
Chaloupky 
na Vysočině

Chaloupky jsou nestátním školským zařízením zabývajícím se environ-
mentální výchovou a vzděláváním. Jsou největším ekocentrem v Kraji 
Vysočina, působí zde už od roku 1992. Na šesti pracovištích připraví 
každoročně stovky jednodenních i vícedenních výukových programů pro 
děti a desítky akcí pro pedagogy a veřejnost.

www.chaloupky.cz

Lipka
v Brně

Lipka se věnuje již více než 25 let environmentální výchově dětí i dospělých. 
Výukové programy na pěti pracovištích Lipky a v přilehlých přírodních za- 
hradách jsou pro žáky i jejich učitele vítanou možností, jak objevovat 
tajemství přírody – je tu ve srovnání se školou vhodnější prostředí, lep-
ší zázemí i vybavení. Naším cílem je vzbuzovat v dětech zájem o přírodu  
a odpovědný přístup k životnímu prostředí i ke všemu živému.  

www.lipka.cz 

Pedagogická fakulta JČU 
v Českých Budějovicích

Fakulta má dlouholeté zkušenosti s vědecko-výzkumnou, projektovou 
a pedagogickou činností v této oblasti. Jeden z výzkumných směrů pra-
coviště je přímo zaměřen na problematiku školních zahrad. Prioritním 
účelem využití výukové zahrady je příprava budoucích pedagogů na výuku 
přírodovědných disciplín. Fakultní zahrada je s oblibou také využívána 
mateřskými, základními a středními školami k exkurzím s možností vy- 
zkoušet si výukové programy v rámci zahradní pedagogiky.

www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/zahrada.php

Přírodní zahrada
v jižních Čechách

Spolek Přírodní zahrada z.s. vznikl v roce 2005 s cílem podpory zakládání 
přírodních zahrad a šíření myšlenky přírodního zahradničení v České re-
publice. V rámci projektu EDUGARD se soustředíme na propagaci zakládání 
školních zahrad a využívání přírodních zahrad ke vzdělávacím účelům.  
Z tohoto titulu zastřešujeme ukázkové přírodní zahrady v jižních Čechách, 
které na svých zahradách nabízí nebo v rámci projektu začnou nabízet 
vzdělávací programy. Jedná se o ukázkové zahrady v Českých Budějovicích, 
Jindřichově Hradci, Mutišově a na hradě Šelmberk u Mladé Vožice.

www.prirodnizahrada.eu
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Soutež pro školy
2017/18 

EDUGARD –  
Education in Gardens

Školní soutěž probíhá v rámci EU projektu EDUGARD 
ATCZ65, který je podpořen z programu INTERREG V-A. 
Hlavním cílem projektu jsou nové vzdělávací nabídky  
v oboru zahradní pedagogika. Během realizace  
v letech 2016–2019 společně čeští a rakouští partneři 
vytvoří nové vzdělávací programy a učební materiály 
pro žáky, pedagogy a studenty.

Bližší informace k projektu a soutěži naleznete na 
webových stránkách organizátorů soutěže:  
www.chaloupky.cz, www.lipka.cz,  
www.prirodnizahrada.eu    

“Natur im Garten”  
DIE GARTEN TULLN

DIE GARTEN TULLN nabízí jako ekologicky vedená ukáz-
ková zahrada a hlavní stanoviště akce „Natur im Garten/
Přírodní zahrada“ svojí rozmanitostí zahrad optimál-
ní rámec pro naše zahradně-pedagogické vzdělávací 
nabídky. 60 vzorových zahrad a největší dobrodružné 
a přírodní hřiště Dolního Rakouska nabízí spoustu 
skrytých úhlů a koutů, vodu a živé tvory, které je možné 
objevovat a prozkoumávat. Paleta témat sahá od 
půdy přes užitečné živočichy, úpravu přírodních škol-
ních pozemků až po ovoce, zeleninu, bylinky a zážitkové 
prohlídky všemi smysly. 

www.naturimgarten.at 

Pestuj, 
zkoumej, 
vyprávej!

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE



Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!

V rámci soutěže „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“ hledáme žákovské 
projekty, které školy zrealizují ve školním roce 2017/18, jejichž 
základem je zkušenostní učení „o zahradě v zahradě“. Do 
soutěže se mohou přihlásit ty žákovské projekty, které byly 
iniciovány a zrealizovány třídními kolektivy v rámci vyučování 
nebo žákovskými kolektivy v rámci volnočasových aktivit ško-
ly. Škola může pro účast v této soutěži vymyslet nový žákovský 
projekt nebo se do soutěže přihlásit s aktivitou/projektem, 
který je ve škole realizován dlouhodobě. Oceněny budou ino- 
vativní projekty, které se mohou stát vzorem pro další školy.  
 

