
PŘÍBĚHY ZAHRAD

Přírodní učebna  
mateřské školy Řestoky
Prostor zahrady mateřské školy Pavoučka Poutníčka v Řestokách 
s mnoha vzrostlými stromy skýtal nevyužitý potenciál. Po dobu 
dvaceti let ho krůček za krůčkem utváříme – spolu se studiem 
literatury, pozorováním, sbíráním inspirací ze školení, konferencí 
a návštěv ekocenter a školních zahrad tuzemských i zahraničních.

Zahrada potřebovala probudit, oživit, naplnit podněty, aby mohla 
nabídnout svůj potenciál dětem, rodičům, komunitě obyvatel malé 
vesničky Řestoky a v neposlední řadě živočichům, kteří by zde nalezli 
útočiště. Postupem času jsme spolu s rodiči zrealizovali suché stavby, 
slámové bludiště, terénní nerovnost s kanalizační rourou, přestavělo 
se pískoviště, vybudovali jsme jezírko, založili louku, vrbičkové stavby, 
pítko pro děti, vodní herní prvek „Malé vodní hospodářství“, kde se děti 
učí hospodařit s vodou, semínkovnu pro šíření chemicky neošetřené-
ho osiva a mnoho dalšího.

K  tvořivosti postačí i  několik metrových smrkových prken, pár 
špalků, děti se už postarají, jak je využít. Na zahradě mají ponk se svě-
rákem, altán s možností zapojení mikroskopu, kde mohou zvětšovat 
lístky, kvítky, hmyz, kůru, co najdou.

K postupné přeměně zahrady jsme spolu s dotacemi malého roz-
sahu využívali vlastní finanční zdroje, sponzory, um a profese rodičů 
a jejich pomoc při realizacích i údržbě zahrady. Vzniklo mnoho projek-
tů, které dohromady tvoří prvky Ukázkové přírodní zahrady, ve které 
vzděláváme děti podle programu Začít spolu. Učíme děti v  reálném 
prostředí s reálnými předměty poznávat nejbližší svět všemi smysly. 
Čím pestřejší a  rozmanitější podněty dětem v  jejich nejbližším oko-
lí vkusně nabídneme, tím pestřejší a  rozmanitější mohou být jejich 
poznatky a zkušenosti. Ony si přijdou na mnohé samy svou fantazií, 
kreativitou, zkoumáním. Děti se učí pěstovat rostliny od semínka, 
výpěstky jdou do školní kuchyně a děti je také zpracovávají v rámci 
vzdělávání reálným nářadím.

Poslední projekt Jedlá zahrada jsme mohli uskutečnit díky Skuteč-
ně zdravé škole a společnosti Lidl, která jej podpořila dotací. Projekt 
nám pomohli navrhnout rodiče a odborník z Vrbičky.net Jiří Rech. Od 
května do konce září 2022 jsme s obrovskou pomocí rodičů, sponzorů 
a partnerů školky zrekonstruovali zastaralé vyvýšené záhony a pro-
stor pro pěstování zeleniny, vyrobili jsme čtyři nové vyvýšené záhony 
zavlažované dešťovou vodou ze sběrné nádoby prostřednictvím olla 
nádob. Zasadilo se množství jedlých keřů a vytvořil přesazovací stůl, 
organizér na zahradní nářadí, designově zajímavá opora maliníků 
a malinoostružin ve tvaru pavučin s interaktivním prvkem – proléza-
čkou – a teepee pro pěstování popínavých rostlin s úkrytem pro děti 
uvnitř.

Zahradu otevíráme několikrát ročně. Největší akce pořádáme na 
podzim, při slavnostech, kde prezentujeme výpěstky a výrobky z re-
gionální produkce, a v červnu při Víkendu otevřených zahrad, kde se 
otevíráme i široké veřejnosti a pořádáme každoročně rozlučkový rituál 
– tatínkové dětí, které z naší mateřské školy odchází do základní školy, 
sekají louku.

Tak, jak jednotlivé zahradní prvky z přírodních materiálů přirozeně 
odchází, vzniká každý školní rok prostor pro další dětí s jejich rodiči po-
dílet se na plánování a realizaci úprav. Do naší školky se zároveň vrací 
při společných komunitních aktivitách děti, které jsou nyní již dospělé, 
a stále si máme co říct, protože zahrada nás spojuje. 
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