rozloženi 
mikroorganismy a v podobě živin se díky rostlinám vrací zpět do oběhu. 
Aby byla v přírodě zachována rovnováha, fungují v ní na první pohled velmi jednoduché 
mechanismy: Jestliže se náhodou přemnoží býložravci, jednak pro ně pro všechny 
nebude dostatek potravy, jednak stoupne počet jejich predátorů. Počet býložravců se tak 
opět sníží. 

Potřebné vybavení: Ze čtvrtek vystříhané malé hlávky zelí. 

Postup: Na vymezeném území rozházejte hlávky zelí - potravu zajíců. Potom ze skupiny dětí 
vylosujte deset žáků představujících zajíce, a jednoho žáka, který bude představovat 
dravce. Zajíci budou pobíhat ve vyhrazeném prostoru, sbírat zelí a zároveň unikat před 
dravcem. Kdo bude chycen, vrátí buď zpět do prostoru jedno zelí, nebo vypadne ze hry. 
Po určité době zapojíme jako zajíce do hry kromě dvou žáků i zbytek třídy („zajíci se 
přemnožili"). Nakonec budou hrát i poslední dva žáci coby další dravci („z takového 
množství potravy se nají mnohem víc dravců než jeden"). 
Nakonec průběh hry s žáky reflektujte: „Kdy se jim dařilo nejlépe? Jaký nastal problém při 
přemnožení zajíců?" Apod. 

Souvislosti: K pochopení tohoto problému se týká i následující aktivita. 
Konkrétními potravními řetězci se zabývá aktivita „Misky vah". 
Rovnováhy v přírodě se týkají i zbylé aktivity této kapitoly. 
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® Zákon rovnováhy (KR, pHp. DL) 

Problém: J es tliž e člověk výrazně zasáhne do přírody tím, že omezí existenci některého rostlinného 
nebo živočišného druhu, logicky tím naruší rovnováhu, která v přírodě funguje. Jestliže 
omezí čemost výskytu rostlin určitého druhu, sníží tak i počet živočichů, kteří se jimi 
živí, a tím pádem i počet predátorů těchto živočichů. Jestliže naopak sníží počet dravých 
jedinců, stoupne nadměrně počet těch živočichů, kterým byli tito dravci přirozenými 
nepřáteli. 

Potřebné vybavení: Opálený list z prastaré knihy (viz Příloha 7). 

Postup: Ukažte dětem list z „jakési prastaré knihy", který jste „našla/našel na půdě školy". 
Společně si jej přečtěte a dumejte nad tím, co za slova bylo asi napsáno na nečitelných 
místech. (Můžete dětem poskytnout týden na to, aby v různých encyklopediích vyhledaly 
vhodné odpovědi, nebo si stanovte určité období na pozorování v zahradě, které dětem 
potřebné informace poskytne.) Uspořádejte „setkání vědců", kde každý vědec předloží své 
návrhy na doplnění nalezeného listu a své návrhy vysvětlí (doloží úryvky z literatury 
apod.). 
Po zdárném doplnění listu mudrců společně přemýšlejte, jak člověk v současnosti omezuje 
výskyt některých druhů a k čemu tato omezení vedou. 

Souvislosti: Inspiraci k této problematice můžete najít v předešlých dvou i všech následujících 
aktivitách této kapitoly 

Poznámka: Mnohem autentičtější bude, vyrobíte-li si podle předlohy vlastní dopis, který skutečně 
opálíte... 

® Misky vah (KR, příp. DL) 

Problém: viz Hra na zajíce a Zákon rovnováhy 

Potřebné vybavení: Papíry formám A4 s obrázkem vah (viz Příloha 8). 

Postup: Pozorujte v přírodě, jaké rostliny hostí jaké živočichy (případně jací živočichové požírají 
jaké živočichy). Každý žák by měl sám pro sebe odhalit alespoň jednu takto na sobě 
závislou dvojici. Potom dětem jednotlivě nebo do dvojic rozdejte listy s obrázky vah a 
požádejte je, aby na každou misku nakreslily jednoho představitele jejich dvojice (např. 
šalvěj a čmeláka). 

Souvislosti: „Hra. na zajíce", „Zákon rovnováhy". 

® Příroda má ráda pestrost (KR) 

Problém: V přírodě je to zařízeno tak, že vedle sebe na jednom místě rostou různé druhy rostlin. 
Každá rostlina totiž odnímá půdě trochu jiné látky a poskytuje potravu nebo útočiště 
jiným druhům hmyzu a dalších živočichů. Na daném místě se tak utváří bohatá síť 
vzájemných vztahů, díky které celé společenstvo obtížněji podlehne zkáze než tzv. 
monokultury, kde roste pouze jediný druh rostlin (viz „Bohatý záhonek"). Takové 
pestrosti říkáme biodiverzita. Míra biodiverzity je na různých místech různá. Není úplně 
pravda, že bez zásahu člověka by byla příroda pestřejší. Naopak je dokázáno, že člověk 
svojí činností bohatost přírody rozhojnil (tím, že vykácel lesy a jinak krajinu přetvářel, 
poskyd životní prostor novým druhům; spoustu druhů také přivezl z cizích zemí). Všeho 
ale moc škodí. Dnešní přehnaná aktivita člověka (průmysl, chemie v zemědělství, 
doprava...) již biodiverzitě škodí a snižuje ji. 
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Potřebné vybavení: Větší množství dřevěných kolíků, provázek, čtverečkované papíry (viz Příloha 
6). 

Postup: Na louce si vyměřte čtverec o ploše 1 m2. Tento čtverec ještě provázky rozdělte na menší 
čtverečky o straně 10 cm. Obdobný čtverec si vytvořte na pěstěném trávníku v zahrádce 
(nebo třeba v parku před školou). Dvě skupiny žáků nezávisle na sobě zmapují čtverec na 
louce, a to tak, že si na čtverečkovaný papír vyznačí rostliny, které v jejich čtverci rostou 
(pro každý rostlinný druh si zvolí jeden symbol, který vysvětlí ve vysvětlivkách). Jiné dvě 
skupiny obdobně zmapují čtverec na pěstěném trávníku. V závěru si skupiny mezi sebou 
záznamy porovnají (nejdříve ty skupiny, které zkoumaly stejný čtverec, potom dojde ke 
srovnání výsledků z různých čtverců). Po důkladném prošetření rozdílů mezi loukou a 
pěstěným trávníkem diskutujte o tom, proč jsou výsledky takové, jaké jsou. 

Souvislosti: Mírou biodiverzity se zabývá také aktivita „Inventura" a „Bohatý záhonek". 

® Inventura (KR) 

Problém: viz Příroda má ráda pestrost. 

Potřebné vybavení: Připravené záznamové archy (viz Příloha 9), tužky, adasy a klíče. 

Postup: Podobně jako v obchodě, i vy si udělejte na zahradě inventuru. Jednotlivé ekosystémy 
rozdělte mezi skupiny žáků. Každá skupina dostane záznamový arch a pokusí se sepsat co 
nejvíce rostlin, které se v daném ekosystému objevují. Na závěr porovnejte počet druhů. 
Diskutujte o tom, proč jsou některé ekosystémy bohatší než jiné. Také se zaměřte na to, 
zda se některé rostliny vyskytují ve všech nebo alespoň ve většině ekosystémů a zda jsou 
mezi zaznamenanými rostlinami naopak některé, které by v žádném jiném ekosystému 
nerosdy. 

Souvislosti: Obdobný námět viz „Příroda má ráda pestrost", „Bohatý záhonek". 

® Perpetuum mobile (KR) 

Problém: viz „Hra na zajíce". 

Postup: Vyprávějte dětem příběh o putování atomu „Uhlíkoví" z těla rostliny do těla býložravce, 
odtud do těla dravého zvířete a poté zpět do půdy. 
Na základě pozorování na zahradě a práce s encyklopediemi a adasy si žáci vymyslí 
obdobný příběh, pouze si zvolí jiné živočichy a rostliny než vy, a to tak, aby jejich 
kombinace odpovídala realitě. Příběh mohou zpracovat buď jako krátkou povídku, 
mohou ale zvolit i jiný literární žánr. Vhodný je také kreslený comics. 
Také je možné zvolené rostliny a živočichy vyfotografovat, fotografie vhodně uspořádat a 
nalepit na čtvrtku nebo balicí papír a doplnit vysvědujícími (humornými) popisky. 

Souvislosti: Koloběh látek v přírodě je částečně naznačen v aktivitách „Hra na zajíce" a „Zákon 
rovnováhy". 
Rolí rozkladu látek v tomto koloběhu se konkrétně zabývají aktivity „Ani jezero nežije 
věčně", „Laboratoř pod hladinou", „Sklizeň - nepozorovaná krádež", „Kompost". 
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5.5 Víme, jak fungují ekosystémy? 

5.5.1 JEZÍRKO 

® Co se děje ve vodě (KR) 

Problém: Voda v zahradním jezírku bývá často tmavá, neumožňující pozorovat, co se děje hlouběji 
pod hladinou. 

Potřebné vybavení: Části plastových lahví (bez dna a bez hrdla, pokud možno rovné -
netvarované), kuchyňská mikrotenová folie, gumičky, izolepa, nůžky. 

Postup: Na plastovou láhev upevněte gumičkou kus mikrotenové folie tak, aby nebyla úplně 
napnutá. Potom ji pečlivě přilepte několikrát kolem dokola izolepou. Takto získané 
kukátko ponořte koncem s mikrotenovou folií do vody a pozorujte život pod hladinou. 

® Roční cyklus vody (KR) 

Problém: Ve velkých jezerech probíhá v závislosti na střídání teplot během roku zajímavý cyklus 
vody, který je dán fyzikálními vlastnostmi vody (viz kapitola Trocha teorie...). V případě 
malých jezírek a rybníků tomu tak není, protože slunce dokáže prohřát vodu až ke dnu. 
Rozdíl mezi teplotou vody v blízkosti hladiny a u dna tak není příliš veliký a nestačí 
k tomu, aby se vytvořily dvě oddělené vrstvy. 

Potřebné vybavení: Teploměr na provázku nebo připevněný na laťce. 

Postup: Vyprávějte žákům příběh o putování „Molekulky vodní" během ročního cyklu vody ve 
velkém jezeře. Zkuste děti přivést ke zjištění, jaký je rozdíl mezi takovým jezerem a vaším 
zahradním jezírkem. Jak by to s Molekulkou dopadlo, kdyby se ocitla právě v něm? 
I když rozdíly zřejmě nebudou nijak závratné, porovnejte teplotu vody u hladiny a u dna 
jezírka. Nejdříve na chvíli ponořte teploměr až ke dnu jezírka. Po deseti minutách jej 
vytáhněte a teplotu odečtěte. Poté ponořte teploměr jen několik cm pod hladinu a měření 
opakujte. 
Ve třídě můžete dodatečně provést ještě následující pokus: D o větší varné nádoby 
napusťte vodu, vložte do ní ponorný vařič (ale jen tak hluboko, aby byl skutečně 
ponořený, ale nedosahoval až ke dnu) a zahřívejte. Po chvíli ponořte teploměr téměř až ke 
dnu. Zjistíte, že voda u dna zůstává studená, zatímco voda u hladiny je už horká. 

Souvislosti: S cyklem vody velmi úzce souvisí okysličování vody u dna (kyslík je zde mimo jiné 
potřebný k rozkladu odumřelých rostlin a živočichů) a zásobování rostlin živinami 
(živiny, které vznikají zmíněným rozkladem u dna, se musejí nějak dostat do svrchní 
vrstvy vody). Všechny aktivity dotýkající se výživy rostlin a rozkladu organického 
materiálu jsou zde užitečné. 

® Laboratoř pod hladinou (DL) 

Problém: Stejně jako na povrchu půdy, i u dna rybníků se hromadí organický materiál, který se 
postupně rozkládá. 

Potřebné vybavení: Síťka od ovoce, menší kámen, provázek. 

