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Organizátoři projektového dne: 
 
 1.–3. třída:  E. Zouharová, L. Miklošová, D. Stratilová, L. Kadlecová 

 4.–6. třída:  M. Hubištová, M. Voždová, V. Valentová 

 7.–9. třída: P. Crhonková, L. Kučerová 

 

1. Hlavní koordinátorka projektového dne: E. Zouharová 

2. Vytvoření a podání návrhu na grantový projekt „Zahrada poznání“: E. Zouharová  

ve spolupráci s V. Vojákem 

3. Hledání spolupracující organizace pro zajištění ukázky živých zvířat – komunikace 

s poskytovateli těchto služeb: M. Voždová 

4. Spolupráce s Lesy ČR: E. Zouharová, L. Miklošová 

5. Příprava textů na tabulky interaktivních prvků: M. Hubištová 

6. Vyhledávání a zpracování obrázků na interaktivní prvky: L. Miklošová, E. Zouharová 

7. Výroba interaktivních prvků: tiskař Lukáš Kapaňa, školníci: T. Pavlovský,  

J. Jiroutka, koordinace výroby: O. Králová, E. Zouharová 

8. Vytvoření informačního textu pro rodiče žáků: D. Stratilová 

9. Vytvoření plakátu: L. Miklošová, E. Zouharová 

10. Vytvoření návrhů na činnosti na stanovištích a příprava stanovišť: všichni členové 

organizačního týmu 

11. Úvodní slovo při zahájení: E. Zouharová, L. Miklošová 

12. Tlumočila: K. Kučerová 

13. Zajištění pomůcek: L. Miklošová, M. Voždová, E. Zouharová, Lesy ČR, školníci:  

T. Pavlovský, J. Jiroutka 

14. Pořízení a zpracování fotodokumentace: L. Látalová, P. Crhonková, R. Štarnovská, E. 

Zouharová, pan Zvolánek – vedoucí akce za Lesy ČR 

15. Pořízení a zpracování videozáznamu: P. Crhonková 

16. Vytvoření nástěnky z projektového dne: P. Crhonková 

17. Výpomoc na stanovištích: V. Voják, R. Valentíková, L. Kučerová, M. Voždová,  

L. Kadlecová, J. Jiroutka, P. Pučálka 

18. Technická výpomoc – příprava zázemí pro stanoviště (lavečky, stoly, plechovky, matrace, 

přenášení interaktivních prvků, ad.): T. Pavlovský, J. Jiroutka, P. Pučálka 

19. Občerstvení pro hosty: J. Reitingerová a úsek kuchyně 

20. Ekonomická stránka realizace projektu: R. Štarnovská 

21. Závěrečnou zprávu z projektového dne vytvořila: E. Zouharová 

22. Text na webové stránky zpracovala: D. Stratilová 
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Úvod 

První projektový den školního roku 2017/2018 jsme nazvali Zahrada poznání. Cílem 

projektového dne bylo seznámit žáky s lesními ekosystémy, vzdělávat je hravou formou 

v prostorách školní zahrady a vytvořit učební pomůcky, které podpoří výuku venku 

v prostorách zahrady a propojí environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu s prostředky 

polytechnické výchovy. 

 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně, dále žáci mateřské 

školy a střední školy – Praktické školy dvouleté.  

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu 

 

a) Přípravná fáze (3 vyučovací hodiny)  

 podíl žáků na výrobě dřevěných interaktivních prvků 

 příprava kartiček se jmény žáků a čísly stanovišť 

 rozpis skupin na stanoviště (zajištěno třídními učiteli či vedoucími skupin) 

 

b) Vlastní akce (5 vyučovacích hodin, podle věku žáků) 

 

 viz průběh akce 

 

c)   Závěrečná fáze (cca 1 hodina) 

 

 tvorba slohových prací a výtvarných děl reflektujících zážitky z projektového dne 

 

Časový harmonogram 

 

V průběhu měsíce září a října 

 

Příprava a výroba dřevěných interaktivních prvků ve spolupráci s tiskařem, Lukášem 

Kapaňou, pány školníky – T. Pavlovským a T. Jiroutkem, ve spolupráci paní s ekonomkou,  

R. Štarnovskou a na základě konzultace se statutárním zástupcem ředitelky školy,  
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Mgr. V. Vojákem. Koordinátorkou přípravných prací byla Mgr. E. Zouharová, učitelka ZŠ  

a koordinátorka EVVO. Děkujeme ředitelství školy za podporu při přípravě a realizaci 

projektu. 

