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ÚVOD
Ještě jako žákyně šesté třídy jsme se rozhodly vytvořit
seminární práci o našem školním pozemku – přírodní učebně.
Touto prací jsme chtěly shrnout celou historii a vytvořit tak
první souhrn informací vystihující náš pozemek.
Naše třída měla v průběhu šestého ročníku pěstitelské
práce, ve kterých se o zahradu pečlivě starala. Proto výzva k
zdokumentování přírodní učebny pro nás byla velmi lákavá.
Tento nápad se nám zalíbil.
Dalším důvodem k sepsání této seminární práce byl fakt,
že naše základní škola oslaví v roce 2014 110. výročí založení.
U příležitosti tohoto jubilea se nám zdálo vhodné, aby škola
měla dokumentaci o činnosti, která v ní probíhala. A zřízení
přírodní učebny je jedním z jejích úspěchů za posledních deset
let.
První nápad přišel už dříve, ale škola získala pozemek do
pronájmu až v roce 2007. V současné době je pozemek
úhledný a žáci se o něj pečlivě starají. Nachází se v Kunžaku
mezi sportovní halou a mateřskou školou. I když se o zahradu
staráme necelých šest let, je zde mnoho zajímavého, co stojí
za podrobnější poznání.
V této seminární práci jsme se pokusily všechny získané
informace shrnout. Doufáme, že vás bude historie a
zajímavosti o našem pozemku bavit stejně jako nás.
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KONCEPCE PŘÍRODNÍ UČEBNY
Cílem projektu zaHRAda je podpořit rozvoj
environmentální výchovy na naší škole. Je to jeden z projektů,
které si zařadil do svých priorit Ekotým školy a zároveň je
součástí dlouhodobého plánu environmentální výchovy a
vzdělávání naší školy. Vytvoří prostor pro vyučování „v
přírodě“ nebo pro volnočasové aktivity. Žáci budou moci
strávit hodiny přírodopisu, biologického semináře, prvouky
nebo ostatních předmětů v příjemném prostředí na čerstvém
vzduchu. Na školním pozemku budou probíhat i terénní práce
biologického semináře nebo pracovní výchovy. Na projektu
spolupracovali stavební projektantka, zahradní architekt,
koordinátorka EVVO, vedení školy, obecní zastupitelstvo a žáci
školy.
Škola pozemek získala v celkem zanedbaném stavu. Byla
zde polorozpadlá kolna a staré stromy.
Na zahradě se nejdříve uskutečnily terénní a stavební
úpravy. Následně byl zbudován dřevěný altán s lavicemi a
stoly pro vyučování. Zchátralá kolna byla opravena a je z ní
sklad na nářadí. Došlo k prořezání stromů a vysázení nových
keřů. V dalších letech bylo založeno několik různých biotopů.
Například skalka, bylinková zahrádka, kvetoucí louka, ovocný
sad a další. Zahrada má kromě výukové a pěstitelské části i
část „hrací.“ Zde je vysazen vrbový domeček, umístěna kláda
na hry. Přibylo tu i ohniště s lavičkami.
Abychom zvýšili biodiverzitu, jsou v přírodní učebně
umístěny budky a krmítka pro ptáky, ale i jiné úkryty pro malé
nebo větší živočichy.
Motivem k vybudování učebny je mimo jiné i snaha o
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aktivní propagaci ekologie. Znalosti, dovednosti a úspěchy
žáků v tomto oboru jsou prezentovány před spolužáky na
Ekokonferencích a před rodiči a veřejností na „Dnech
otevřených vrat“ do zahrady.
Snažíme se nepoužívat chemické prostředky a volíme
šetrné způsoby péče o rostliny.
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ROK 2008
V roce 2007 se naše škola rozhodla vybudovat přírodní
učebnu a vytvořit projekt zaHRAda, aby zkvalitnila výuku a
zlepšila stávající podmínky pro environmentální výchovu. Pan
Pflug vytvořil návrh projektu (s přihlédnutím k potřebám školy
a představám žáků) a na začátku roku 2008 škola oslovila
projektantku, která navrhla stavební řešení a připravila projekt
na úpravy pozemku. Pozemek nám byl přidělen v zanedbaném
stavu. Bylo nutno provést terénní i stavební úpravy. Terénní
úpravy proběhly v únoru-březnu. Na pozemku se nacházela
zchátralá kolna a některé stromy.
Cílem celého projektu bylo vybavení přírodní učebny a
tím zkvalitnění výuky, podpoření priority školy a získání
vhodného prostoru pro volnočasové aktivity. Zároveň tím byl
zkultivován nevyužívaný pozemek.
V přírodní učebně bylo v plánu vyučovat nejen hodiny
biologického semináře a pracovní výchovy, ale také hodiny
přírodovědy, prvouky, výtvarné výchovy a tak dále. Přírodní
učebna je rovněž místem pro hry, soutěže nebo setkání s
rodiči či s dětmi z místní mateřské školy.
Projekt se týkal všech pedagogů a žáků školy. Nejdříve
žáci vytvořily návrhy a poté i zorganizovaly anketu týkající se
tvorby názvu naší nové přírodní učebny.
Na pozemku došlo během roku 2008 k vykácení starých
ovocných stromů. Ponechána byla 1 hrušeň, 2 třešně, 2
jabloně a také 1 ringle. V dubnu byla žáky deváté třídy
vysázena část živého plotu z tújí mezi hřbitovem a zahradou. V
červnu byl na náklady obce postaven dřevěný altán. V září
byla založena bylinková zahrádka. Žáci deváté třídy v
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biologickém semináři a žáci šesté třídy v hodinách pracovní
výchovy připravili záhon a postarali se i o přemístění rostlin.
Vše pod vedením paní učitelky Horázné. V tomto měsíci byl
také vysazen ovocný sad, okrasné keře a založeno zeleninové
políčko. Byla opravena stará kolna a začala se využívat jako
nářaďovna. Na obrázku jsou vidět původní plány, jak by měla
přírodní učebna vypadat. Plány se ale se skutečností občas
neshodují.
Škola vypracovala projekt zaHRAda, kdy požádala o grant
MŠMT v Rozvojovém programu „PODPORA EVVO VE
ŠKOLÁCH“, ale zde neuspěla. Část projektu byla financována
příspěvkem na Přírodní učebnu od Obce Kunžak. Kromě toho
byla použita samozřejmě i část peněz z rozpočtu školy.

