
EDUGARD soutěž pro školy 2017/18

„Pěstuj, zkoumej, vyprávěj“

prezentace 13 škol z Jihočeského kraje



8. třída - ZŠ a MŠ Čestice 

 Zahradničení se 
zahradou, ale i bez 
zahrady

 tým Osmáci

 12 dětí

 věk 13 – 14 let

Recepty z voňavé 
zahrady

 výroba ručního papíru 

 sepsání zahradní kroniky 
(22 voňavých stran o 
zahradě)

 zdobení zahrady vlastními 
výrobky

 zahradnické pokusy



8. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



8. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



6. třída - ZŠ a MŠ Čestice 

 Zahrada vypráví

 tým Šesťáci

 7 dětí

 věk 11 – 12 let

Komiks ze života vážek

 výzva jak zapojit zahradu 
i do výuky češtiny

 spojení češtiny, 
přírodovědy a výtvarné 
výchovy

 žáci jako spisovatelé, 
badatelé a malíři



6. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



6. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



7. třída - ZŠ a MŠ Čestice 

 Zahrada vypráví

 tým Sedmáci

 15 dětí

 věk 12 – 13 let

Naše školní zahrada

 kniha jako dárek pro prvňáky 

 zahrada a život v ní v 
příspěvcích žáků na 20 
stranách (kompost, žížaly, 
kůlna, zelenina, mravenci, 
hmyzí hotel, jezírko,veverky, 
včely, bylinky, stromy, 
květiny, krásná zahrada)



7. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



7. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



4. třída - ZŠ a MŠ Čestice 

 Zahradničení se 
zahradou, ale i bez 
zahrady

 tým 4. třída

 25 dětí

 věk 9 – 11 let

Příroda je dar

 ochutnávka kapusty 
pěstované na kompostu

 zasypávání krmítek – 
poznávání ptáků

 výroba lojových koulí

 jarní úklid zahrady

 výsev semen



4. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



4. třída - ZŠ a MŠ Čestice 



9. třída - ZŠ a MŠ Čestice 

 Zahrada vypráví

 tým 9. třída

 9 dětí

 věk 14 – 15 let

Our school garden

 období loučení se školou

 vzpomínky na hezké 
chvilky na školní zahradě

 příběhy v angličtině



9. třída - ZŠ a MŠ Čestice 

Our school garden

Our school garden is beautiful. We have in a garden a lot of nice 
flowers. Snowdrops are the first sign of the end of winter. They don
´t bloom long. We have crocuses, tulips and narcisses to. In 
summer we wait when plums are ripe. We always have to pick it so 
all my schoolmates help me. We don´t store it, we eat it. 

Me and my classmates enjoyed the tasting we prepared with herbs 
from our school garden. We mixed water with mint and lemon 
leaves. It was cool and fresh and delicious.

Each year takes place a school performance in our school garden. 
Last year this celebration started a bit later. The performance of 
each class has already begun, but nothing was happening. “What 
are we waiting for?” asked everyone. Of course, Mrs. Hartlová 
came late. Everyone was already nervous, but everything went well 
at the end. She came at last. We were acting well, and our parents 
were satisfied. I must say I enjoyed it very much.

I am looking forward to school garden party this year it will be the 
last for me.

Lukas Krejčí, 9. třída



9. třída - ZŠ a MŠ Čestice 
Our Garden

We did lot of things in our garden. But the two biggest things I 
did there are these: creating a pond and making a wooden 
construction.

When we started to create the pond the excavator arrived first 
and dug a hole. Then there was a sail on which stones and 
dirt were placed. We planted water plants in the dirt. After 
that, we poured water and put small aquatic animals there.

The construction of the wood was simpler. We had planks, 
nails, hammers and pallets. The palette served us as the 
underside of the planks. We put them on sides from the hill 
and from the back. On the underside we peeled the lino and it 
was done. I hit my finger with a hammer. It was very painful, 
but it healed soon. We were happy that our work will serve for 
other pupils.

I’m looking forward to another work there.

Milan Martan, 9. třída



ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

 Zahrada vypráví

 Tým Robinsoni z 
Bezdrevské

 26 dětí

 věk 12 – 14 let

Skřítkové Zeleného 
ostrova

 využití postaviček skřítků 
(Rašeliníček, Bezinka, 
Půdníček ...)

 děti dostávají od skřítků 
úkoly (hledání v kompostu, 
přiřazování semínek, 
rozdíly mezi rostlinami, 
biodiverzita ...)