  Na výrobě interaktivních prvků se podíleli děti a žáci ze základní školy a jejich učitelé 

v rámci hodin pracovního vyučování.  

 

 

Dne 7. 11. 2017 

 

 7:00 – 8:15 příprava stanovišť v prostorách školní zahrady 

 8:15 – 8:30 zahájení na školním hřišti - uvítací řeč paní učitelky, Lenky Miklošové 

s překladem do znakového jazyka (zajistila paní asistentka, K. Kučerová). Slavnostní 

přestřižení pásky a otevření naučné stezky s dřevěnými interaktivními prvky 

 8:20 – 12:35 přesun tříd na jednotlivá stanoviště, plnění úkolů 

 

V průběhu měsíce listopadu 

Zpracování zážitků z projektového dne formou obrázků nebo slohových prací, povrchová 

úprava interaktivních prvků lakem pro účely využívání ve venkovních prostorách zahrady 

v rámci pracovních činností.  

 
 
Průběh akce  
 
Po osmé hodině ranní se všechny třídy základní školy sešly u příležitosti slavnostního 

zahájení projektového dne na basketbalovém hřišti před budovou školy. Za zvuku 

lesního rohu jsme oficiálně zahájili projektový den, v jehož úvodu pronesla kolegyně 

Lenka Miklošová slavnostní řeč. Její slova tlumočila do znakového jazyka Kristýna 

Kučerová. Několik velmi milých vět zaznělo také z úst paní ředitelky, která vyjádřila 

potěšení nad iniciativou učitelů ZŠ a pochvalná slova věnovala také myšlence celého 

projektu.  

  Došlo i na slavnostní přestřižení pásky a tím symbolickému otevření naučené 

stezky s dřevěným interaktivními prvky – odhalení dřevěných stojanů.  

  V rámci projektu vzniklo celkem osm stojanů věnovaných různým tématům 

z lesního světa – zvuky dřeva (dřevěný xylofon), houby (jedlé, nejedlé a jedovaté), 
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stromy (dva stojany s pexesem – hledání dvojic listů a plodů), lesní zvěř (poznávání stop 

živočichů, přiřazování k obrázkům zvířat, které jsou z druhé strany tabulek)  

a informační texty s obrázky na panelech věnovaných hmyzu a ptákům. Výrobu 

dřevěných prvků financovala škola z větší části z grantového projektu Statutárního 

města Olomouc, které na výrobu prvků poskytlo dotaci ve výši 20 000 Kč. Zbylou částku 

– 4 497 Kč hradila škola z vlastních finančních zdrojů. Finanční dotace pokryla náklady 

na nákup materiálu (dřevo, lak, kovové šroubení a tyče, brusné kotouče na opracování 

dřeva ad.) a výrobu a potisk dřevěných čtverců, kterou zajistil pan Lukáš Kapaňa 

z olomoucké tiskařské firmy (www.PTOL.cz). Výroba a montáž stojanů byla dílem pánů 

školníků – Tomáše Pavlovského a Juraje Jiroutky, kteří dílu, jak je jejich dobrým zvykem, 

„dali duši“. Žáci měli možnost podílet se na výrobě stojanů především z hlediska 

povrchových úprav – broušení, montáž, lakování. Stojanům se dostalo takové obliby, že 

se později staly modelem pro výrobu menšího interaktivního prvku, který poslouží jako 

učební pomůcka k demonstraci převodu jednotek v hodinách matematiky. Manipulace 

s dřevěnými destičkami zaujala i mladší děti a tak se zdá, že se tyto učební pomůcky 

budou i do budoucna těšit velké oblibě.  

  Projektový den pokračoval organizovaným přesunem na jednotlivá stanoviště, 

kde se skupinky střídaly dle předem určeného rozpisu. Každý třídní učitel nebo vedoucí 

skupiny měl možnost zapsat se předem do tabulky dle preferencí návštěvy různě 

tematicky laděných stanovišť. Některá byla vhodná spíše pro mladší žáky z MŠ či 

prvního stupně ZŠ, jiná pro žáky druhého stupně nebo středí školy. Učitelé tak mohli dle 

vlastního uvážení naplánovat postup po stanovištích tak, aby se svými žáky obsáhli 

všechna témata, která se jim hodila do výuky. Podrobný rozpis stanovišť a pořadí jejich 

návštěvnosti viz tabulky v příloze tohoto dokumentu. Všechna stanoviště měla úspěch. 