Pozemek před úpravami
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Pozemek v původním stavu

Původní staré kolny
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Původní stará kolna

Terénní úpravy

Sázení tújí
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PROJEKT Bc. PETRA PFLUGA
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ROK 2009
V roce 2009 jsme v budování přírodní učebny pokročili o
hodně dopředu.
V březnu vykvetly první květy našich stromů a keřů. Na
26.května
žáci 9. A připravili program Děti dětem
„Mravenčení“ pro děti z MŠ Kunžak. V létě se začaly stavět
originální sluneční hodiny, jejichž autorem je pan Mgr. Jan
Zeman. Hodiny tvoří dlaždice, na kterých jsou vyryty názvy
měst např.: Londýn, Kumžak, New York........ Pokud stín
ukazatele směřuje na dlaždici se jménem daného města, pak
v tomto městě je pravé poledne. Názvy měst jsou v původním
jazyce a písmu. Název Kumžak je název naší obce používaný
do roku 1923.
V září žáci 7. třídy zbudovali skalku. Vysadili skalníky,
vřesy a jalovce. Kolem skalky vytvořili hmatový chodníček. Pan
školník založil ohniště. Na školní pozemek byla dovezena
kláda, která je určena na hry.
Dne 1.října 2009 se uskutečnil „Den otevřených vrat“ na
školním zahradu. Při této příležitosti byla návštěvníkům
umožněna prohlídka celé přírodní učebny. V altánu měly dívky
z kroužku hry na zobcové flétny krátké kulturní vystoupení. Na
ohníčku se opékaly špekáčky. Účastníci akce dostali malé
pohoštění a malý dáreček v podobě marmelády nebo
sušených bylinek. Tehdejší místostarosta obce Kunžak pan Ing.
Vladimír Šamal vysadil okrasný modřín.
Obec vybudovala nové oplocení části pozemku. Zakoupili
jsme k ohništi nové lavičky. Každá třída si na svém políčku
vypěstovala zeleninu.
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Projekt přírodní učebna byl financován z několika zdrojů.
Na projekt přispěla Obec Kunžak. Část financí jsme získali
z grantového programu na podporu venkova a krajiny 2009 Podpora environmentální výchovy, vzdělání a osvěty Jihočeský kraj, jehož název byl: „zaHRAda“.
Zároveň jsme získali dotaci Rozvojový program Podpora
environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve
školách v roce 2009 – MŠMT ČR, jehož název byl : „O krok blíž
k přírodě“.
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g
Sluneční hodiny