Postup: Do síťky od ovoce vložte několik listů a kámen. Síťku pečlivě zavažte provázkem. Jeden 
konec provázku nechte dostatečně dlouhý. Síťku opatrně spusťte do jezírka a provázek 

105 



upevněte na břehu dřevěným kolíkem nebo kamenem. Čas od času síťku vytáhněte a 
pozorujte, co se děje. Proč se listy postupně ztrácí, zatímco se síťkou se nic neděje? 

Souvislosti: Díky rozkladu organického materiálu se zpět do oběhu dostávají minerální látky, které 
zužitkovávají rostliny (viz „Proč jsou vesnické nádržky zelené?"). 
Hromadění organického materiálu má však také za důsledek postupné zarůstání jezer. 

® Proč jsou vesnické nádržky zelené? (DL) 

Problém: V těch koutech přírody, kde člověk ještě nestihl dostatečně zasáhnout, jsou rostliny žijící 
ve vodních nádržích odkázány na živiny, které s sebou buď přinese řeka napájející 
jezero, nebo které se dostanou do vody díky sesuvům půdy u břehů a odumíráním 
rostlin, jež jezero obklopují. Naproti tomu se do nádrží v blízkosti lidských sídel dostává 
ještě ledacos jiného - hnůj a močůvka, různé chemické prostředky... Ve vodě se tak 
objevuje velké množství nejrůznějších látek (např. dusíku). Díky tomu získají rostliny 
dostatek živin a mohou se bez obav množit (často zcela porostou vodní hladinu - utvoří 
tzv. vodní květ). Když tyto rostliny odumřou a dopadnou na dno, začnou se rozkládat a 
vzniklé živiny tak opět poslouží dalším generacím. Pokud je ale teplota vody vysoká, je 
ve vodě málo kyslíku a rostliny se nemohou dostatečně rozložit. Potom vzniká spousta 
jedovatých látek, které ohrožují život ve vodě (i naše koupání). 

Potřebné vybavení:Dvě větší nádoby na vodu (kbelíky, lavory,...), trocha kompostu nebo hnoje. 

Postup: Do nádob naberte vodu z jezírka. Jednu ponechte čistou, do druhé vhoďte trochu 
kompostu nebo hnoje. Nádoby umístěte na teplé, slunečné místo a pravidelně pozorujte. 

Souvislosti: Koloběh látek viz „Perpetuum mobile". 

® Ani jezero nežije věčně (KR) 

Problém: Ačkoliv se zdá, že jezera tu budou věčně, opak je pravdou. Každé jezero už má předem 
osud zpečetěn. U dna jezera se totiž neustále hromadí odumřelý organický materiál (listí 
spadané z okolního rákosí, odumřelí vodní živočichové a rostliny...). Ten se sice 
postupně rozkládá, ale proces rozkladu neprobíhá zdaleka tak rychle jako proces 
hromadění. Dno se tak postupně zvedá, pobřežní rostliny se dostávají stále více ke 
středu jezera (tím se ještě zvýší množství organické hmoty, která do vody padá), až ho 
nakonec zcela zarostou. Oblast bývalého jezera se postupně vysuší, začnou tam růst 
další rostliny, nakonec i stromy... 

Potřebné vybavení: Tužka a papír. 

Postup: Během větrného dne se s dětmi pokuste sepsat seznam všeho, co plave na hladině jezera -
listy různých rostlin, stébla trav, semena,... (pokud uznáte za vhodné, můžete předem na 
hladinu ještě něco přidat, aby byl seznam hodně dlouhý). Zeptejte se dětí, co by se 
s takovými věcmi stalo, pokud bychom je dali na hnojiště nebo pokud by ležely na volné 
půdě. A co se s nimi stane, dopadnou-li na dno jezírka? 
Co se bude dít, zvýší-li se dno o lem, lOcm , 50cm...? 
Ve třídě pak s dětmi můžete zkusit napsat Rákosníčkovo vyprávění o tom, jak se mu 
rybníček Brčálník ztrácel, až se ztratil nadobro. 

Souvislosti: Postupný rozklad organického materiálu viz „Kompost", „Laboratoř pod hladinou". 
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5.5.2 SKÁLA 

® Je těžké na skále život svůj mít (KR, příp. DL) 

Problém: Jižní travnaté svahy a skály bývají za slunečného počasí rozpálené, protože sluníčko se do 
nich může pohodlně opřít. Kámen se navíc ohřívá velmi rychle, bývá proto často 
pořádně horký. Voda, která na svah dopadne v podobě srážek, však většinou steče dolů 
a příliš jí tam nezůstane. Vítr ošlehává skálu hlava nehlava, protože mu nic nestojí 
v cestě. V zimě se podmínky na skále mění jak na houpačce, protože led, který je 
sluncem během dne roztavený, na večer opět zamrzá. Rostliny žijící na skalách a 
přilehlých svazích tak musí být na podobné podmínky dokonale připraveny. Před 
suchem se chrání dustostěnnými listy nebo dlouhými kořeny, před větrem a chladem 
zase nízkým vzrůstem a kobercovým porostem. 

Potřebné vybavení: Barevné pastelky, papíry. 

Postup: V jedné písničce se zpívá: ,Je těžké na skále život svůj mít. . .". Je to sice písnička o lidech, 
ale poslouží jako motivace k následnému rozhovoru. Zeptejte se dětí, zda podle jejich 
názoru skutečně platí, že rostliny mají na skále život těžký, a proč. Důkladně si 
prohlédněte vaši skalku a odhalujte všechny možné strategie přizpůsobení podmínkám. 
Potom požádejte část žáků (zhruba polovinu), aby si vybrali některou ze skalniček, a 
ostatní žáky, aby si vybrali jakoukoliv rostlinu z jiné části zahrady. Ti, kteří si vybrali 
skalničku, se ji pokusí v představách přetvořit na jakousi fantaskní luční nebo vodní 
rostlinu a nakreslí ji. Druhá polovina žáků si zase představí, jak by jejich zvolená rostlina 
vypadala, kdyby se přizpůsobila životu na skále. I oni svoji rostlinu nakreslí. 

Souvislosti: S dalšími způsoby adaptace rostlin se seznámíte v aktivitě „Na poli neroste jen obilí". 
S vlivem okolních podmínek na průběh odpařování vody z rostlin a s tím souvisejícím 
přizpůsobením listů se setkáte v aktivitě „I rostliny pijí vodu". 

® Kámen versus půda (KR) 

Problém: Kámen se ohřívá mnohem rychleji než vzduch, a tím pádem i rychleji než půda (mezi 
částečkami půdy jsou skulinky vyplněné vzduchem, navíc obsahuje půda mnohem více 
vody). Skála je proto extrémnějším prostředím než třeba průměrný zahradní záhonek. 

Potřebné vybavení: Několik plochých kamenů. 

Postup: Během slunečného dne rozložte na nezastíněném místě do jedné řady ploché kameny, 
vedle udělejte řadu hromádek půdy odebrané z některého záhonku, které jemně rozhrnete. 
Po několika hodinách si všichni zují boty, svléknou ponožky a projdou se postupně po 
kamenech a po hromádkách hlíny. Co víc pálí? 

Souvislosti: S přizpůsobením rostlin životu na skalách se seznamte v předchozí aktivitě. 

® Není svah jako svah (KR) 

Problém: V našich zeměpisných šířkách slunce nesvítí úplně přímo nad naší hlavou. Vždy svítí více 
či méně zešikma. Mnohem více paprsků tak dopadá na správně orientované svahy (jižní, 
jihovýchodní), než na rovinu. Na svahy orientované severně naopak dopadá slunečních 
paprsků málo. 
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Potřebné vybavení: Obrázky soustavy Slunce-Země (viz Příloha 12), dva míče (jeden větší, jeden 
menší), plastelína, vlna, teploměry. 

Postup: Rozdejte žákům obrázky a nechte je dokreslit paprsky, které slunce vysílá na zemský 
povrch. Která část kopce zvýrazněného na Zemi bude paprsky více osvědena a ohřívána? 
Zkuste si celou situaci demonstrovat pomocí dvou míčů představujících planety (na míči-
Zemi vytvořte z plastelíny malý kopec umístěný shodně jako na obrázku). Napnutá vlákna 
vlny nahradí paprsky. 
Pomocí jednoho míče si na zahradě v blízkosti skalky (nebo jiného „kopce" - např. 
rumiště, haldy písku,...) předveďte, jak slunce putuje během dne. Které části jsou lépe a 
které hůře osluněné? 

Souvislosti: Přizpůsobení rostlin životu na skalách a svazích viz „Je těžké na skále život svůj mít". 

® Vodní závody (KR) 

Problém: Voda, která na skálu dopadne v podobě srážek, z velké části steče po povrchu skály a 
jejími dutinami dolů. Vody je proto na skalách nedostatek. 

Potřebné vybavení: Pět trychtýřů označených ryskou ve stejné výši (zhruba v polovině), pět 
filtračních papírů, 10 kádinek nebo stejných průhledných nádobek (na které 
vyznačíme orientační rysky). 

Postup: Žáky rozdělte do pěti skupin. Každá z nich si do trychtýře vloží filtrační papír. Potom 
jedna skupina do svého trychtýře vloží jediný veliký kámen, druhá do výše rysky nasype 
štěrk, třetí písek, čtvrtá hlinitou půdu, pátá jíl Každá skupina podloží trychtýř kádinkou a 
do druhé odměří stejné množství vody jako ostatní skupiny. Na znamení všechny skupiny 
začnou lít vodu do trychtýře a závod začíná. Ten tým, jehož voda nejrychleji proteče do 
spodní kádinky, vyhrává. (Dopředu necháme děti odhadnout, jak závod dopadne). 

Souvislosti: O uzpůsobení rostlin nedostatku vody se dozvíte v aktivitě „I rostliny pijí vodu" a „Je 
těžké na skále život svůj mít". 

® Jak se bránit proti větru (KR) 

Problém: Na skalách a strmých svazích většinou nebývají rostliny chráněné před větrem. Aby je 
vítr neponičil a neodebíral jim příliš vody (- stejně jako prádlo lépe schne při větrném 
počasí, tak i rostliny jsou vysušovány rychleji, protože proudící vzduch odnáší 
odpařenou vodu a podporuje další odpařování), skalní rostliny bývají nízkého vzrůstu, 
namačkané rostlinka na rostlinku v hustých trsech a kobercích. 

Potřebné vybavení: Prodlužováčka (v případě, že je v blízkosti zahrady zdroj elektrické energie), 
fén, vlhké kusy látky. 

Postup: Za větrného dne vyvěste na zahradě dva vlhké kusy látek. Jeden umístěte tak, aby byl 
pokud možno v co největším průvanu. Druhý zavěste někde v závětří. Který dřív uschne? 
Proč? Neplatí to samé i u rostlin? Během schnutí pozorujte, jaké divy dělá vítr s rostlinami 
na louce, v zahradě a na skalce. Jsou vidět nějaké rozdíly? 
V případě, že nemáte štěstí na vhodné počasí, připravte si na zahradě fén (pokud nemáme 
v dosahu elektrickou energii, provedeme pozorování ve třídě). Vyhlédněte si některou 
luční nebo zahradní rostlinu vyššího vzrůstu a se slabým stonkem. Zapněte fén (pouze na 
studené foukání!) a pozorujte, jak vítr s rostlinou „cvičí". Potom si vyhlédněte některou 
skalničku a pokus zopakujte. Je tedy malý vzrůst pro skalničky výhodou? 

108 



Souvislosti: O dalších faktorech životních podmínek na skalách se seznámíte v předchozích 
aktivitách této kapitoly. 

5.5.3 LOUKA 

® Jak roste tráva (DL) 

Problém: Na každé rostlině nalezneme místa, kde si buňky zachovaly schopnost dělení a ve kterých 
tedy rostlina i v dospělosti roste. U většiny rostlin se tato místa nacházejí na vrcholu 
stonku, trávy však mají dělivá pletiva (meristémy) v okolí kolének. 

Potřebné vybavení: Černá tuš, velmi jemný štěteček, pravítko. 

Postup: Rozdělte děti do menších skupin. Každá skupina si vyhlédne vlastní stéblo, které bude 
pozorovat. Na něm po celé délce vyznačí tuší čárky v odstupu 1 cm. Během následujících 
dní pozoruje, jak se čárky nepravidelně rozestoupily, jednotlivé rozestupy změří a hodnoty 
zaznamená. Pak je porovná s ostatními skupinami. 

