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Nové  poslání  školní  zahrady  
 
 Každého  návštěvníka naší školy v Husinci určitě upoutají 
v posledním období úpravy školní zahrady. V návaznosti na pro-
jekt „Komunitní škola – symbol živé obce“ byl vytvořen  nosný 
program úprav, zaměřený na ekologickou výchovu, který  pocho-
pitelně provází  doprovodné výsadby nové zeleně. A pochopitel-
ně to není  všechno. Cílem  projektu  je  přeměna tradiční školní  
zahrady na přírodní učebnu, která se stane nedílnou součástí 
k výuce i dalších předmětů. 

Na  základě podrobné diskuse s učiteli a provedeném 
průzkumu mezi žáky v minulém roce  byly zvoleny jednotlivé 
funkční prvky, které budou  součástí  programové  náplně a při-
spějí žákům i  z  okolních škol  k získávání  zkušeností  
s přírodními jevy i nových prožitků, včetně návyku ohleduplného 
pohybu v přírodě. 

Logo zahrady 
 Reklamní agentura žáků systematicky připravuje výtvarné 

návrhy řady propagačních materiálů. Velikým oříškem bylo vy-

tvoření loga zahrady. Nakonec došlo ke  spojení  nápadů  devá-

ťáků  Dominika Vaňka a Jana Jedličky. A logo bylo na světě. 

Určitě se povedlo. Symbol  učebny,  přírody ( list, chrpa )  i  po-

znávací stezky je naprosto zřetelný. 

Zajímavosti z programové náplně 
 
Venkovní učebna:  Architektonicky zajímavý a určitě prak-
tický prvek s řadou funkcí, bude vedle  poslání  učebního  
prostoru s přenosným mobiliářem plnit i výstavní účely -
  geologické exponáty Šumavy, druhy dřeva, popínavé rost-
liny atd. 
Arboretum:  V jihozápadní části zájmového území bude 
postupně realizováno školní arboretum, kde stávající dřevi-
ny především ovocného charakteru, budou dosazeny další-
mi vhodnými druhy stromů a keřů. Tematicky bude rozděle-
no na část  šumavskou, z  hlediska základních druhů jehlič-
natých dřevin, domácí listnáče, mokrořad,  ovocný sad,  
květinovou louku,  doplněnou  o trvalkové a bylinkové lokali-
ty.  
Stezka pro bosé nohy:  Tematicky zaměřená plocha pro 
rozvoj smyslového vnímání u dětí, která bude zároveň 
ukázkou přírodních materiálů. V centru pak bude umístěna 
zážitková stezka, kde budou žáci vnímat různé  materiály  
( dřevěná  prkna,   mulčovací kůra, cihla, písek, oblázky, 
kačírek …) pouze dotykem svých chodidel. Součástí budou 
i dřevěné schránky na přírodniny, které budou žáci určovat 
hmatem. 
Ţivá zahrada:   Z  ekologického  hlediska  bude   cílem  
vytvořit  úkryty z  přírodních materiálů pro  obydlí  vybraným 
druhům  živočichů. 
Labyrint:  Tato přitažlivá architektura o průměru 10 metrů 
bude sloužit jako  zajímavý  herní prvek, který bude mít 
pouze jednu cestu  do středu labyrintu, řadu cest končících 
slepě a uprostřed bude umístěno malé podium s vyhlídkou 
na celou zahradu. 

Další zajímavosti :   Dalším  aktivitám v zahradě bude  

sloužit  výtvarná galerie, prostor pro tříděný odpad,  

tunel z vrbového proutí,  indiánské týpí s ohništěm a 

pochopitelně informační panely  seznamující žáky podrob-

něji s vybranými aspekty  ekologické zahrady. 

Fotogalerie  nejvýznamnějších  úprav 
 V dnešním zpravodaji projektu vám předkládáme  
první  kroky vlastní realizace  úprav školní zahrady. Po in-
ventarizaci stromů došlo k  plánovanému průřezu a odstra-
nění starých dřevin,  přípravě  terénu  a  především stavbě 
učebny. 
 Významným pomocníkem školy  je Město Husinec, 

zastoupené technickou firmou Hutes  a stranou  nezůstávají 

ani žáci školy,  i když  pomocné práce  někdy bolí. 
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