Skalka

Den otevřených vrat
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Kláda na hraní

Altán
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ROK 2010
V květnu 2010 jsme na pozemku pořádali projekt Děti
Dětem o včelce Máje „Vilík slaví narozeniny“. Na pozemku
jsme zasadili živý plot na jižní a západní části pozemku, který
tvoří různé keře a dřeviny. Dále jsme sem umístili kompostér
na rostlinný odpad ze záhonů. Dále se na pozemku objevila
další důležitá věc v podobě WC, které bylo umístěno napravo
od nářaďovny. Má podobu "kadibudky" z dřevěných prken a
uvnitř je ekotoaleta. Další projekty jsme pořádali v červnu s
názvem Děti dětem – téma „Stromy". Také jsme zde
nainstalovali 3 naučné nástěnky. Současně se pokračovalo
v budování altánu. Do altánku jsme nechali pořídit nové
lavice. Žáci se pečlivě starali o všechny keře a stromy.
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Nové WC

Zeleninové záhonky

Nová nástěnka
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Keře na pozemku

Pozemek v roce 2010

Nástěnka u skalky
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ROK 2011
V roce 2011 škola dále pokračovala v budování přírodní
učebny. I nadále se na jejím udržování podíleli žáci.
Nově byly zakoupeny další 3 vitríny, do kterých žáci
vytvořili výukové materiály. První nástěnka popisovala
bylinkovou zahrádku, druhá byla o okrasné zahradě a třetí
vystihovala skalku. Celkem se na pozemku objevilo 5
nástěnek. Na pozemku byl také u vchodu vysazen vrbový
domeček jako budoucí první hrací prvek na zahradě. V altánu
proběhly také změny. Během roku v něm byly umístěny nové
stoly. Dále se samozřejmě pokračovalo ve vysazování nových
rostlin a jednotlivé třídy si pěstovaly zeleninu na školním
políčku. Na pozemek se umísťovaly budky a krmítka pro
ptáčky.
Kromě práce se samozřejmě na pozemku za dobrého
počasí učilo a pořádaly se zde různé naukové a zábavné
programy.
12. června se konal na pozemku, velkém i malém hřišti
další program „Děti dětem“. Program „Děti dětem“ připravují
starší žáci svým mladším spolužákům. Nejdříve se společně
domluví na tématu programu a poté většinou ve skupinkách
připraví úkoly pro menší kamarády. Tyto programy jsou
prospěšné pro obě strany. Starší žáci si vyzkouší pozici
organizátora, což se jim v budoucnu může hodit. Ti mladší se
dozvědí zábavnou formou nové informace. Projekty jsou totiž
většinou na podobné úrovni jako programy připravované
učiteli, nebo dokonce při velké snaze studentů mají podobný
úspěch jako programy od profesionálů. Tentokrát si program
vymysleli a připravili žáci šesté třídy. Jako téma si šesťáci
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vybrali VODU. Projekt uspořádali pro spolužáky ze třetí třídy.
Třeťáci plnili různé úkoly a jistě se naučili něco nového.
13. června 2011 se na pozemku sešel celý první stupeň.
Konala se zde ukázka práce policejního psa a jeho psovoda.
Na pozemek přijeli policisté a s nimi velký vlčák. Poté co se
celý stupeň podíval na ukázku poslušnosti a velkých
schopností vlčáka, bylo žákům dovoleno prohlédnout si
důkladně policejní auto. Návštěva policistů byla velmi
zajímavá a její kvalitě přidalo i příjemné prostředí školního
pozemku.
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Krmítka pro ptáky

Program „Děti dětem“

Příjezdová cesta na pozemek
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Věšení krmítek

„Děti dětem“- voda

Děti na pozemku
21

ROK 2012
V roce 2012 na školním pozemku proběhly další výukové
projekty.
Například projekt Živá zahrada, jehož se účastnili žáci ze
třetí a čtvrté třídy. Na základě výtvarné soutěže vyhráli dva
celodenní výukové programy Českého nadačního fondu pro
vydru z Třeboně. Děti se vypravily na školní pozemek, kde
hrály hry a vyráběly příbytky pro zvířátka jako např. kamennou
zídku pro pavouky, ještěrky a hmyzí domečky pro různé druhy
hmyzu, od much až po včely, vosy a čmeláky. Žáci 6.třídy
založili kvetoucí louku, zryli část trávníku a vyseli semínka
„Motýlí louka“ a „Louka starých časů“. Tato loučka se bude
kosit dvakrát ročně kosou.
Zároveň se obdělávaly zeleninové záhonky. Každá třída
měla svůj záhon. V létě žáci na pozemku vypěstovali okrasné
dýně, které pak malovali a vyřezávali v hodinách výtvarné
výchovy. Na Helloween jsme měli krásně vyzdobenou školu.
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Projekt „Živá zahrada“