Děti byly nadšené z dravců, střílení, rukodělných činností i naučných stanovišť. Ta byla 

připravena ve spolupráci se zaměstnanci státního podniku LESY ČR – vedoucími 

pracovníky a dále také zaměstnanci Lesní správy Šternberk a Ruda nad Moravou. 

Pánové a dámy (celkem 8) byli velmi ochotní, vstřícní a milí. Vůči dětem projevili 

skvělou schopnost přizpůsobení jejich specifikům a to včetně volby vhodných 

komunikačních prostředků. Z jejich přístupu byli žáci i učitelé doslova nadšení. LESY ČR 

zároveň celý průběh akce financovaly, za což jim patří obrovský dík.  

  Pohyb po stanovištích probíhal po celou dobu vyučování a žáci končili dle 

rozvrhu jednotlivých tříd. Za plnění disciplín získávali razítka na předem vyrobené 
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papírové kartičky se jmény jednotlivých žáků – starší žáci si je vyráběli svépomocí, 

mladším pomohli třídní učitelé. Všechny třídy tak prošly minimálně sedmi stanovišti  

a na závěr si směli vyzvednout drobné odměny (sešity, pexesa, nafukovací balonky, 

apod.) věnované sdružením lesníků. Program na stanovištích byl definitivně ukončen 

úderem půl jedné, kdy se všichni odebrali na zasloužený oběd. S uklízením stanovišť 

pomohli lesíkům nejstarší žáci a páni školníci, kterým tímto ještě jednou z celého srdce 

děkuji za skvělou spolupráci.  

 
Hodnocení průběhu projektového dne dětmi, žáky a studenty bylo vyloženě kladné, viz 

slohové práce dětí a obrázková reflexe zveřejněné na webových stránkách školy 

(www.sluch-ol.cz) a vystavené na školních nástěnkách.  

 
 
Zdroje a pomůcky  

 

 Kartičky na tvrdém papíru velikosti A6 se jmény žáků 

 Razítka 

 Plechovky na střelbu 

 Lavice a stoly na stanoviště 

 Dřevěné interaktivní prvky a deky pro jejich překrytí 

 Stuha a nůžky  

 Fotoaparát a videokamera 

 Pomůcky zapůjčené státním podnikem LESY ČR (terče, luky a šípy, vzduchovky  

a diabolky, živí dravci – raroh a výr, model vodního toku spolu s maketami ryb  

a rybářskými pruty, pexesa a dřevěné skládačky, plyšové hračky reprodukující reálný 

ptačí zpěv, zvířecí kožešiny, paroží a lebky lesních zvířat, puzzle zvířecích rodin, 

puzzle listů a stromů, různá tematická razítka, dřevěné modely hub, dřevěné korálky 

se šňůrkami pro navlékání, destičky a pásky pro výrobu magnetek a potřeby pro 

rukodělné činnosti, dřevěné kulatiny pro pohybové aktivity a skládání věže, dřevěný 

domeček, materiál na výrobu dřevěných ptačích budek, krmítek a hmyzího hotelu, 

substrát a semínka pro sadbu stromků, ad.  
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Zhodnocení projektového dne 
 

Projektový den Zahrada poznání se vydařil nejen díky skvělému počasí, ale především 

zásluhou skvělého přístupu všech zaměstnanců školy a externích pracovníků, kteří se na 

přípravách a realizaci projektu podíleli. Tedy již jednou zmiňovaní zaměstnanci vedení 

státního podniku LESY ČR a jejich kolegů z Lesní správy Šternberk a Ruda nad Moravou. 

Další devizou projektu bylo zdařilé propojení polytechnické a environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty. Díky projektu se nám povedlo docílit propojení poznatků ze všech 

předmětů a dodržet přitom heslo: „škola hrou“.  



