
 
 
Projekt „ S radosťou do záhrady“ 
 
Naším cieľom je vybudovať školskú záhradu, v ktorej si budú žiaci overovať teoretické 
vedomosti, ktoré získavajú na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov a praktické 
činnosti, ako sú pestovanie plodín, drobný chov zvierat a výroba rôznych záhradných prvkov 
z odpadového materiálu. Záhrada bude sprístupnená nielen žiakom školy, ale i širokej 
verejnosti. 
 
Pohľad do cieľového stavu 
Bude vybudovaná školská záhrada s vybavením potrebným k realizácii vyučovania v rôznych 
predmetoch. Zámerom je prepojenie teoretickej a praktickej činnosti, pestovanie plodín, 
drobný chov zvierat a rôznorodé voľnočasové aktivity pre žiakov i širokú verejnosť. Pri 
zostavovaní celého projektu hral dôležitú úlohu jeden nadaný žiak našej školy, ktorý 
vypracoval celý plán záhrady a navrhol jednotlivé prvky, ktoré sú do  nej zakomponované. 
Vychádzal pri tom  z návrhov členov Žiackeho parlamentu, ktorý máme v škole. To bude 
veľkou motiváciou pre všetkých žiakov pri práci v záhrade. Jeho návrh si môžete pozrieť 
v časti „Zelené oázy“. 
 
Postup realizácie 
V súčasnosti je školská záhrada v stave zarasteného pozemku, o ktorý sa nikto nestará asi 
15 rokov. Záhradu preto ideme budovať od úplných začiatkov. Celé budovanie záhrady bude 
rozdelené na niekoľko etáp: 

1. Etapa: Odstránenie starého nefunkčného oplotenia. 
2. Etapa: Úprava terénu školskej záhrady (práca ťažkej techniky – mulčovanie, 

diskovanie, orba, vyrovnanie pooraného pozemku, práca s rotavátorom, čistenie 
studne). 

3. Etapa: Vybudovanie nového oplotenia, súčasne výstavba veľkých objektov 
(rozhľadňa, altánok, vyhĺbenie jazierka, ohrada pre sliepky). 

4. Etapa:  Vybudovanie chodníkov, ohniska, dlažby v altánku, vyvýšených záhonov. 
5. Etapa: Osadenie záhradného domčeka, lavičiek, zábradlia na most cez Zelnický 

kanál 
Etapa 1, 3, 4 a 5 bude realizovaná formou brigád. Chceme požiadať o pomoc učiteľov, 
rodičov žiakov školy, členov Dobrovoľného hasičského zboru,  poľovníkov, dôchodcov. Na 
etape 2 budú pracovať zamestnanci Poľnohospodárskeho družstva.  

6. Etapa: Vytvorenie skalky, bylinkovej špirály, pocitového chodníka. 
7. Etapa: Výsadba ovocných stromov, ovocných kríkov, okrasných trvaliek, skalničiek, 

stromov, viniča, siatie trávy a úžitkových plodín. 
8. Etapa: Vybudovanie kompostoviska, výroba a osadenie doplnkových komponentov 

(hmyzí hotel, náučné chodníky, odliatky stôp zvierat, odliatky listov, meteorologická 
stanica, solárne hodiny, solárna sušička,...) 

Etapa 6, 7, 8 bude realizovaná počas školského roka. Žiaci budú vyrábať jednotlivé 
zariadenia na vyučovacích hodinách techniky, svetu práce, biológie, pracovného vyučovania, 
fyziky. Budú zhotovené z rôzneho odpadového materiálu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verejnoprospešná funkcia priestoru 
 
Škola:  
Pre školu bude tento projekt jedinečným a prelomovým prínosom pri prepájaní teoretickej 
a praktickej časti vyučovania. Vedomosti nadobudnuté v školských laviciach si žiaci budú 
môcť overiť alebo demonštrovať na konkrétnych príkladoch. Pretože záhrada má široký 
záber, bude slúžiť učiteľom a žiakom na všetkých vyučovacích predmetoch. Naším cieľom je 
odpútať žiakov od pohodlného spôsobu života (sedenie za počítačom) a vylákať ich von do 
prírody. Chceme využiť ich tvorivosť a fantáziu pri práci v záhrade a prezentovať výsledky ich 
práce. Dôležitým prínosom záhrady bude zlepšenie medziľudských vzťahov nielen medzi 
žiakmi, ale aj vzťah dieťa – rodič. Keďže tento projekt veľmi pozitívne vníma široká verejnosť, 
zúčastní sa na ňom veľký počet obyvateľov našej obce. Týmto  majú možnosť vytvoriť si 
komunitnú záhradu vo svojej obci.  
Široká verejnosť: 
 Záhrada bude sprístupnená širokej verejnosti počas všetkých dní. Keďže bude oplotená 
a zároveň uzamykateľná, voľný prístup do nej bude zabezpečený otvorením v ranných 
a zatvorením vo večerných hodinách. Slúžiť bude pani učiteľkám a deťom z Materskej školy, 
Centra voľného času, Základnej umeleckej školy (všetky tieto organizácie majú sídlo v areáli 
školy). Okrem toho bude slúžiť na oddych mamičkám s malými deťmi, poľovníkom, včelárom, 
rybárom, jednote dôchodcov, združeniu záhradkárov. 
 