Souvislosti: Podobné pozorování je možné provést i s jinými rostlinami (např. lučními květinami) a 
porovnat jejich růst s růstem trav. 

Poznámka: Pro pozorování jsou ideální mladé rostlinky, protože velmi rychle rostou. 

® Vadí trávě kosení a spásání? (DL) 

Problém: Vzhledem k tomu, že mají trávy rozmístěná dělivá pletiva po celé délce stonku (vždy 
v oblasti kolének), jejich odnožovací uzliny se nacházejí těsně při zemi a většina 
zásobních látek je uložená v husté síti kořenů pod zemí, nevadí jim kosení, ani spásání 
dobytkem. Spíše naopak. Bez podobných zásahů by trávy dosahovaly vysokého vzrůstu, 
časem by polehly a zadusily samy sebe. Pokud je ale louka sečena častěji než 2x ročně, 
nebo pastvina intenzivně spásána, nemají ostatní rostliny šanci prosadit se a rozmanitost 
společenstva je tím pádem značně omezená. 

Potřebné vybavení: Nůžky na trávu, kosa nebo srp (jen do rukou učitele nebo jiné zodpovědné 
osoby). 

Postup: Na louce si společně s žáky určete menší plochu, kterou budete pravidelně stříhat nůžkami 
na trávu jen několik cm nad zemí (můžete si představovat, že pečujete o anglický trávník). 
V jiné, odlehlejší části louky zvolte místo, kde ponecháte trávu svému osudu a nebudete 
do něj nijak zasahovat. Zbylou plochu louky koste dvakrát do roka. (Můžete s dětmi 
uspořádat senoseč.) V průběhu roku pozorujte, co se na jednotlivých plochách odehrává, a 
společně s dětmi hledejte příčiny. 

Souvislosti: Pochopení tohoto problému závisí na zjištění, ,Jak tráva roste" (viz předešlá aktivita a 
aktivita „Pud sebezáchovy"). 
K porozumění vlivu změny podmínek na louce způsobené případným sečením (nebo 
nesečením) přispějí aktivity, které se týkají rozkladu organického materiálu, potřeby 
dostatku svěda a tepla atd. 
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® Jakou má louka teplotu? (DL, příp. KR) 

Problém: Tím, že člověk kdysi vykácel les, vystavil půdu přímým slunečním paprskům. Půda 
nestíněná stromy tak byla velmi silně zahřívána. Proto se na ní usadily rostliny 
slunobytné, které k nám často připutovaly až z teplých oblastí jihu a jihovýchodu. 

Potřebné vybavení: 2 teploměry 

Postup: Během teplého slunečného dne (nejlépe kolem poledne) umístíme jeden teploměr na 
louku, druhý kamkoliv na stinné místo chráněné stromy nebo keři. Po uplynutí určité doby 
zjistíme naměřené hodnoty a porovnáme je. Takové měření je možné zopakovat v jiných 
denních i ročních dobách a výsledky srovnat. 
Přínosné je také porovnání teploty přímo u země v sečené a nesečené části louky. 

® Proč nemají trávy „krásné" květy? I (KR, příp. DL) 

Problém: Rostliny, které jsou opylovány hmyzem, mají krásně zbarvené květní obaly a voní, aby 
hmyz přilákaly. Navíc se tvarem svých květů přizpůsobily konkrétním opylovačům. 
(Některé květy jsou např. moc hluboké, a tak do nich „dosáhnou" svým dlouhým 
sosáčkem pouze motýli apod.) Naproti tomu rostliny, které jsou opylovány větrem, 
nepotřebují ani výrazné zbarvení, ani vůni. 

Potřebné vybavení: Připravené papíry s obrázky nejběžnějších opylovačů, adasy motýlů i jiného 
hmyzu, lupy. 

Postup: Každý žák (dvojice) dostane papír s obrázkem včely, čmeláka nebo motýla. Tím dostane 
zároveň zadáno, který druh hmyzu má pozorovat. Na louce se na tento hmyz zaměří -
najde si jednoho jedince a bude sledovat jeho putování. Každý rostlinný druh, který 
sledovaná včela, čmelák nebo motýl navštíví, zapíše k obrázku na papír. 
Po skončení pozorování se zeptejte, zda má někdo na seznamu také některý druh trávy. Co 
z toho vyplývá? 

Souvislosti: Opylování květů hmyzem se věnuje aktivita „Dobrodružné cesty pylu II", na příčiny 
opylování větrem je zaměřena aktivita následující. 

$ Proč nemají trávy „krásné" květy? II (KR) 

Problém: Trávy jsou rostliny větrosnubné - jejich pyl je z květu na květ přenášen větrem. Trávy 
proto nepotřebují krásné zářivé květní obaly, které by lákaly hmyz. Jejich tyčinky a 
pestíky „trčí" ven a čekají, až zafouká vítr a náhodně zanese zrnko pylu z tyčinky 
jednoho květu na pestík jiného. A proč se trávy opylení hmyzem nepřizpůsobily? Možná 
z toho důvodu, že by takový počet travních rostlinek, které se vyskytují třeba i na 
sebemenším prostom, mohl být jen ztěží spolehlivě opylen prostřednictvím živočichů. 

Potřebné vybavení: Lupy, tužky, papíry, kalkulačky. 

*ostup: Každá dvojice žáků si najde jedno květenství trávy a pokusí se pomocí lupy přibližně 
spočítat jednotlivé drobné květy. Výsledek porovná s ostatními a třída společně vypočítá 
průměrný počet kvítků obsažený v jednom květenství trávy (bez ohledu na druh). Potom 
se každá dvojice pokusí odhadnout a spočítat množství travních květenství na louce a 
v závěru třída opět vypočítá aritmetický průměr. 
Během těchto výpočtů budou stanovení žáci sledovat, kolik čmeláků, včel nebo motýlů se 
na louce objeví. 
Kolikrát by každá včela, čmelák nebo motýl museli letět, aby všechny květy opylili? 
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Souvislosti: O opylování hmyzem se dozvíte především v rámci aktivity „Dobrodružné cesty pylu 
II". 

Poznámka: Tato aktivita není vhodná pro alergiky! 

® Jak přežít (DL, příp.KR) 

Problém: Na rozdíl od trav postrádají ostatní luční rostliny výhodu rozmístění dělivých pletiv po 
celé délce stonku a přízemních odnožovacich uzlin. Musely si proto najít jiné způsoby, 
jak přežít sečení a spásání. Některé mají tuhé, dokonce i pichlavé listy (např. pcháče), 
které odrazují přežvýkavce, jiné tvoří z listů jen přízemní růžice (smetanka), jiné obsahují 
látky, které živočichům „nevoní",... 
Tyto rostliny bývají většinou víceleté, protože semínkům by se v trávě špatně klíčilo. 
Navíc musejí rostliny bojovat i se samotnými energickými travami, které jim nedopřávají 
příliš životního prostoru. Vykvétají proto často ještě před květem trav, nebo až po druhé 
senoseči. 

Potřebné vybavení: Zahradní lopatky, atlasy rostlin, (papíry a tužky). 

Postup: Každá dvojice žáků se při svém pozorování zaměří na rostlinu jednoho druhu. Pokud se 
bude na louce vyskytovat více jedinců tohoto druhu, mohou si ji lopatkou vyrýpnout, 
opláchnout zeminu a prohlédnout si kořeny. (V opačném případě si vypomohou adasem 
rostlin.) Pokusí se najít odpověď (v některých případech i za pomoci knížek) na otázky 
typu: Jak je rostlina vysoká? Kdy kvete? Jaké má květy? Jaký má stonek a jaké jisty? Jak 
jsou listy na stonku uspořádané? Je rostlina jednoletá, nebo víceletá? Jak přečkává zimu? Je 
jedovatá? Apod. Ze svých odpovědí se pak pokusí odhalit strategii, která umožňuje dané 
rostlině přežívat a růst na louce nebo pastvině. Celé pozorování mohou děti završit 
sepsáním příběhu, ve kterém způsob přizpůsobení hraje hlavní roli (např. „Jak si telátko 
chtělo omylem pochutnat na bodláku") 

Souvislosti: Odlišnost trav můžete demonstrovat aktivitou ,Jak roste tráva", případně „Pud 
sebezáchovy". 
Pří této aktivitě můžete plně využít poznatky získané během celoročního pozorování 
„Rok s naší rostlinou". 

5.5.4 POLE 

® Je obilí tráva, nebo není? (KR, příp. DL) 

Problém: Lidé v průběhu staletí vyšlechtili obilí z běžně rostoucích trav. Vše začalo nejspíše tím, že 
se člověk živil obilkami trav a po čase zjistil, že si je může i cíleně pěstovat. K pěstování 
vybíral vždy nejlepší zrna a zaměřoval se na trávy s nejlepšími vlastnostmi. (Pro 
snadnější sklizeň bylo důležité např. to, aby se klas v době zralosti nerozpadal a zrna se 
samovolně nesypala ven). Tak vlastně docházelo k prvnímu „šlechtění." 

Potřebné vybavení: Lupy, případně připravená(é) tabulka(y) pro zaznamenání shod a rozdílů (viz 
Příloha 10). 

Postup: Utrhněte si několik uzrálých klasů a několik stébel různých druhů trav. Ve skupinách nebo 
všichni společně porovnávejte jejich vlastnosti. Zaměřte se na počet a velikost obilek, na 
způsob jejich uspořádání v květenství (snadnost sklizně), ale také na výšku stébel, jejich 
odolnost atd. Diskutujte s dětmi o tom, kterou z trav by si vybraly jako pradávní 
zemědělci k pěstování a proč. Pokud máte chuť, zahrajte si s žáky na pradávné zemědělce 
- vyzkoušet z vybraných trav sesbírat obilky, zasít na zvoleném místě a čekat, co vyroste. 
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® Může pole existovat bez člověka? (DL) 

Problém: Pole je ryze antropogenní (člověkem vytvořený a udržovaný) ekosystém. Bez zásahů lidí 
by se nikdy v přírodě neudrželo. V přírodě jen zřídka narazíme na obnaženou půdu — 
rostliny ji většinou beze zbytku pokrývají. Holá půda mezi jednotlivými řádky obilí proto 
doslova láká ostatní rostliny, které by velmi nad obilím brzy převážily. Stejně tak 
v přírodě ztěží najdeme společenstvo, které by bylo tvořeno jediným rostlinným 
druhem. Monokultury polí jsou proto velmi křehké a snadno podlehnou zkáze v podobě 
živelných pohrom, „škůdců" apod. 

Postup: Vyberte si menší úsek pole, který ponecháte svému osudu. Zbylou část s dětmi průběžně 
opečovávejte - jemně vytrhávejte plevel, případně zalévejte. Pozorujte rozdíly mezi oběma 
částmi. 

Souvislosti: Co se děje na zcela obnažené půdě, zjistíte během dlouhodobého pozorování „Jak se 
tvoří prales", „Dobrodružné rostliny", s pojmem biodiverzita se seznámíte např. 
v aktivitě „Příroda má ráda pestrost", „Bohatý záhonek". 

® Stéblo = ideální konstrukce (KR, příp. DL) 

Problém: Stébla trav (to znamená i obilí) jsou vzhledem ke své výšce velice tenoučká. A přesto 
unesou těžké květenstvi. Za nepříznivého počasí nebo při poválení se ale přeci jen často 
stane, že obilí polehne. Má však záchranný mechanismus v podobě dělivých pletiv 
v okolí kolének. Při polehnutí se začnou dělit buňky na vnitřní straně ohybu, a tím se 
stéblo samo od sebe postupně narovná. 

Potřebné vybavení: Několik květníků. 

Postup: Obilí na okraji pole lehce zohýbejte (aby se stébla nepolámala úplně) a pozorujte, jak se 
rostlinky samy od sebe narovnávají. Můžete také několik rostlin vytrhnou, nastříhat stébla 
na části tak, aby zhruba uprostřed každého kousku bylo kolénko, jemně je ohnout a 
spodním koncem zapíchnout do květníků s vlhkou hlínou. Pozorujte, co se stane. (Pro 
ozvláštnění pokusu nechte skupinky dětí vybrat i některé plané trávy. Potom můžete 
pořádat závody — čí stéblo se narovná jako první?) 

