
Zahradní pedagogika

Zahradní pedagogika

Zahradní pedagogika je vzdělávání o zahradě v 
zahradě. Je propojením zahradnické a pedagogické 
práce. Využívá zahradu s přírodními a látkovými cykly 
a biologickou rozmanitostí jako prostor pro rozvíjení 
teoretických znalostí a praktických dovedností. Spojuje 
zahradnické vzdělávání s výukou přírodovědných a 
environmentálních témat. Zahradní pedagogika působí 
na tělesný, duševní a sociální rozvoj a cílí na děti, žáky, 
studenty a na jejich pedagogy.

Zahradničení bez školní zahrady?

Funguje zahradní pedagogika také bez vlastní školní 
zahrady? Určitě! Použitím mobilních truhlíků, vhodných 
odrůd a substrátů můžete praktikovat zahradní peda-
gogiku i ve třídě nebo na školním dvoře. A hmyzí hotel 
lze umístit třeba na parapet!

EDUGARD - Education in Gardens

EDUGARD ATCZ65 (2016 - 2019) vznikl v rámci programu 
INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a zahrnuje 
renomované projektové partnery, kteří společně vyvíjí a šíří 
nové a přeshraniční vzdělávací programy pro pedagogy, 
studenty a žáky, se zaměřením na výuku v zahradách. Ve 
společném vzdělávacím prostředí ukazujeme, kterými 
metodami a aktivitami lze podpořit manuální zručnost, 
smyslové vnímání a osobnostní vývoj dětí a mládeže v 
rámci výuky, a vzbudit tak větší zájem o enviromentální 
témata a přírodovědné vzdělávání. Projekt EDUGARD 
si klade za cíl, trvale etablovat zahradní pedagogiku do 
vzdělávacího systému na obou stranách hranice. 

Projektoví partneři

Chaloupky 
www.chaloupky.cz

Lipka 
www.lipka.cz

Jihočeská univerzita 
Budweis, www.jcu.cz

Spolek Přírodní zahrada  
www.prirodnizahrada.com

Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik, Wien 
www.agrarumwelt-
paedagogik.ac.at

Spolek „Natur im Garten“ 
www.naturimgarten.at
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Venkovní prostory školy jako  
komplexní místo pro výuku

Děti i mladiství tráví stále více času ve škole, v družině a  
v jiných zařízeních, proto mají venkovní prostory školy 
velký význam nejen jako místo pro výuku, ale také jako 
prostor, který by dětem měl zaručit zdravý tělesný, 
duševní a sociální vývoj. Venkovní prostory školy mohou 
být mnohem více než jen vybetonovaný školní dvůr. Díky 
přírodnímu a rozmanitému ztvárnění mohou nabízet růz-
norodé možnosti pro pohyb, smyslové vnímání, relaxaci, 
sociální integraci nebo činnostně orientované učení.

Namísto aby seděli v uzavřených třídách, mohou 
se žákyně a žáci komplexně učit venku. Ono spíše 
zatěžující zprostředkování vědomostí tak bude 
doplněno bezprostředními, vjemovými a tím také 
udržitelnými zkušenostmi. Venkovní prostory jsou 
velmi vhodné především pro projektovou výuku, jakož 
i pro mezioborové a otevřené formy výuky, a to nejen  
v biologii a prvouce.  

www.skolni-zahrada.cz

Jedlá škola

Vlastnoručně vypěstované ovoce a zelenina chutná ještě 
lépe! Žáci se názorně a prakticky seznámí s růstem zele-
niny a vybudují si vztah k vlastnímu stravování. Přitom 
jsou nutné nejrůznější pracovní činnosti: setí, pikýrování 
a péče. Žáci se přitom také učí trpělivosti a převzetí zod-
povědnosti.

Zelenina vhodná pro sklizeň  
před letními prázdninami

Výsev venku březen/duben:
špenát, asijské saláty, polníček, raná mrkev,  
ředkvičky, dřeňový a cukrový hrách.

Od dubna lze vysadit do záhonu:
sazeničky listového salátu, sazeničky kedlubny,  
předklíčené rané brambory 

Víceleté rostliny jsou nenáročné na péči:
měsíční jahody, bylinky jako máta, pažitka a tymián

Zelenina vhodná pro sklizeň na podzim

Následně uvedené druhy zeleniny se vysazují na jaře,  
ale sklízí teprve po letních prázdninách. Je však nutné  
se o ně starat i během letních prázdnin:  
dýně, kukuřice, pozdní brambory, fazole

Zahradní pedagogika v praxi

Třepání keři

V keřích žije celá řada drobných zvířat, která lze 
pouhým pohledem jen velmi těžko objevit. Tato metoda 
umožňuje žákům objevit i velmi malé živočichy, zachytit 
je do kelímku s lupou a následně určovat jejich druh. 

Průběh: Žáci pracují v malých skupinách. Vždy dvě děti 
položí světlé prostěradlo pod keř. Třetí dítě opatrně za-
třese keřem. Hmyz, pavouci a další drobní živočichové 
spadnou na prostěradlo, a na světlém podkladu jsou 
snadno viditelní. Po určení jejich názvu jsou zvířátka 
opět bez újmy propuštěna do přírody. 

Netopýři a noční můry

Netopýři jsou velmi důležití, neboť zneškodňují 
především noční škůdce. V noci se orientují pomocí ul-
trazvukového pískotu, jehož princip lze zažít v této hře.  

Průběh: Žáci se postaví do kruhu. Uvnitř kruhu jsou 1 až 
2 můry a „slepý netopýr“ (zavázané oči). Netopýr pravi-
delně volá „píp“, můry musí odpovídat „pop“. Cílem 
je, aby se netopýr orientoval pomocí svého sluchu a 
pochytal můry.