 
Druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na vysadenie 
V súčasnej záhrade sa nachádza niekoľko ovocných stromov, prevažne jabloní. Už roky sa 
o ne nikto nestará. V novej záhrade budú zachované. My ich len doplníme novými mladými 
stromčekmi. 
Rastliny plánované na výsadbu:  
Úžitkové rastliny: ovocné stromy – jablone, hrušky - sušenie  
                                                        slivky – varenie lekváru 
                                                        ringloty – varenie marmelády 
                                                        marhule – varenie marmelády 
                                                        orech vlašský – útočisko v tieni 
                                                        moruša – strom našich predkov 
                             ovocné kríky -   ríbezle (červené, čierne, biele) – kríkové, kmienkové –  
                                                                   spoznávanie rôznych druhov 
                                                        egreš – priama konzumácia 
                                                        rakytník – džem, sirup, sušenie 
                                                        čučoriedky – pestovanie v kyslej pôde 
                                                        černice – mrazenie, dreň 
                                                        maliny – mrazenie, dreň 
                                                        vinič – výroba šťavy 
                               bylinky – keďže pestovanie byliniek je v súčasnosti trendom, veľa rodičov 
ich bežne denne používa, budeme sa ich snažiť získať od nich. Dokúpime až tie, ktoré by 
nám chýbali. Žiaci sa budú učiť spoznávať liečivé časti jednotlivých byliniek, ich sušenie, 
presádzanie rozmnožovanie. 
                               semená – mrkva, petržlen, uhorka, hlávkový šalát, cibuľa, tekvica 
hokkaidó, reďkovka, rukola, špenát, cuketa, hrášok 
                               priesady – paprika, rajčiny, kaleráb, jahody 
Okrasné rastliny:   stromy listnaté – dub, buk, lipa, javor, pagaštan 
                               stromy ihličnaté – smrek, smrekovec, jedľa, borovica, tis 
                               kríky – vŕba, nátržník, zemolez, krušpán, dráč, zlatovka, ibišek, orgován,  
                                         tavoľník, weigela 
                               okrasné trávy – ozdobnica, kortadéria, ostrica, ometlina, kostrava 



 
                               trvalky a skalničky – flox, echinacea, astilba, lomikameň, iberka, 
rozchodník,   klinček, astra, gypsomilka, pivónia, kokarda, margaréta,veternica, fakľovka, 
kosatec, prvosienienka, rupínia, rudbekia, sedmokráska 
                           
   vodné rastliny – lekná,  
                             cibuľoviny – tulipány, narcisy, okrasný cesnak, ľalie, hyacint, modrica 
 
 Niektoré priesady byliniek, okrasných tráv a trvaliek získame od mamičiek žiakov 
rozmnožením. Ostatné dokúpime. 
Pri ovocných stromoch a kríkoch sa budú žiaci učiť rez, strihanie a rozmnožovanie rastlín. 
Okrasné stromy a kríky budú plniť prevažne estetickú a poznávaciu funkciu počas 
vyučovania. Žiaci sa budú učiť stromy strihať. Kríky sa budú učiť formovať a strihať na 
kmienok. Trvalky a skalničky budú tiež plniť estetickú funkciu a budú lákadlom pre hmyz. 
Dievčatá ich budú využívať do aranžmánov. 
 