Souvislosti: Růst stébla dobře demonstruje aktivita „Jak roste tráva". 

® Na poli neroste jen obilí (DL) 

Problém: Obnažená půda mezi řádky obilí láká spoustu dobrodružných rostlin. Ty se zde i přes 
neustálé nebezpečí ze strany člověka usazují a po staletích bojů s lidskou vynalézavostí si 
vytvářejí spoustu strategií, jak přežít. Většinou se jedná o tzv. r-stratégy - tedy rostliny, 
které bez intenzivního zakořeňování rychle vyrostou, pestře vykvetou a vytvoří velké 
množství semen, aby i přes pohromy v podobě orby, chemických postřiků apod. zajistily 
pokračování rodu. Jsou to rostliny jednoleté, protože šance na dlouhodobější přežití jsou 
na poli mizivé. 

Potřebné vybavení: Adasy rostlin, lupy, misky na sesbírání semínek. 

Postup: Při vytrhávání plevele (vlčího máku, heřmánku, rmenu,...) se s dětmi zamyslete nad tím, 
proč je možné jej tak snadno vytrhnout. Prohlédněte si jeho kořeny. Při odkvětu 
heřmánku pozorujte, jaké množství semen vznikne z jednoho jediného květenstvi. Po 
dozrání makovic se pokuste spočítat maková zrníčka obsažená v jedné makovici. Jde to 
vůbec? Co se stane s takovou spoustou semínek. Vyrostou ze všech příští rok rostlinky? A 
proč? 
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Souvislosti: O tom, jak by to dopadlo, kdyby člověk bez ustání nebránil těmto rostlinám v růstu, se 
můžete přesvědčit v rámci dlouhodobého pozorování „Může pole existovat bez 
člověka?". 

® Není u nás obilí trochu zima? (KR) 

Problém: Většinu druhů obilí si na naše území přinesli pradávní zemědělci z mnohem teplejších 
oblastí (za domovinu pšenice, žita a ječmene je pokládána oblast jihozápadní Asie, popř. 
Etiopie). Dalo by se tedy předpokládat, že obilí vyžaduje zcela jiné klima, než vládne u 
nás. 
Poté, co člověk vykácel stromy, vystavil půdu přímému slunečnímu záření, které ji 
dokáže velmi intenzivně zahřívat. Na poli tak často vládnou podmínky ne nepodobné 
podmínkám přirozených travnatých stepí Blízkého východu. 

Potřebné vybavení: Teploměr, papíry a tužky. 

Postup: Vyhlaste soutěž o „nejlepšího rozumbradu". Za slunečného počasí si sedněte do blízkosti 
pole a zeptejte se dětí, jak je možné, že obilí-přistěhovalec z teplého východu u nás tak 
zdárně roste. Poskytněte jim dostatek času na rozmyšlenou a nechte je jejich vysvětlení 
napsat tak, jako by se jednalo o text z nějaké odborné knihy. (Soutěž může probíhat 
individuálně i ve dvojicích, trojicích,...) Poté si všechny texty společně přečtěte a nechte 
děti hodnotit jejich smysluplnost. Děti jistě přijdou na spoustu nápadů - logických, i 
naprosto fantastických. Na závěr vysvětlení doplňte a upřesněte, vyhodnoťte, kdo byl 
nejblíže pravdě, a společně zkontrolujte naměřenou hodnom na dvou teploměrech, 
z nichž jeden před začátkem hodiny (nenápadně) umístíte na pole a druhý do stínu 
stromů. 

Souvislosti: Jedná se o stejný problém a v podstatě i stejnou aktivitu jako v námětu „Jakou má 
louka teplom?" 

® Sklizeň - nepozorovaná krádež (DL, příp. KR) 

Problém: Při sklizni obilí bývá téměř celá nadzemní část rostlin z polí odstraněna. Ta, pokud by na 
poli zůstala, by se časem rozložila, stala se součástí humusu a mohla poskytnout 
potřebné živiny novým generacím rostlin. Tím, že člověk zrní sní a slámu použije jako 
podestýlku pro dobytek, je půda velice ochuzena a důležité látky z ní s každou další 
sklizní mizí víc a víc. Člověk se tento problém snaží řešit různými způsoby - část živin 
vrací zpět v podobě hnoje, postupně střídá na jednom místě různé plodiny (které mají 
různé nároky na výživu), občas nechává pole odpočinout (ležet ladem), používá tzv. 
zelené hnojení (oseje pole některými z bobovitých rostlin, které díky výpomoci 
hlízkových bakterií dokáží vázat vzdušný dusík, a ty pak zaoře), používá chemická 
hnojiva... 

Potřebné vybavení: Tužky a papíry. 

Postup: Zorganizujte společnou sklizeň obilí (a uspořádejte velkolepou oslavu dožínek). Během 
některého z následujících dnů vyprávějte žákům příběh o atomu „Uhlíkoví" (viz aktivita 
„Perpetuum mobile"), který sídlil na poli v jednom z obilných klasů. Příběh však ponechte 
otevřený a požádejte děti, aby příběh dokončily. Část žáků může domyslit, jak by to s 
„Uhlíkem" dopadlo, kdyby klásek zůstal zapomenutý na poli (dostal by se nakonec zpět 
do půdy), ostatní vymyslí různé příhody, které se „Uhlíkoví" mohou stát během sklizně a 
následného využití obilí nebo slámy. 
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Souvislosti: Rozkladu organického materiálu a jeho důležitosti pro koloběh látek v přírodě se 
věnuje aktivita „Perpetum mobile" nebo „Hnojiště". 

® Dotazník pro pana Mšici (KR) 

Problém: Monokultury, tedy společenstva složená z jednoho jediného rostlinného druhu, nejsou 
výmyslem přírody, a jsou proto velmi nestabilní. Jestliže je napadne nějaký škůdce, může 
se bez zásahu člověka šířit téměř neomezeně, protože má kolem sebe tolik potravy na 
jednom jediném místě a žádné nepřátele. Ve volné přírodě je to zařízeno daleko lépe. 
Příslušníci jednoho druhu jsou promícháni s ostatními, a tak se jejich „škůdci" zdaleka 
nešíří tak rychle. Navíc okolní rostliny poskytují životní prostor zase pro jiné organizmy, 
které mohou být „škůdci" těch dříve zmíněných „škůdců". Dochází tak k přirozenému 
vyrovnávání. 

Potřebné vybavení: Nakopírované dotazníky (viz Příloha 11), tužky. 

Postup: Rozdejte žákům dotazníky a dejte jim dostatek času na jejich vyplnění. Potom si spolecne 
zkontrolujte jednotlivé odpovědi a vysvětlete si případné nejasnosti. 
Vybídněte děti, aby se znovu důkladně podívaly na pole a na louku a ještě jednou se 
zamyslely nad rozdílem života mšice v prostředí těchto dvou ekosystémů. 
Vyberte dva žáky, kteří zdramatizují rozhovor pana Mšiceho z Luk a pana Mšiceho z Polí, 
ve kterém zachytí všechny podstatné odlišnosti těchto dvou společenstev. (Dotazy týkající 
se dostatku potravy, případných nebezpečí,...) 

Souvislosti: Tato aktivita se dotýká tématu biodiverzity, stejně jako aktivita „Příroda má ráda 
pestrost" nebo „Bohatý záhonek". 

5.5.5 LIDSKÉ SÍDLO 

® Bohatý záhonek (DL) 

Problém: Stejně jako v případě polí, i v případě zahrad platí, že se v nich díky činnosti člověka 
vyskytují společenstva, která by v přírodě ztěží fungovala. Vždyť kde v přírodě narazíme 
na plochu o rozměrech 4 m2, kde by rostla pouze mrkev a nic jiného. Kvůli zachování 
rovnováhy se v přirozených podmínkách vedle sebe vyskytují různé rostlinné druhy. 
Podobně jako v lidské společnosti totiž platí, že příliš velký počet jedinců stejného 
druhu většinou vyústi v nějaký problém - ať už je to nedostatek potravy, pohroma ve 
formě různých nemocí apod. V současné době se proto spousta zahrádkářů snaží své 
záhony osazovat „pestře". Existuje mnoho knih a tabulek, podle kterých si mohou 
vybrat vhodné kombinace rostlin. Řádek cibule tak střídá řádek mrkve, mezi okurkami 
třeba zase bují kopr. 

Potřebné vybavení: Zmíněné tabulky vhodných a nevhodných kombinací - alespoň 5 kopií , 
semínka zvolených rostlin, potřeby na setí a sázení. 

Postup: Společně s dětmi zvolte plodinu, kterou budete na záhonku pěstovat (můžete uspořádat 
hlasování, nebo přímo volby). 
Záhonek změřte, děti rozdělte do skupin a nechte je na papír narýsovat půdorys záhonku 
v odpovídajícím měřítku. Poté si skupiny podle tabulky vyberou vhodné společníky 
zvolené plodiny, kteří se s ní společně na jednom záhonku snesou, a do vyznačeného 
půdorysu nakreslí rozmístění těchto plodin. Třída potom všechny návrhy posoudí a jeden 
si vybere. Podle něj nakonec záhonek oseje. 
Na jiný záhonek (na kterém vládnou přibližně stejné podmínky, který je však ideálně od 
prvního záhonku vzdálen) vysejte pouze prvně vybranou plodinu. 
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Až rostlinky vyrostou, pozorujte život na obou záhoncích. Zkuste např. odpozorovat 
počet druhů hmyzu, který jednotlivé záhonky navštíví v určitém časovém úseku. 

Souvislosti: Důležitost zachování biodiverzity demonstrují aktivity „Zákon rovnováhy", „Misky 
vah", „Příroda má ráda pestrost". 
S problémem monokultur se setkáte v aktivitě „Může pole existovat bez člověka" a 
„Dotazník pro pana Mšici." 

® Rýt, či nerýt (KR, příp. DL) 

Problém: Člověk byl odedávna zvyklý své záhonky na podzim pečlivě porýt — to aby země 
promrzla, rozdrolila se, a byla tak příští rok opět hezky kyprá. V současnosti se však stále 
častěji objevuje tvrzení, že v přírodě půdu přeci také nikdo neryje, a přesto na ní 
všechno pěkně roste. Tak proč si rytím namáhat záda? Navíc se prý rytím dostává vrchní 
vrstva dosud ne zcela zedelých částí do spodu a v momentě, kdy se na ní navalí těžší 
spodní půda, přestane mít dostatek kyslíku k úspěšnému dokončení tlení. 

Potřebné vybaveni: Rýč, motyky nebo sázecí lopatky. 

Postup: Pomocí rýče vyryjte dostatečně hlubokou jámu a pozorujte, jak se půda směrem od 
povrchu dolů mění (tzv. půdní profil). Půjčete dětem motyčky nebo lopatky, aby si 
vyzkoušely, kde půda nástrojům méně vzdoruje (na dně jámy, nebo někde na povrchu 
záhonku). Čím je to způsobené? (Kde je více vzduchu?) Co se stane, když se humus 
dostane dolů a těžší půda nahoru? 
Na podzim také můžete vyzkoušet drobný experiment. Vykopejte hodně hlubokou jámu, 
zaznamenejte si její hloubku a přesně si kolíky vyznačte její obvod. Na dno nasypte vrstvu 
ještě nedokonale rozloženého kompostu a jámu zaházejte. O kousek dál si rovněž kolíky 
označte přibližně stejně velkou plochu a kompost rozhoďte po povrchu. Na jaře jámu 
opět vykopejte do stejné hloubky a podívejte se, zda kompost naprosto „splynul" s okolní 
půdou. Porovnejte s kompostem rozhozeným na povrchu. 

Souvislosti: Rozkladný proces můžete také dobře pozorovat v aktivitě „Kompost". 

