
Tajemství 
školní zahrady

Živá učebnice
Víc než obrázek, víc než video. 
Zahrada je plná vůní a zvuků. 
Všeho se můžeme dotknout 
a prozkoumat to. Proč se učit 
o skutečném světě jen pod 
střechou? 
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Partneři:

Kde se inspirovat
Chcete venku vyzkoušet nové aktivity? 
Hledejte inspiraci ve facebookových 
skupinách Školní zahrada, UČÍME se 
VENKU a Zahrady hrou.

Stáhněte si zdarma publikace plné nápadů: 
www.mesicskolnichzahrad.cz 
www.ucimesevenku.cz

Zdroje inspirace:
www.mesicskolnichzahrad.cz
www.ucimesevenku.cz
www.promenyproskoly.cz
www.skolni-zahrada.cz
www.jdeteven.cz
www.chaloupky.cz
www.lipka.cz
www.terezanet.cz
www.nadace-promeny.cz

Jak se zapojit
Naplánujte si v květnu čas strávený venku: 
na zahradě, dvorku nebo v blízkém parku. 
Může to být hodina, den nebo i týden 
věnovaný experimentálnímu učení, společná 
akce s rodiči, hraní, pěstování nebo třeba 
kempování. 

Přidejte svou školu do mapy na webových 
stránkách www.mesicskolnichzahrad.cz. 

Pošlete pozdrav: jeden pohled nám a jeden 
někomu, koho chcete k oslavě přizvat. 

Najděte nás na Facebooku (událost Měsíc 
školních zahrad) a sdílejte s námi fotky nebo 
krátké video z vaší akce.

Napište nám na: info@mesicskolnichzahrad.cz.
Předem se těšíme a děkujeme!

„Zahrada je živý organismus, 
který denně skýtá zajímavé 
situace. Nelze je předvídat ani 
připravit, a proto jsou pro děti 
i pro mě nezapomenutelné.“

Bohumila Bajglová, ZŠ Strachotice

Skutečný svět poznání a výzev začíná 
hned pod školními okny. Zahradu si navíc 
můžete zcela přizpůsobit své škole.

Jitka Přerovská 
Nadace Proměny Karla Komárka

Někdy je náročné zvládnout vše hned. 
Začněte pomalu objevovat s dětmi cestu ven. 
Navíc můžete využít podporu zapojených 
organizací i aktivních učitelů.

Justina Danišová, Vzdělávací centrum Tereza

Zlepšení 
vzdělávacích 
výsledků
Výzkumy dokazují, že učení 
venku v zeleni zlepšuje 
vzdělávací výsledky nejen 
u přírodovědy, ale třeba 
i v češtině a matematice.

Obchod 
s pomůckami
Zahrada nabízí nepřeberné 
množství přírodnin, 
ze kterých můžeme s dětmi 
tvořit či vyrábět nové 
pomůcky. Zahrada umí 
ušetřit finance i odpad.

Odpočinek a klid
Pohled do zeleně regeneruje 
malé i velké, ruce v hlíně 
dávají zážitek skutečné práce 
i výsledku.

Místo pro 
svobodnější čas
Učitelé potvrzují, že čas 
strávený se třídou v zahradě je 
po fázi vylítání plný pohody. 
Děti, které se uvnitř zdají 
problémové, venku ožívají 
a stávají se tahouny společné 
práce.

Laboratoř
Zahrada je místo plné záhad 
k objevování, bádání, žasnutí. 
Celý rok se mění, každý den 
odhalí něco nového.

Setkávání
Zahrada nabízí prostor pro 
komunitní akce, divadla, 
festivaly nebo společný piknik 
v trávě.

Spokojenější 
a zdravější děti 
i dospělí
Třídy, které jsou víc venku, 
mají méně absencí a lepší 
vztahy mezi dětmi i s učiteli.

Zelený ostrov
Každá zahrada je dnes jako 
tajuplný ostrov, často obklopen 
mořem domů a silnic. 

Interaktivní 
učebna
Zahrada umí naplnit různorodé 
dětské potřeby. Dovoluje pohyb, 
zapojení více smyslů, spolupráci 
v týmu i samostatnost, prostor 
pro velké modely a skutečné 
zážitky.

Připojte se ke školám 
po celém světě 
a využijte pestrých 
možností, které vám 
nabízí vaše zahrada, 
hřiště nebo dvorek.

Oslavte
v květnu

Měsíc 
školních zahrad
www.mesicskolnichzahrad.cz
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