 
 
Opis, zdôvodnenie a počet prvkov zasadených do priestoru 
 
Most cez Zelnický kanál – je to betónová platňa, ktorá bude po bočných stranách doplnená 
železným zábradlím. Samotný Zelnický kanál a jeho brehy budú v jarných mesiacoch 
vyčistené Správou povodia Moravy.  
Rozhľadňa – bude slúžiť na pozorovanie zveri, ktorá chodí do bezprostrednej blízkosti 
školského pozemku (srnky, bažanty, zajace) 
Trieda – altánok – zo severnej strany vymurovaná z tehál (druhotné spracovanie tehál z 
                              pôvodného domčeku na náradie), bočné steny z drevených trámov,  
                              strecha zhotovená z dreva a šindľov, bude slúžiť  na vyučovanie a oddych  
                              v prírode. Súčasťou altánku budú lavičky z betónu a dreva 
Ohnisko – vymurované z tehál, jeho súčasťou bude lavička v tvare polkruhu vyrobená 
z betónu a dreva 
Záhradný domček na náradie – vyrobený z dreva, bude slúžiť na odkladanie náradia 
Studňa – nachádza sa na pozemku záhrady, je potrebné jej vyčistenie, prehĺbenie 
a osadenie  ručnej pumpy 
Kurník pre sliepky - vyrobený z dreva, bezpečnosť sliepok bude zabezpečená ohradou 
z pletiva  (dva kusy) 
Ovocný sad – stromy rôzneho druhu (25 kusov, niektoré pôvodné, ostatné dokúpené) 
Skalky – budú plniť predovšetkým estetickú a poznávaciu funkciu 
Vyvýšené záhony – budú vyrobené z drevenej guľatiny a budú pridelené jednotlivým triedam 
                                na pestovanie 
Demonštračný včelí úľ – bude vyrobený z dreva  
Doplnkové komponenty – budú ich vyrábať samotní žiaci na vyučovacích hodinách, ale aj vo 
                                          voľnom čase a budú zhotovené z rôzneho odpadového materiálu  
                                          (meteorologická stanica, solárna sušička, slnečné hodiny,  
                                           kompostovisko, hmyzí hotel, odliatky stôp zvierat a listov, náučné 
                                           chodníky,...) 
Suché jazierko -  kvôli bezpečnosti malých detí sme sa rozhodli pre suché jazierko (vodná 
časť  
                            záhrady však bude vo vyvýšenej vymurovanej časti, kde sa budú pestovať  
                            vodné rastliny) 
Bylinková špirála - bude mať tvar dvíhajúcej sa špirály. Na tienistej starne budú bylinky do 
tieňa, na slnečnej svetlomilné bylinky. Steny budú vyrobené z tehál (odpadový materiál)      
Chov sliepok – zvolili sme chov drobných slepačích plemien – liliputiek. Budú mať svoj 
kurník. Starať sa o ne budú žiaci. 

 



 
 
 
Spôsob, akým bude zabezpečená následná udržateľnosť projektu aj po skončení 
realizácie  
                         
Učitelia budú so žiakmi pracovať v školskej záhrade i po skončení projektu. Starostlivosť 
o školskú záhradu bude zaradená do učebných osnov pracovného vyučovania, biológie, 
prvouky, prírodovedy, techniky a svetu práce (navýšenie časovej dotácie). Vždy na začiatku 
školského roka bude každej triede pridelený záhon, o ktorý sa bude počas roka starať od 
siatia až po zber úrody. Úžitkové plodiny budeme obmieňať a zameriame sa na také, ktoré 
sú určené na priamu konzumáciu. 
 
Aktivity, ktoré budeme realizovať a zabezpečíme tak udržateľnosť projektu: 

 Sušenie byliniek a výrova voňavých vrecúšok (spolupráca so Školským klubom detí 
a Centrom voľného času). 

 Výroba mydla s využitím sušených byliniek a kvetov (varenie mydla na hodinách 
chémie). 

 Výroba sviečok s použitím sušených byliniek (na hodinách chémie). 

 Príprava smoothie z niektorých druhov ovocia a zeleniny. 

 Sušenie byliniek a kvetov – výroba aranžmánov. 

 Pozorovanie počasia a zvierat, písanie záhradnej kroniky. 

 Deň otvorených dverí – zástupca každej triedy bude prezentovať  svoj záhon. 

 Workshopy s poľovníkom, včelárom, ovocinárom (vysvetlenie vrúbľovania). 

 Posedenie so starou mamou (stará mama rozpráva skúsenosti s pestovaním – 
spolupráca s jednotou dôchodcov). 

 Beseda s miestnym chovateľom hydiny. 

 Triedenie odpadu (vyvážanie kuchynského odpadu zo školskej kuchyne). 

 Súťaž v hádaní ovocia a zeleniny podľa chute a vône. 

 Pozorovanie a spoznávanie života v Zelnickom kanáli. 

 Určovanie PH vody v Zelnickom kanáli. 
 
 

 
 
 

 

 