® Mulčování (DL) 

Problém: Jak již bylo v některých předešlých aktivitách zmíněno, v přírodě jen ztěží narazíme na 
zcela odhalenou půdu. Vždy se najde nějaká rostlina, která vzniklou „lysinku" zaplní. 
V případě volných prostorů mezi řádky námi pěstovaných plodin jsou těmito obětavými 
rostlinami plevele. To se většině zahrádkářů nelíbí. Snaží se proto plevele stále zbavovat. 
Na holou půdu pak praží slunce a příliš ji vysušuje, na což zahrádkáři reagují tím, že ji 
spláchnou pořádnou sprchou vody, která hlínu ještě ulije v pevný škraloup, a z půdy se 
tak stává téměř betonová hmota. Mnozí současní pěstitelé se proto snaží bojovat 
s plevelem, a zároveň chránit půdu před vysoušením tím, že ji obléknou do kabátu 
z nasekané trávy, větviček, listí apod. - do tzv. mulče. 

Potřebné vybavení: Hrábě, kolečko, drobně posekaná tráva nebo jiný mulč. 

Postup: Na kusu záhonku vyzkoušejte, jestli mulč skutečně půdu alespoň trochu ochrání. Mezi 
řádky pěstovaných plodin rozhrňte rukama nebo malými hráběmi jemně posekanou trávu, 
listí, slámu, nebo něco jiného. Snažte se však, aby se mohl k půdě dostat vzduch. Průběžně 
porovnávejte stav zaplevelení a vysušení s nezakrytými částmi záhonku. 
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® Kompost (DL) 

Problém: Lidé si v průběhu staletí uvědomili, že sklizní odebírají velkou spoustu organického 
materiálu, který by se jinak po čase mohl proměnit v humus, a obohatit tak půdu zpět o 
živiny, které z ní byly rostlinami odčerpány. Proto se snaží v domácnosti nevyužitý 
organický materiál ukládat a záměrně usilovat o jeho přeměnu v humus — zakládají 
kompost. Pro to, aby skutečně mohlo docházet ke kvalitnímu rozkladu, je zapotřebí 
dostatek vzduchu (kyslíku). Proto by měly být jednotlivé vrstvy prokládány drcenými 
větvemi, slámou apod. (aby se vytvářely skulinky, které mohou být vzduchem vyplněné) 
a alespoň jednou ročně by mělo být hnojiště přeházeno. Druhý rok je pak humus 
připraven pro navrácení zpět na záhonky. 

Potřebné vybavení: 4 hranaté dřevěné kůly, prkna, hřebíky, kladívko, síť. 

Postup: Společnými silami si vybudujte v rohu zahrady kompost (můžete také uspořádat „brigádu" 
a požádat některé ochotné tatínky-kutily o pomoc). Na kompost shromažďujte veškerý 
organický odpad (ve třídě si na něj vyčleňte specielní kbelík) — můžete zavést službu, která 
se bude o vynášení odpadu starat. Na podzim položte na kompost kus husté sítě a na ní 
naházejte veškeré spadané listí (pokud v samotné zahrádce nemáte stromy, použijte listí 
shrabané v okolí školy, popř. o něj požádejte některého z rodičů, kteří vlastní rodinný 
domek se zahradou). Vrstvu listí zarovnejte, zakryjte dalším kusem sítě, změřte její výšku a 
hodnotu zaznamenejte. Na jaře pak zjistěte, jak se vrstva mezi oběma sítěmi zmenšila a co 
se stalo s listím. 
D o vrstvy listí můžete také jakoby omylem vložit ohryzek od jablka, kus dřeva, igelitový 
obal nebo obal od konzervy a na jaře se podívat, jak to s nimi dopadlo. Co z toho plyne 
pro životní prostředí a pro nakládání s odpady? 

Souvislosti: Rozklad organického materiálu pozorovaný na hnojišti hraje úlohu v koloběhu látek 
(viz „Perpetuum mobile"). 
Důležitost rozkladu organického materiálu si můžete uvědomit i na pozadí 
konkrétních ekosystémů (viz „Sklizeň - nepozorovaná krádež", „Ani jezero nežije 
věčně", „Proč jsou vesnické nádržky zelené?"). 

® Jak se rostliny nechají zmást (KR) 

Problém: Lidé své životní prostředí zaplňují nejrůznějšími „atrapami" přírodního světa. Místo 
jeskyní si staví domy, místo skal kolem sebe staví kamenné zdi. Rostliny se často nechají 
ošálit a uvěří, že se jedná o jeskyni nebo skálu skutečnou. Pokud nemají právě 
vypěstovaný smysl pro detail a dokáží se poměrně přizpůsobit, život v prostředí těchto 
atrap jim nečiní potíže. Proto může člověk např. na kamenné zídce pěstovat skalničky. 

Potřebné vybavení: Šátky pro všechny žáky. 

Postup: Hned, jak s žáky dorazíte na zahradu, je postavte do řady zády ke kamenné zídce. 
Požádejte je, aby si zavázali oči šátkem, potom se otočili k zídce a rukama ji pořádně 
„prozkoumali". Potom je po jednom odveďte k vaší „přírodní" skalce a nechte je poslepu 
prozkoumat i ji. Po skončení průzkumu veďte rozhovor o tom, jaké žáci zaznamenali 
rozdíly, zda byly tyto rozdíly nějak výrazné a zda si myslí, že by mohly být pro rostliny 
zásadní. 

® Vůně jihu (KR) 

Problém: Člověk umožnil ve své blízkosti růst mnoha cizokrajným druhům tím, že o ně 
systematicky pečuje. Velká část bylinek, dnes běžně pěstovaných v českých zahradách, 
pochází z teplejších krajin (především Středomoří). Proto vyžadují sušší, slunná místa 
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s chudší půdou (často i kamenitá, „skalnatá"). Některé se našim místním klimatickým 
podmínkám již docela dobře přizpůsobily, jiné stále ještě potřebují pomoc člověka 
(některé např. stále vyžadují, aby byly v zimě uchráněny před mrazem přemístěním do 
budovy). 

Potřebné vybavení: Šátky, případně látkové sáčky s nasušenými bylinkami (tymiánem, dobromyslí, 
šalvěji, rozmarýnou, ...) 

Postup: Za pěkného slunečného dne se s dětmi posaďte v zahradě do kruhu. Všichni si zavážou 
oči šátkem a vy jim pošlete kolovat vždy jednu snítku některé bylinky (příp. sáček 
s bylinkou sušenou). Úkolem dětí bude nepromluvit ani slovo, pouze přemýšlet nad tím, 
asociace jaký jídel v nich bylinky vyvolávají (můžete posílat i kombinace bylinek). Jakmile 
bylinky dokolují, sdělte si vzájemně dojmy (očekávat můžete odpovědi typu „pizza", 
„těstoviny", „rizoto",..., ale samozřejmě i mnohé další). Z jakých zemí k nám tato jídla 
přišla? Odkud tedy asi připutovaly i tyto bylinky? Co z toho vyplývá za poučení pro 
všechny bylinkáře? 

® Rumiště (DL) 

Problém: Lidé kolem sebe hromadí spoustu odpadu - vypouštějí žumpy, vyvážejí hnůj a močůvku, 
vyhazují nepotřebnou suť, stavební materiál, starý nábytek, nářadí, nádobí atd. Díky 
tomu se do půdy dostává hodně dusíku. Proto můžeme v okolí lidských obydlí velmi 
často vidět rostliny, jako jsou kopřivy, merlíky, lebedy,... Těmto rostlinám se totiž na 
dusíkatých půdách výjimečně daří. 

Potřebné vybavení: Nepotřebná suť (zbytky starých střešních tašek a cihel), staré rezavé 
předměty atd., atlasy rostlin. 

Postup: Někde těsně za plotem zahrádky nasypte hromadu suti a jiného odpadu a v průběhu roku 
pozorujte, jaké rostliny se na hromadě objevují. Nechte je vždy žáky určit pomocí atlasu a 
ponoukněte je k tomu, aby si přečetli i dodatečné informace o rostlině. Kdo první odhalí, 
co mají všechny tyto rostliny společného? 

5.5.6 EKOSYSTÉMY OBECNĚ 

® Co je špatně? (KR) 

Potřebné vybavení: Přírodniny a věci, které se v zahradě nevyskytují. 

Postup: Předem na zahradě proveďte postřehnutelné změny: přesaďte některé rostliny z jednoho 
ekosystému do druhého, pod ovocný strom umístěte smrkovou šišku, na hladinu jezírka 
položte list muškátu apod. (Fantazii se meze nekladou.) Zaveďte třídu na zahradu a 
vyhlaste soutěž, kdo první objeví všechny nepatřičné změny. (Můžete soutěžit jednotlivě i 
ve dvojicích). 

® Kam s ním? (KR) 

Potřebné vybavení: Kartičky s obrázky známých rostlin a živočichů, kteří se vyskytují na vaší 
zahradě. 

Postup: Rozdejte dětem kartičky s obrázky a na zahradě je nechte tyto kartičky volně rozmístit do 
těch ekosystémů, do kterých podle nich daná rostlina nebo živočich náleží. Společně pak 
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zahradu projděte a zkontrolujte, jestli se náhodou některá rostlina nebo živočich 
nezatoulali, kam neměli. 

® Naše encyklopedie ekosystémů (KR, pfíp. DL) 

Potřebné vybavení: Čtvrtky velikosti A3, pastelky, vodové barvy nebo tempery, jedna čtvrtka 
velikosti A2 na vnější desky (nebo balicí papír). 

Postup: Rozdělte třídu na skupiny podle počtu ekosystémů zastoupených ve vaší zahradě. Každá 
skupina se důkladným pozorováním nebo stadiem literatury seznámí s příslušným 
ekosystémem a pokusí se na čtvrtku tento ekosystém zachytit se všemi nej důležitějšími 
rysy (typický reliéf, rostliny a živočichové...). Kromě obrázků můžete encyklopedii 
obohatit o stručný komentář každého ekosystému. 

Souvislosti: Tato aktivita může být doplňkem dlouhodobého pozorování „Rok v našem 
ekosystému". 
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5.6 Celková pozorování 

® Rok na naší zahradě (DL) 

Potřebné vybavení: „Formuláře" pro denní záznamy (víz Příloha 13), kroužkový pořadač pro 
zakládání záznamů, rozpis služeb, přehled používaných značek (viz Příloha 
14), teploměr umístěný na zahradě na vhodném místě (např. na stěně 
domečku), vlastnoručně vyrobený srážkoměr, větrná korouhvička, fotoaparát. 

Postup: Vytvořte celoroční rozpis služeb (vždy dva žáci budou mít zahradu na starosti po dobu 
jednoho týdne). Úkolem služby bude provádět kontrolu zahrady během hlavní přestávky a 
provést zápis do připraveného formuláře. Účelem těchto kontrol je postřehnout a 
zaznamenat všechny zásadní změny, které se na zahradě odehrají (jarní pučení, rozvíjení 
květů, dozrávání plodů, zbarvení a opadávání listů apod.) a uvědomit si souvislosti těchto 
změn se změnami počasí, se zásahy člověka apod. 
Pravidelně (např. každý den na konci vyučování nebo každý pátek) poskytněte službě 
odpovídající časový prostor pro informování zbytku třídy o událostech, které se během 
uplynulého dne/týdne na zahradě odehrály. 
Důležitým úkolem tohoto pozorování je především pěstovat v dětech kladný vztah a 
vnímavost vůči přírodě! 

Souvislosti: Záznamy získané tímto systematickým pozorováním se snažte plně využít. Velmi 
pomoci mohou ve všech tvořivých aktivitách, kdy žáci pracují s poznatky o 
konkrétních rostlinách a ekosystémech (např. při tvorbě třídního atlasu, při sepisování 
příběhů o rostlinách, při výrobě encyklopedie ekosystémů apod.). 

® Rok v našem ekosystému(DL) 

Potřebné vybavení: „Formuláře" pro denní záznamy (viz Příloha 13), kroužkový pořadač pro 
zakládání záznamů, přehled používaných značek (viz Příloha 14), teploměr 
umístěný na zahradě na vhodném místě (např. na stěně domečku), 
vlastnoručně vyrobený srážkoměr, větrná korouhvička, fotoaparát. 