Založení kvetoucí louky

Podzimní práce na zahradě
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Hry na pozemku

Projekt „Živá zahrada“ v altánu

Hry při projektu „Živá zahrada“
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ROK 2013
V roce 2013 pořádali žáci 7. třídy projekt Děti dětem –
Zlatá niť pro 4. a 5. třídu o Slunci a naší planetě. Dále 9. třída
připravila pro 1. až 3. ročník Pohádkouvou stezku na Den
Země, která probíhala na pozemku. Deváťáci byli převlečeni za
různé pohádkové postavy a malí školáci na stezce plnili různé
zábavné a naučné úkoly. Některé vyučovací hodiny jsme
strávili na našem pozemku v dřevěném altánku. Také jsme
realizovali projekt „Učíme se pod stromy“. Na tento projekt
nám přispěl Grant Revolvingového fondu MŽP. V rámci
projektu jsme do učebny zakoupili nové lavičky. Jsou z
různých druhů dřev: smrková, dubová a modřínová. Vysadili
jsme arboretum a rozšířili kvetoucí louku, většina rostlin na
zahradě získala nové popisky s názvy rostlin v latinském a
českém jazyce. Dne 25. září se zde konal „Den otevřených
vrat“ pro veřejnost. Při této příležitosti jsme dostali dárek od
Českého nadačního fondu pro vydru v podobě ježka. Dalšího
ježka jsme dostali od našeho pana školníka Tůmy. Získali jsme
titul Přírodní ukázková zahrada. Také jsme založili Kroniku
přírodní učebny.
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Sázení stromků

Dokončování kvetoucí louky

Jarní práce na pozemku
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Pletí bylinkové zahrádky

Skalka s hmatovým chodníčkem

Rozkvetlá loučka
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Den otevřených vrat 25.9.2013

Kulturní vystoupení a ukazatel

Opékání špekáčků na Dnu otevřených vrat
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Ježek od Českého nadačního fondu pro vydru

Hanojské věže
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ZÁVĚR
Během sepisování této práce jsme se dozvěděly mnoho
nových informací o našem školním pozemku. Díky této
zkušenosti jsme se naučily vyhledávat a zpracovávat získané
informace a měly jsme možnost samy pozorovat, jak se náš
pozemek během krátké doby mění. Ani jsme netušily, kolik
zajímavých informací lze získat o naší přírodní učebně.
Tato seminární práce bude využita při 110. výročí
založení naší základní školy v Kunžaku. Jsme přesvědčeny, že
naše spolužáky budou zajímat podrobnosti a historie našeho
školního pozemku stejně jako nás. Věříme, že naše přírodní
učebna bude zajímavá i pro lidi, kteří nejsou žáky ani
zaměstnanci školy. Uvědomily jsme si také, kolik práce dali
všichni žáci i všichni zaměstnanci školy do vybudování této
zahrady. Za celých šest let investovala škola do přírodní
učebny nemalou část peněz ze svého rozpočtu.
Myslíme si, že práce pedagogů i žáků a investice školy do
našeho pozemku vyplatily a na naši přírodní učebnu můžeme
být pyšní.
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ANOTACE
Tato seminární práce je o vývoji přírodní učebny ZŠ Sira
Nicholase Wintona v Kunžaku. Popisuje ji od přidělení
pozemku škole přes různé stavební a terénní úpravy, postupné
vybavování učebny a výsadby nových rostlin až do roku 2013.
V práci jsou informace a data k projektům pořádaných na
pozemku, dnech otevřených vrat. Jsou tu zmíněny i zdroje, z
kterých byl projekt financován.
Práce je doplněna barevnými fotografiemi přímo z akcí a
budování přírodní učebny.

ABSTRACT
This essay is about the development of natural outdoor
classroom of Basic school of Sir Nicholas Winton in Kunžak. It
describes the allocation of land through various school
construction and landscaping, gradually equipping classrooms
and planting new plants until 2013. There are information and
data about the projects organized in the land on the open
gate in this essay. The sources from which the project was
financed are also mentioned.
The essay is accompanied by colour photographes of
events and building natural outdoor classroom.
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