 

 

Podmínky účasti
Soutěž je otevřena pro třídy a zájmové skupiny žáků základ-
ních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Kraji Vysočina, 
Jihomoravském kraji a v Jihočeském kraji ve věku 6–15 let. 
Každá třída/skupina se může zapojit pouze jedním projektem 
do jednoho tématu. 

Ceny
Porota nominuje 38 projektů z České republiky, které 
obdrží zdarma ekologické výukové programy u českých  
a rakouských vzdělávacích organizací (realizátorů projektu 
EDUGARD). Bude přihlíženo k výběru typu programu v při-
hlášce do soutěže. Kromě samotného programu bude žákům 
uhrazena také doprava na program; u vícedenních programů 
i ubytování a strava. Každý zapojený tým obdrží drobné ceny 
využitelné při zahradničení a výukové materiály o přírodních 
zahradách.

Výukové programy budou probíhat 
ve školním roce 2018/2019.

Vybrat si můžete z těchto tří témat:

1. téma: Zahradničení se zahradou, ale i bez zahrady 

Zasít, vypěstovat a sklidit něco vlastního je pro žáky nedoce-
nitelá zkušenost. A je to možné i bez školní zahrady? Určitě! 
S dobrými nápady je ekologické zahradničení možné ve třídě 
na parapetu, na školní chodbě nebo školním dvoře. Zdoku-
mentujte, jak umíte téma zahradničení pojmout zajímavě  
a kreativně a inspirujte ostatní.  

• Do soutěže se mohou přihlásit projekty ekologického za- 
hradničení na školní zahradě, ve třídě či na školním dvoře. 

• Oceněny budou projekty, které přistupují k zahradničení 
inovativním, alternativním způsobem. 

Z dokumentace (krátký film, sled fotografií, …) a slovního po- 
pisu (max. 7000 znaků) musí být patrné, čím může být projekt 
inspirativní, proč je novátorský. 

2. téma: Zahrada vypráví 

„Kdo má zahradu, ten by moh´ vyprávět…“ Pošlete nám vaše 
příběhy ze školní zahrady. Příběhy mohou být vyprávěné  
(v češtině, angličtině, němčině, španělštině či francouzštině), 
psané nebo kreativně zobrazené prostřednictvím obrázků, 
fotografií či filmu. 

• Účastnit se můžete se zahradními příběhy např. formou 
krátké povídky, filmu, hry, v obrázkové podobě (časo- 
sběrné foto, komiks, koláž, kramářská píseň…). Oceněny 
budou projekty, které školní zahradu, zážitky na školní 
zahradě nebo svět zvířat a rostlin probudí v nápaditém 
příběhu.

3. téma: Pokusy na zahradě 

„Learning by doing – učení se praxí“ je zábavné a probouzí 
zvědavost! Jak lze znalosti a dovednosti, nabyté ve třídě, apli- 
kovat na školní zahradě? Zdokumentujte váš experiment na 
školní zahradě sledem fotografií, jako krátký videoklip, se- 
stavte Sadu pomůcek k experimentu (toolkit) …

• Oceněny budou projekty, které vyzdvihnou důležitost 
výuky v zahradě pomocí min. 1 experimentu v oblíbeném 
školním předmětu.

• Experiment musí být zrealizován a náležitě zdokumen-
tován.

• Musí být patrné, jak lze uvést teoretické znalosti RVP do 
praktických zkušeností v zahradě.

Termíny a kontakty

Přihlášení do soutěže: do 23. 12. 2017 
Uzávěrka podávání projektů: 31. 5. 2018  
Oznámení výsledků: do 29. 6. 2018

Kontakty na organizátory soutěže

Školy z Jihočeského kraje: Přírodní zahrada z.s.,  
Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec,  
www.prirodnizahrada.eu  
Kontaktní osoba:  
Pavlína Fulínová 
tel.: 607 245 049 
e-mail: info@prirodnizahrada.eu

Školy z Kraje Vysočina: Chaloupky o.p.s.,  
Široká 378, 588 32 Brtnice, www.chaloupky.cz  
Kontaktní osoba:  
Iveta Machátová 
tel. 731 440 922 
e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

Školy z Jihomoravského kraje: Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková  
organizace, Lipová 233/20,602 00 Brno, www.lipka.cz  
Kontaktní osoba: 
Lenka Babáčková 
tel. 773 991 137 
e-mail: edugard.soutez@lipka.cz