Postup: Toto dlouhodobé pozorování se od předešlého liší pouze tím, že na začátku roku přidělíte 
skupinám žáků jednotlivé ekosystémy, o které se budou po celý rok starat - které budou 
tak říkajíc jen jejich. Pozorování bude probíhat v podobném duchu jako v případě „Roku 
na naší zahradě", bude však záležet čistě na konkrétních skupinách, zda se rozhodnou pro 
pravidelné služby nebo zda budou chodit na zahradu společně. K záznamům pozorování 
jim můžete poskytnout připravené formuláře, ale nemusíte. Stačí předem stanovit, co vše 
by mělo být zaznamenáváno, a žáci si sami vypracují systém zápisu. 
Pořádejte pravidelné „konference" včetně „panelových diskusí", kde se jednotlivé skupiny 
budou moci navzájem informovat o událostech ve vlastních ekosystémech. Pokud 
vydáváte třídní časopis, můžete na jeho stránkách otiskovat „odborné články", které děti o 
svých ekosystémech sepíšou, případně můžete pro tyto účely specielně vyhradit část 
nástěnky, kde budou moci žáci vyvěšovat fotografie, krátké zprávy apod. 
I takto získané záznamy se snažte plně využít v ostatních aktivitách (např. při tvorbě 
třídního atlasu, encyklopedie ekosystémů, při sepisování příběhů o rostlinách apod.) 

Souvislosti: Viz „Rok na naší zahradě". 
Poznatky získané pozorováním vlastního ekosystému mohou žáci obzvláště využít při 
tvorbě encyklopedie ekosystémů. 
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® Rok s naší rostlinou(DL) 

Potřebné vybavení: „Formuláře" pro denní záznamy (viz Příloha 13), kroužkový pořadač pro 
zakládání záznamů, přehled používaných značek (viz Příloha 14), teploměr 
umístěný na zahradě na vhodném místě (např. na stěně domečku), 
vlastnoručně vyrobený srážkoměr, větrná korouhvička, fotoaparát. 

Postup: Na začátku roku uspořádejte velkou společenskou akci a na ní slavnostně dvojicím žáků 
předejte jednu rostlinu rostoucí na školní zahradě, která bude jen jejich a kterou budou po 
celý rok sledovat. Žáci si kolem této rostliny mohou vytvořit plůtek, kterým příliš neporuší 
kontakt rostliny s jejím okolím (např. v podobě ohrádky z drobných kamínků nebo 
nízkého plůtku vyplétaného z vrbového proutí). 
I v tomto případě můžete použít záznamový formulář, ale nemusíte. Místo vyplňování dat 
mohou žáci psát skutečný deník rostliny. Fantazii se meze nekladou, proto je možné 
deníky i různě výtvarně zdobit, vyrobit si na ně krásnou knižní vazbu apod. Vždy je však 
důležité zdůraznit, že by se měl v záznamech objevit stav počasí, délka dne a změny, které 
se s rostlinou odehrály, ať už je forma záznamů jakákoliv. 

Souvislosti: Ideální aktivitou, která muze byt spojena s tímto dlouhodobým pozorovaním, je 
sepsání příběhu o rostlině nebo vytvoření příspěvku do školního adasu. 
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IV. Diskuse 

Při studiu soudobé literatury bylo zjištěno, že se v posledních letech ke slovu 

stále více dostává obor zvaný ekopsychologie, který se mimo jiné zabývá studiem vlivu 

tzv. odpřírodňování (oddalování se člověka přírodě) na lidskou psychiku a jednání. 

Výsledky dosavadních výzkumů na poli tohoto oboru zatím spíše potvrzují názor, že má 

proces odpřírodňování velmi negativní dopad jak na samotný život jedince, tak i na stav 

celého světa. Nedostatek kontaktu s přírodou a následná ztráta jakéhokoliv pozitivního 

vztahu k ní mohou být např. primární příčinou problémů souvisejících se zhoršováním 

životního prostředí. Pro současnou společnost je proto více než důležité, aby dokázala 

vést nové generace k úctě a lásce k přírodě. To se jí podaří ale pouze v případě, že jim 

poskytne možnost seznámit se s přírodou přímo, nezprostředkovaně. Ve světové 

pedagogice se proto objevují tendence zařadit pobyt v přírodním prostředí do programu 

školního dne jako organickou součást výuky. Z toho důvodu se zdá být myšlenka 

využití modelových ekosystémů na školní zahradě ve výuce velmi aktuální. 

Tato idea se pak jeví o to vhodnější, že kromě zmíněného zprostředkování 

kontaktu s přírodou přináší i další pozitiva - hodiny vedené v prostředí školní zahrady 

se bezesporu stanou pestřejší, názornější, a tudíž i efektivnější, neboť s větší mírou 

názornosti úzce souvisí i snazší zapamatování jednotlivých informací a pochopení jejich 

vzájemných vztahů. Metoda výuky na školní zahradě tak vyhovuje základním 

požadavkům, které vznášejí současní pedagogičtí a psychologičtí odborníci a které jsou 

zformulované v Rámcovém vzdělávacím programu, a učitelům se jejím prostřednictvím 

dostává do rukou výhodný nástroj, jak všechny tyto požadavky splnit. Výhodný proto, 

že oproti exkurzím a výletům, které se jeví jako další možná alternativa, nemusí být 

zdaleka tak náročný na čas, finance a znalosti učitele. 

Samozřejmě je potřeba zmínit i fakt, že se výuka přenesením z vnitřního do 

venkovního prostředí stává v některých ohledech rizikovější. Těmto rizikům je však 

možné do určité míry předejít odpovídajícím vedením dětí a dostatečnou komunikací 

s rodiči. 

Na základě teoretického studia proto byla výuka botaniky na školní zahradě 

obohacené o modelové ekosystémy shledána jako vyhovující a přínosná. V současné 

době je však ještě značně vzdálená realitě. O tom podalo přesvědčivý důkaz 

dotazníkové šetření: 
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Výsledky dotazníku ukazují, že hodiny přírodovědy, konkrétně botaniky, se 

objevují na středních až nižších příčkách žebříčku oblíbenosti. Zdá se však, že příčinou 

tohoto jevu není nezájem o přírodu samotnou. Důvody nízké obliby jsou spjaty spíše se 

zábavností a zajímavostí (respektive nezábavností a nezajímavostí) hodin, což 

poukazuje na nevhodnou volbu vyučovacích metod a postupů. Stejně tak i časté 

zmiňování obtížnosti učiva a nezdarů (případně úspěchů) v hodinách botaniky vede 

k přesvědčení, že stále ještě převažuje zaměření výuky na konkrétní znalosti a výkon. 

Utvrzuje nás vtom i ukázka nej častějších asociací, které se u dětí dostaví při 

konfrontaci s obrázkem běžně vyučované rostliny. Tyto asociace totiž v mnohém 

odhalují, co je od žáků v hodinách botaniky očekáváno (název, rozbor rostlinného těla 

na jednotlivé části...) Prostoru pro zažívání různých emocí a vybavení příjemných 

pocitů příliš mnoho nezbývá. 

Mezi současnými kantory sice vládne opravdová snaha o proměnu způsobů 

výuky (alespoň na to odpovědi zastoupené v dotaznících poukazují), avšak i přes tuto 

snahu si své výsadní postavení drží učebnice a slovní vyprávění. 

O využívání školní zahrady ve výuce, ve kterém je spatřováno možné řešení této 

situace a které je touto prací navrhováno, bylo zjištěno následující: 

Školní zahrada, pokud je vůbec využívána, slouží především k pohybovým a 

odpočinkovým aktivitám. - To samozřejmě není vůbec hodnoceno jako negativní jev! 

Spíše naopak. Trávení vyučování ve venkovním prostředí může být jedině přínosem, ať 

už je jeho náplní cokoliv. Zvláště pokud se jedná o pobyt v prostředí čistém a 

podnětném, kde se žáci skutečně dostávají do kontaktu s živou přírodou. Možnosti, 

které školní zahrada nabízí pro výuku samotných přírodovědných předmětů (v našem 

případě botaniky), jsou však využívány stále ještě omezeně. Učitelé sice čas od času 

použijí zahradu coby zdroj přírodnin pro výuku ve třídě nebo jako objekt některého 

krátkodobého pozorování, pravidelnější výuka v jejích prostorách však není zvykem (z 

odpovědí získaných od žáků jedné konkrétní třídy bylo např. zcela jasné, že 

k poslednímu pozorování došlo před rokem). 

Dokonce ani v zahradničí, pokud se samozřejmě zaměříme na školy „klasického 

typu", neexistuje tradice zcela pravidelného a přirozeného využívání školní zahrady ve 

výuce za jinými účely, než je tělesná a pracovní výchova, trávení volného času hrami a 

odpočinek. 
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Přitom dotazníky ukázaly, že by se zahrada obohacená o modelové ekosystémy 

setkala mezi žáky a učiteli českých primárních škol s poměrně velkým ohlasem. Žáci 

v ní spatřují především vhodné, ba přímo lákavé prostředí pro vlastní hry a pohyb (což 

sice na první pohled s výukou botaniky příliš nesouvisí, záliba v prostředí samotném 

však může být dobrým předpokladem pro utváření pozitivního vztahu k přírodě 

následovaného radostí z jejího poznávání) - nej atraktivnějším je pro ně jednoznačně 

jezírko, učitelé si zase uvědomují množství podnětů, které žákům poskytuje pro výuku. 

Výhody takovéhoto prostředí však v jejich očích překrývá fakt, že se vybudování 

modelových ekosystémů a jejich udržování jeví jako příliš náročné. Učitelé dali sami 

jednoznačně najevo, že by modelové ekosystémy na školní zahradě velice rádi 

využívali, rozhodně by se ale sami nepustili do jejich budování, neboť se obávají jeho 

náročnosti na čas, a především na zkušenosti a praktické znalosti. 

Tato obava z budování modelových ekosystémů může částečně pramenit z toho, 

že mají učitelé o modelových ekosystémech pouze mlhavou představu. Praktická 

příručka, která je pro ně určená, se proto snaží blíže objasnit principy, na kterých je 

výuka v prostředí modelových ekosystémů založena, a nastínit různé přístupy 

k budování a využívání těchto ekosystémů, které respektují časové i jiné možnosti 

každého učitele. 
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V. Závěr 

Jak již bylo zmíněno, pobytu dětí v přírodním prostředí je v současnosti z mnoha 

důvodů věnována stále větší pozornost. S tím bezesporu souvisí vydávání vyššího počtu 

teoretických publikací, jež se touto problematikou zabývají, i praktických sborníků, 

které rodičům, učitelům a vedoucím zájmových kroužků poskytují dostatečné množství 

námětů pro naplnění času tráveného v přírodě - většinou se jedná o různé pohybové 

hry, výtvarné činnosti, pokusy, zážitkové aktivity a relaxační cvičení. I přes takto 

širokou nabídku se však zdá, že konkrétně myšlenka vytvořit na školní zahradě 

modelové ekosystémy a využívat je ve vyučování nebyla dosud nijak zpracována. 

Cílem, vytyčeným pro tuto práci, bylo proto alespoň zevrubné zmapování 

problematiky využívání podobného typu zahrady a na základě získaných poznatků 

předložení konkrétních námětů pro její zapojení do výuky. 

Výsledky, které toto mapování přineslo, jsou následující: 

1) Využití modelových ekosystémů na školní zahradě se ve výuce běžně 

nevyskytuje (ani v zahraničí), ačkoliv se nejedná o myšlenku zcela novou. Žáci i 

učitelé jsou však této myšlence nakloněni. 