ZŠ a ZUŠ Bezdrevská



ZŠ a ZUŠ Bezdrevská



ZŠ a MŠ 
Staré Město pod Landštejnem

 Zahradničení se 
zahradou, ale i bez 
zahrady

 tým Staroměstští zahradníci

 18 dětí
 věk 7 – 11 let
 ve spolupráci s rodiči a  

Lesní správou Český 
Rudolec

Begónie a bylinky
 výroba dřevěných koryt na begónie 
 výroba keramických květináčů a 

zápichů na bylinky
 sázení, zalévání, použití bylinek ve 

školní kuchyni
 děti navrhovaly (a hlasovaly) co 

pěstovat a v čem, samy zajistily 
materiál a výrobu koryt či květináčů

 video „Představení projektu“



ZŠ a MŠ 
Staré Město pod Landštejnem



ZŠ a MŠ 
Staré Město pod Landštejnem



2. ZŠ Jindřichův Hradec

 Zahrada vypráví

 tým Broučci

 29 dětí

 věk 11 – 12 let

 pomoc rodičů

 a sponzorů

 dům pro broučky bez 
domova

 deníček Broučci 

 (každý měsíc školního 
roku děti vypráví jeden 
příběh)

 sluneční hodiny

 bylinková zahrádka



2. ZŠ Jindřichův Hradec



2. ZŠ Jindřichův Hradec



ZŠ Cesta

 Zahradničení se 
zahradou, ale i bez 
zahrady

 tým Cesta

 20 dětí
 věk 10 – 15 let
 spolupráce s rodiči, 

odborníky, zřizovatelem 
školy a mladšími spolužáky

Léčivá síla přírody

 „Přičichnout, ochutnat, zasadit, 
vyrobit“

 sázení

 objevování planě rostoucích bylin

 fenologie rostlin a stromů v okolí

 ochutnávky vlastnoručně  
vyrobených produktů

 konopí – léčivá rostlina

 protidrogová prevence



ZŠ Cesta



ZŠ Cesta



ZŠ Borovany

 Zahradničení se zahradou, 
ale i bez zahrady

 tým „šesťáci“

 53 dětí

 věk 11 – 13 let

 ve spolupráci 

 s rodiči a sponzory

Postupná proměna školní 
zahrady

 plánování v terénu

 péče o skleník

 vznik bylinkové spirály

 nový okrasný záhon

 ohrada pro morčata

 nové vyvýšené záhony

 péče o staré záhony



ZŠ Borovany



ZŠ Borovany



ZŠ Lhenice

 Zahradničení se 
zahradou, ale i bez 
zahrady

 tým Barevní zahradníci

 22 dětí

 věk 9 – 10 let

 ve spolupráci s rodiči

Vypěstujeme si barevnou 
svačinku

 zlaté ředkvičky, fialové 
mrkve

 zasetí semínek
 pletí, zalévání
 sklizeň
 netradiční svačinka s 

ochutnávkou pro rodiče



ZŠ Lhenice



ZŠ Lhenice



3. ZŠ Jindřichův Hradec

 Zahrada vypráví

 tým 7.B

 15 dětí

 věk 12 – 13 let

 ve spolupráci 

 se ZO ČSZ

Výstava ovoce, zeleniny 
a květin

 každoroční akce

 výpěstky ze školního 
pozemku i vlastních 
zahrad

 pěvecký sbor, úkoly, 
občerstvení

 komiks žáka školy



3. ZŠ Jindřichův Hradec



3. ZŠ Jindřichův Hradec



ZŠ a MŠ Kluky

 Zahradničení se 
zahradou, ale i bez 
zahrady

 tým Dobrodruzi na Zemi

 30 dětí

 věk 7 – 11 let

Proměna nicoty v oázu 
 založení nového trávníku 

na místě, kde byla 
původní tráva zničena

 narušení tuhé suché 
krusty rýči

 nová zemina a travní 
osivo

 zalévání, zalévání



ZŠ a MŠ Kluky



ZŠ a MŠ Kluky



Děkujeme za pozornost

Přírodní zahrada, z.s.

www.prirodnizahrada.eu
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