2) Výuka v prostředí modelových ekosystémů na školní zahradě přináší tato 

pozitiva: 

> potenciál, který školní zahrada nabízí, je z mnohem větší míry využit 

> žáci se dostávají daleko častěji do přímého kontaktu s přírodou 

> výuka botaniky se stává názornější, praktičtější, zajímavější a splňuje 

požadavky současné moderní pedagogiky 

> učitelům skýtá snazší a dostupnější možnost seznamovat žáky s živými 

přírodninami, než jakou nabízejí výlety a exkurze 

3) Výuka v prostředí modelových ekosystémů na školní zahradě však klade jisté 

nároky: 

> na čas v případě, že se učitel rozhodne vybudovat ukázkové modelové 

ekosystém sám vlastními silami 
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> na organizaci, neboť v jejím průběhu hrozí více rizik, která je možné 

minimalizovat jen svědomitou přípravou, odpovídajícím vedením žáků a 

dostatečnou komunikací s rodiči 

4) Způsobů, jak využít modelové ekosystémy na školní zahradě, je neomezeně 

mnoho. Pro výuku botaniky lze vymyslet nepřeberné množství přínosných a 

zajímavých aktivit (jak je naznačeno ve sborníku námětů), navíc se nabízí 

možnost navštěvovat zahradu i v rámci všech ostatních předmětů a zapojit do 

výuky mezipředmětové vztahy. 

Všechny tyto poznatky jsou však založeny pouze na studiu omezeného množství 

literatury a dotazování malého vzorku žáků a učitelů. Aby tedy mohla být jejich 

pravdivost skutečně s jistotou potvrzena, je zapotřebí ideu výuky botaniky v prostředí 

modelových ekosystémů na školní zahradě podrobit mnohem důkladnějšímu studiu -

zvláště pak jejímu ověření v praxi. Teprve na jeho základě mohou být všechny kvality 

takové výuky spolehlivě zhodnoceny. To je ovšem záležitostí soustavné a dlouhodobé 

práce (ideálně většího počtu lidí), která zcela přesahuje omezené možnosti jedné 

diplomové práce. 

1 přesto věřím, že to málo, co bylo přeci jen zjištěno, vymyšleno a sepsáno, 

dokáže učitele motivovat a inspirovat k tvořivému využití školní zahrady ve výuce, a 

některé snad přivést dokonce i k pokusu o její přetvoření v „ekosystémový ráj". Snad 

právě na základě jejich činnosti bude možné jednou pokračovat v již kvalitnějším, 

praktickými zkušenostmi podloženém, studiu problematiky využívání modelových 

ekosystémů nejen v hodinách botaniky. 

126 



VI. Summary 

The idea of teaching pupils directly in the natural environment is not new at all. 

Similar ideas were already promoted by the famous Czech educator Jan Amos 

Komensky in the 17th century. But at his time, it was much easier to realize them. 

Nowadays, many city schools (and not only them) are situated far away from any kind 

of green. Then, it is quite demanding to reach a nice place where to spend a lesson of 

botany observing nature and learning to understand it. That is why using schoolgardens 

for purposes of learning in the natural environment seems to be quite reasonable -

especially when the gardens are enriched by some models of ecosystems, that are 

typical for Czech landscape. 

Learning in such a type of garden is thought to have a very positive effect on 

pupils. It is believed to stop the process of children loosing contact with real nature and 

to help pupils develope a tight relation to it, which is very improtant for their 

environmental thinking. It is also absolutely sure, that active learning by manipulating 

real things and getting familiar with them by using all five senses makes the learning 

process efficient. 

For teachers, using a schoolgarden full of model ecosystems seems to be a 

helpful method because of many reasons. It is in an absolute accord with the 

requirements of the Frame Educational Program and follows the setting of many 

textbooks, it is not that much time-demanding and it enables teachers to prepare for 

lessons by studying the nature (flowers, trees,...) present in their garden in advance. 

Of course, the method of using model ecosystems also demands some input, but 

it does not have to be as exhausting, as it might be expected. Especially creating the 

ecosystems could seem to be a very difficult task, but it is actually not true. There are 

many ways to found them and it is possible to choose one according to the amount of 

money, time, energy and experience. 

Because of all the reasons mentioned above, the method of using the described 

type of schoolgardens when teaching botany (and other subjects) can be considered as 

one of the possibilities of changing the current form of botany lessons, that are still too 

little objective and that still do not focus on teaching children to love nature enough. 
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P ř í l o h a 14 

Dobrý den, jsem si téměř jistá, že se k Vám tento dotazník dostává právě ve chvíli, kdy máte plné ruce 
práce. (Neznám učitele, který by nebyl neustále v jednom kole!) Přesto bych Vás chtěla moc požádat 
o jeho vyplnění. 
Dotazník se týká nového způsobu využiti školní zahrady ve výuce (zejména botaniky) na I. stupni, 
kterým se zabývám ve své diplomové práci. Věřím proto, že by Vám kromě trochy práce navíc mohl 
přinést í špetku inspirace. A kdyby Vás myšlenka modelových ekosystémů (viz níže) zaujala dokonce 
natolik, že byste se s ni chtěli seznámit blíže, s radostí Vám zašlu svoji práci včetně drobné praktické 
příručky, pokud se mí ji podaří - í s Vaší pomocí - zdárně dokončit. 

Anna Jiříčkova, studentka V. ročníku Pedagogické fakulty UK 

Ještě před tím, než začnete vyplňovat: 
Chci Vás ujistit, že dotazník je naprosto anonymní. Nebojte se proto na všechny moje všetečné otázky odpovídat naprosto spontánně 
a podle pravdy. 

K vyplněni budete potřebovat pouze tužku, kterou 

- zakroužkujete tu z možnosti, která odpovídá skutečnosti, nebo která se vám zamlouvá. 

PŘIKLAD: Ncjradčji mám (jahodový /meruňkové knedlíky. 

- na tečkovanou linku doplníte odpověď vlastními slovy. 

PŘIKLAD: Často jezdím na hory. p ro tože . . . . r fa fa snífi . 
- v případě bodů označených hvězdičkou spojíte hesla v rámečku s odpovídajícím heslem mimo rámeček. 

PŘIKLAD: V tclevi/.i sleduji 
-detektivky' /.právy telenovelv 

dokumentární filmy 

ZŘÍDKA NIKDY 

1 Neidřive bych se ráda dozvěděla něco o Vás: 

• " J s e n r f e n a ) muž. Je mi méně než 35 ( j 5 - 5 ( j ) více než 50 let. Řadím se mezi středoškoláky 

vysoko^íá^)\Jčím celkem r . l e t . Nyní učiněna mate (do 200 žáku) střední (200-400 žáků)/ 

velké (více než 400 žáku) škole, která se n&chkz(vmalé/)střední / velké obci. Škola fé klasická 

alternativní ( .)." 

l i Nvni bvch ráda zjistila, jaký máte vztah k přirodě a iak se vypořádáváte s výukou botaniky: 

• "Přírodu mám (yelmi rádfcpý rád(a) nerad(a). Do úzkého kontaktu s ní se dostávam (Óenně > 

alespoň jednou týdně méně než jednou týdně, a to díky sv^víastni zahradě^ procházkám v parku 

procházkám v lese neho v jiném ryze přírodním prostřední / 

• "K výuce botaniky mám velmi kladný 

• „Při výuce botaniky používání * VŽDy 

spiše negativní / velmi negativní 

ZRIDK. 

učebmče A vycházky do okolí * vicieo * vlastní vyprávění 
^obrázkové encyklopedie * školní zahradu * umělé model 

opraydové rostliny>a jejich součásti * nástěnné obrazy * herbář 
exkiírze * koutek přírody / fotografie J x počítače 
jiné 1 > v / . ^ r r r r : ^ v . . . . 

POMFRNF Č A S T Í ^ N I K D Y ^ 
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I I I . V tomto okamžiku se dostáváme K jádru věci, tedy ke vztahu Vv-školní zahrada-vyučováni: 

• "Na školní zahradu chodím velmi rád(a) ritdkiý nerad(qpb,ve výuce ji využívám 

občas>nevyužívám, protože,. . . , . . . . . . r r ^ ^ ^ ^ ľ ' ' . i p ^ i r i ť f ^ / ^ ' . . . , 

• "Školní zahradu využívám k(e):* 

c spo lečné jx jaxa í i * výuce pěstitelských prací * výuce botaniky v 

výuce čehokoli za letního počasí * aktivitám v rápiíci zájmových kroužků 
aktivitám mimo Vyučováni (společný táborák apod.) / * výuce tělesné výchovy 
výuce estetické)' 
jiným účelům.. . 

ČASTO 

• "Mezi aktivity,. které nejčastěji volím pro pobyt na školní zahradě patří 

ti/ýrélduL /"¿¿UL<ciu.<X_ ) 

NIKDY 

r^rku^/ 

IV. A nvní trocha teorie a opakováni: 
EKOSYSTÉM je harmonický celek, který tvoří všechny organizmy žijící na určitém místě spolu se svým 
prostředím. Děti na I. stupni ZŠ se učí o základních ekosystémech naší přírody, jakými jsou např. louka, pole, 
les, mokřad apod. Myšlenkou, kterou se zabývám ve své diplomové prácí, je přetvoření školní zahrady na 
jakousi galerii ekosystémů, tzn. vybudování různých modelů ekosystémů v jednotlivých koutech zahrady, popř. 
vytvoření takových podmínek, aby se tam daný ekosystém vytvořil sám. Tato galerie a přírodní oáza by pak 
mohla být využita jako "reálné prostředí" pro výuku (nejen) botaniky. 

Co vy na to? . 

• "Tato myšlenka mi připadá ě t y f é f i * ? , , protože. . ¿ r ^ . . 

• "Já sám(sama) bych takovou zahradu 
vyuzivai(yj^vclwi vád(cijs® pokud nfpŽYio čcistp^ využivctl(ci) 

žHUrAcf. 

•h 
rád(a), ale jen občas spíše nevyužívala) rozhodně nevyužívala)." , 

• "Napadaji m ě j y t o aktivity, které by se na podobné zahradě daly využit. i f l 4 ^ . V?. 

• "Já sám(sama) bych si takovou zahradu založit trtiufl(a) troufl(a) v pomocí člověka, který má 

zkušenosti troufla s pomoci informační brožiiQ^ ne troufl (a). 

Nyní jsme již úplné na konci. Můžete, si oddechnout a pokračovat ve své práci. Moc Vám děkuji za 
zodpovězení všech mých otázek. Je to pro mě veliká pomoc! Věřím, že se myšlenkou modelových ekosystémů 
necháte alespoň lehce inspirovat - jjsté to přinese spoustu krásných zážitků Vám i Vašim dětem! 

Přeji Vám příjemný, již žádnými jinými dotazníky nerušený den! 
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P ř í l o h a 14 

Ahoj! Jmenuji se Anna Jiříčkova ( - vypadám asi jako na tom obrázku), Chodím do 5. ročníku na 
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, což znamená, že ze mě možná časem bude pani 
učitelka. Abych se jí ale mohla stát, musím napsat něco, čemu se říká diplomová práce. 
A právě od Tebe bych potřebovala, abys mi s ní pomohl(a) tím, že vyplníš tento papír a odpovíš 
na moje zvědavě otázky. Tak s chuti do toho:-) 

• St-'- M i 
ř f { 0 

Ještě než začneš vyplňovat: 
Slibuji ti, že se dotazník nedostane do rukou nikomu jinému než mně. Můžeš se spolehnout, že se nikdo nedozví, co všechno jsi m 
napsal(a). Chci tě proto poprosit, abys všechno vyplnil(a) podle pravdy. Je to pro mě důležité! 

Potřebovat budeš jen tužku nebo pastelku jakékoliv barvy, kterou 

- zakroužkuješ tu z možností, která odpovídá skutečnosti, nebo která se ti zamlouvá. 

PŘÍKLAD: Ncjradčji mánl^Jnhoc/ove) /meruňkové knedlíky. 

- na tečkovanou linku doplníš odpověd vlastními slovy. 

PŘIKLAD: Často jezdím na hory. protože..MQC.rMtíl.faf/mu.-

S otázkami, se kterými si nebudeš vědět rady, Ti paní učitelka určité pomůže. 

I. Nejdříve mi napiš něco o sobě: 

• Jmenuji se .. JAW/. ( j e n křestní jméno!) a chodím do ...P-. třídy. Škola, do které 

chodim, má 0 /1 žáků a nachází se v obci s u m . obyvateli. Chodím tam moc ráJ/aj 

fmd(a)] spíš mraJ(a) hrozně nerad(a). Z předmětů mám nejraději protože 
^ — ' L J ^ J . F „ ^¡AM. V:. ' ., J / . 

Nejnorsi predmet je pro me 

lÍMýumWj.. di/mUtf". 
II. Teď přijde taková všehochuť 

Představ si, že je tento žebřík takovým "žebříčkem oblíbenosti" předmětů ve škole. 
Na nejvyšší příčce jsou nejoblíbenější předměty, na spodní předměty, které nemůžeš 
vystát. Vybarví příčku, která by zhruba odpovídala tomu, jak moc máš rád(a) přírodovědu. 

• Přírodovědu jsenyimistil(a) právě takto, protože. Aj. . djí^HiÁ 

J m i . 
Do tohoto žebříku vepiš podle oblíbenosti následující témata, 
o kterých se v přírodovědě určitě učíte: 
člověk, nežívá příroda, živočichové, rostliny. 

' / / / / 

%/r • 

w.mMmMjŤíCMfM'... 

• Rostliny jsem umístil(a) právě takto protože 
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Představ si, že jsi ředitel školy a potřebuješ postupné prodat nebo vyhodit součásti vybavení školy, které jsou 
vypsané v rámečku. Nad každou z věci napiš číslo podle pořadi, jak by ses jich zbavoval (to, co bys vyřadil(a) 
jako první, označ jedničkou atd.). 

2- x * £ .. 
počítače * vycpana zvířata 

3-
učebnice přírodovědy" * 

školní zafřrada 

obrázkové encyklopedie 

televize s viedeem 
yi ý 

nástěnná plakáty * mikroskopy 

ě , 

Zadívej se chvilku na obrázek a všechno, co tě při pohledu na něj napadá, napiš do prostoru okolo. 

/mjJm, %kMÁMx 

múA'Jyj 

¿ ^ .¿r«? i ;;| 

I I I A nvni několik otázek ke školni zahradě: 

• Na školní zahradu (chodím rádiajT) chodím nerad(a) nechodíme, ale já bych tam moc rád(a) 
chodi í (a) nechodíme a vůbec mi to nevadí, protože AA/№. . Á ) U i J w . M/iMŮ^A 

Ý m s Á t t f . ^ M W / ^ .....' 
Pokud na školní zahradu alespoň občas chodíte, zkus nakreslit, jak to tam vypadá a co tam děláte. 

H 
\ >r f 

/51 / 
W 

J Í 

/ / i íí j '• 

( d , 

'/l 
V ; 

v\ 
>a 

A A) 
H.J 

Představ si, že byste na školní zahradě měli louku se spous tou květin, kus pole s obilím, malý 
domeček se zahrádkou, rybníček s rákosím.. . C o bys t omu řekl(a)? 

• Taková zahrada by se mi(mocUbilaf docela Ubila nelíbila, p r o t o 

.. mMlto.. ÁA^- zmírni. /HÁJfi^M/,...[. 

Napiš, co všechno by se na takové zahradě dalo dělat 

• M i ^ p m J / ^ m . k m . / i A M J M 

No a jsme na konci. Hurá! Moc Ti děkuji za spolupráci. Doufám, že ses u toho moc nenudil(a). A jestli ano, tak 
mi to snad odpustíš. Pokud Ti zbylo ještě trochu času, můžeš mi třeba nakreslit, jak si takovou zahradu 
s loukou, polem, rybníčkem,... představuješ. A až s tím budeš hotov(a), dovolují Ti trošku vylepšit můj 
autoportrét na první straně. 
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P ř í l o h a 14 

Ahoj! Jmenují se Anna Jiříčkova ( - vypadám asi jako na tom obrázku). Chodím do 5. ročníku na 
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, což znamená, že ze mě možná časem bude paní 
učitelka. Abych se jí ale mohla stát, musím napsat něco, čemu se říká diplomová práce. 
A právě od Tebe bych potřebovala, abys mí s ní pomohl(a) tím, že vyplníš tento papír a odpovíš 
na moje zvědavé otázky. Tak s chutí do toho:-) 

Ještě než začneš vyplňovat: 
Slibují ti, že se dotazník nedostane do rukou nikomu jinému než mně. Můžeš se spolehnout, že se nikdo nedozví, co všechno jsi mi 
napsal(a). Chci té proto poprosit, abys všechno vyplnil(a) podle pravdy. Je to pro mé důležité! 

Potřebovat budeš jen tužku nebo pastelku jakékoliv barvy, kterou 

- zakroužkuješ tu z možností, která odpovídá skutečnosti, nebo která se ti zamlouvá. 

PŘÍKLAD: Nejradčji mánX̂ /ahoďové) / meruňkové knedlíky. 

- na tečkovanou línku doplníš odpověď vlastními slovy. 

PŘÍKLAD: Často jezdím na hory. protože... m<K. TMÍ.Ú fiofaju. 

S otázkami, se kterými si nebudeš vědět rady, Ti pani učitelka určité pomůže. 

1 Nejdříve mi napiš něco o sobě: 

• Jmenuji se U d J K ň ( j e n křestní j m é n o ! ) a chodím d o ...:t. třídy. Škola, d o které 

chodím, má . m . .. žáků a nachází se v obci s í t£Q. . . ?ĹÚ. . . . obyvateli . C h o d í m tam moc rád(a) 
rád(a) (spíš nerad(aj) hrozně nerad(a). Z p ř edmě tů m á m nejraděj i S%.ý'T. , p ro tože 

Nejhorš í p ředmět j e p ro mě 

vifM: protože.. se. m. . můr 
11. Teď přijde taková všehochuť: 

Představ si, že je tento žebřík takovým "žebříčkem oblíbenosti" předmětů ve škole. 
Na nejvyšší příčce jsou nejoblíbenějši předměty, na spodní předměty, které nemůžeš 
vystát. Vybarvi příčku, která by zhruba odpovídala tomu, jak moc máš rád(a) přírodovědu. 

• Př í rodovědu j sem umístil(a) p rávě takto , p ro to 

Do tohoto žebříku vepiš podle oblíbenosti následující témata, 
o kterých se v přírodovědě určitě učíte: 
člověk, neživá příroda, živočichové, rostliny. 

Z IVOÚCHOté 

ČCfllďť 

'OSTL iVľ 

• Rostliny jsem umistil(a) právě takto , p r o t o i e . J l . . 3 L A £ M ä ! A J M № f ä á ( L . 
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Představ si, že jsi ředitel školy a potřebuješ postupně prodat nebo vyhodit součásti vybaveni školy, které jsou 
vypsané v rámečku. Nad každou z věcí napiš číslo podle pořadí, jak by ses jich zbavoval (to, co bys vyřadil(a) 
jako první, označ jedničkou atd.). 

é 
počítače X A 

vycpaná zvířata * obrázkové encyklopedie 
učebnice přírodovědy * televize"s viedeem 

školní zahrada * nástěnné plakáty * mikroskopy 

Zadívej se chvilku na obrázek a všechno, co tě při pohledu na něj napadá, napiš do prostoru okolo. 

№ rl'- t, WjN-lé JQRUi' 

uct'R/Jc PRl'lZoocvéOY 
SiOAJce, Síf/CY, ¿es; vúm, 
ijflYZ 
I I I . A nyní několik otázek ke školní zahradě: 

• Na školní zahradu; chodím rádjaj) chodím nerad(a) nachodíme, ale já bych tam moc rád(a) 

chodil(a) nechodíme a vůbec mi lo nevadí, protože ..•$.£•. ML!.C.< >.../'.,..¿o&W&QÚIľ. 

Pokud na školní zahradu alespoň občas chodíte, zkus nakreslit, jak to tam vypadá a co tam děláte. 

~ Í i l i J í l ! ¡8 l i / 
rillT.„ <p J i t i 

Představ si, že byste na školní zahradě měli louku se spoustou květin, kus pole s obilím, malý 
domeček se zahrádkou, rybníček s rákosím... Co bys tomu řekl(a)? 

• Taková zahrada by se m\(nioc líbila) docela Ubila nelíbila, protože...¿..!//....fcú.CŮ.XlCh..':...... 

Napiš, co všechno by se na takové zahradě dalo dělat: 

• vi..:: Sá..,.i.y..Ľ.:ď,.B.éMTľ,, 

No a jsme na konci. Hurá! Moc Ti děkuji za spolupráci. Doufám, že ses u toho moc nenudil(a). A jestli ano, tak 
mí to snad odpustíš. Pokud Ti zbylo ještě trochu času, můžeš mi třeba nakreslit, jak si takovou zahradu 
s loukou, polem, rybníčkem,... představuješ. A až s tím budeš hotov(a), dovoluji Ti trošku vylepšit můj 
autooortrét na orvní straně. 
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Př í loha 14 
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Příloha 5 
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Př í loha 6 

Vysvětlivky: 



Pří loha 9 

./¿íKí/nÁo- 3 3 8 

CIAK ď Jf&P%J2&JLNýJl K J i y S & J l 

JCa^cLýy rrvG-u>cLr-ý> ¡bo-ývo-dúř- u-ó, ^a* rn&oo&rrbi bo, ^iu-i 

^jve-u/it^ toxJvto- uyfltoxyrbifcAj ^Uxs-čLoIvlí uAyr-ýyU-afó u-

jvr-a-ícp do-lw-é, tiýto- ^k/r-ý&Q; rv&rvióUo, rvýlyrý ^cuJvouchu-cj^^ 

^QiM/i/^Qy tlýto- \JvrCjÁ>Qs O-d/^Á/r-ayrv&rVÝ b-LLClo-LC, rVCL/xía/riAL' u-olká 
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Př í loha 9 

141 



Př í loha 9 

Ekosystém: 

Český název Latinský název Počet kusů 

Vypracovali: 
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P ř í l o h a 14 

Vlastnost 
Obilí 

název: 
Planá tráva 

název: 

Počet zrn 

Velikost zrna 

Uspořádání zrn v květenství 

Délka stébla 

Odolnost 

X -
Příloha 11 

DOTAZNÍK na téma „Jak se vám žije ve vašem domově?" 

Jméno: t4l£ice< 

1) Chutná Vám obilí? 
• Ano 
• Ne 

2) Žije se Vám tedy na poli dobře? 
• Samozřejmě, vždyť tu mám tolik jídla - a úplně bez námahy. Stačí udělat pár 

kroků a jsem na dalším klásku! 
• Ano, ale ani ne tak kvůli jídlu, jako spíše díky tomu, že tu nejsou žádné stromy 

a já se mohu celý den jen tak vyvalovat na sluníčku. 

Když jste sem přišel, přivedl jste si s sebou i svou rodinu? 
• Ne, žiji tady zcela sám. Co by tu ostatní dělali? Já to tady zvládnu sníst sám. 
• No ovšem, hned jak jsem na toto pole kápl, zavolal jsem všem svým 

příbuzným a známým — a teď nás je tu nespočítané. 

Zdá se, že si žijete vskutku bezstarostně. Nehrozí vám tady nějaké nebezpečí? 
• Ale to víte, že hrozí. Kolem se to hemží samými nepřáteli. 
• No, zcela bezpečné to není nikde. Ale tady v okolí kromě obilí nerostou žádné 

jiné rostliny, kde by se mohli skrývat případní útočníci. A tak jediná pohroma, 
která by nás mohla potkat, je snad jen ten chemický postřik. Ale i na ten už si 
zvyk 
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Př í loha 14 

Zima 
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Př í loha 14 

Q Datum: 

© Čas: 

& Teplota vzduchu: 

^ Oblačnost: 

\bSLa vetru: 

® Východ slunce: 

& Teplota vody: 

Množství srážek: 

[b Směr větru: 

O Západ slunce: 

£ 0 Události dne: 
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Př í loha 14 

Značky pro zaznamenávání oblačnosti 

J a S n ° 

Skoro jasno 

A 
Polojasno 

Zataženo 

Déšť 
ô ô 

ô 6 

Déšť se sněhem 
ô * 
« ô 

Sníh 

* * * 

Bouřka 

i 

Mlha 
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Značky pro fenologická pozorování 

^ Rašící listy 

^ ^ Rozvíjející se květ 

Uvadlý květ 

-f" -j"* Zrající plody 

( 3 O Žloutnoucí listy 

O O Opadávající listy 
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