 

 

Seznam příloh: 

1. Plakát k projektovému dni 

2. Tabulka č. 1 - Plán rozmístění stanovišť s popisem činností a rozpisem organizátorů 

3. Tabulka č. 2 - Rozdělení tříd ZŠ do skupin 

4. Tabulka č. 3 - Časový harmonogram projektového dne spolu s pořadím skupin  

na stanovištích 

5. Mapka rozmístění stanovišť 

6. Fotodokumentace z projektového dne 

7. Fotodokumentace k přenosným dřevěným interaktivním prvkům – instalace a 

využití  

 



 

Příloha č. 1 – Plakát k projektovému dni 



 

Příloha č. 2 – Plán rozmístění stanovišť s popisem činností a rozpisem organizátorů 

 

Číslo 
stanoviště 

Popis úkolu Místo 
 

Zodpovídá 

1. Houby + plody - obrázky hub a plodů, rozdělení na jedlé, nejedlé a jedovaté  Prostranství  
u MŠ - u 

pískoviště 

Pracovník LP 
lesní správa 
Šternberk 

2. Lesní zvěř – myslivost (trofeje, parohy, kůže, čelisti, puzzle, stopy, razítka, 
ptáčci – plyšáci…) 

Pod okny  
za školou 

Pracovník LP 
Lesní správa 

Ruda n. Moravou 

3. Stromy – puzzle, větve stromů, semena, šišky, razítka, otáčecí kola Pod stromy  
u ohniště 

Pracovník LP 
Lesní správa 

Ruda n. Moravou 

4. Setí semínek stromů Blátoviště  
u MŠ 

R. Valentíková 
+ 

Lenka Kadlecová 

5. Střelba z luku Hřiště  
na fotbal 

Pracovníci LP LS 
Ruda n. Moravou 

+ 
T. Pavlovský  

 

6. Voda v lese – vodní živočichové, vývojové řady Pod točitými 
schody u zadní 

branky 

Pracovník 
ředitelství LČR  

 

7. Draví ptáci – výr a raroh – ukázka živých dravců s výkladem  
a focením dětí s dravcem na ruce 
 

U křoví - zadní 
branka 

Pracovník 
ředitelství LČR  

+ 
R. Štarnovská 

8. Výroba budek a krmítek z dřevěných polotovarů (stloukáním) 
 

Dřevodílna P. Pučálka 
+ 

J. Jiroutka 

9. Kreativní stanoviště – výroba magnetek, kolíčků, kelímků 
 

Altánek Pracovník 
ředitelství LČR  

 

10. Dřevohraní a hrátky se zvířátky – pohybové hry – „brodění bažinou po 
dřevěných koláčích – soutěž družstev, stavění věže z dřevěných špalků, 
stavění roubeného domečku, kdo se v lese schovává – mimikry, hledání 
zvířat – děti jdou podle nataženého provazu a hledají schovaná zvířata 

Před bazénem Pracovník 
ředitelství LČR 

+ 
M. Voždová 

+ 
L. Kučerová 

 

11. Vzduchovky Za Domečkem V. Voják 

 
 
 

 



 

Příloha č. 3 – Rozdělení tříd ZŠ do skupin 

 
 

Číslo skupiny Třídy Počet žáků Pedagogický doprovod 

1 I. A 5-6 Skřivánková 

2 I. B 4 Jílková, Kučerová 

3 II. A, B 5 + 4 Stratilová, Vavříková, Valentová 

4 III. A, B 4 + 4 Zouharová, Weinbergerová 

5 IV. a VI. 5 + 5 Říkovská, Miklošová 

6 V. 5 Šnajdr, Beranová 

7 VII. A, B  6 + 4 Úlehlová 

8 VII. C, IX. 6 + 3 Piňosová 

9 VIII. A, B 5 + 6 Sklenářová, Vitásková 

 
 
 
 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Časový harmonogram projektového dne spolu s pořadím skupin  

na stanovištích 

 
 
 

 8:00  
-  

8:20 

8:25 
-  

8:45 

8:55 
-  

9:15 

9:20  
-  

9:40 

9:40 
- 

10:05 

10:10  
-  

10:30 

10:35  
-  

10:55 

11:00  
-  

11:20 

11:25  
-  

11:45 

11:50  
-  

12:10 

12:15  
-  

12:35 

Houby slavnostní 
zahájení 

1 9 7 svačina MŠ 5  6 3 8 

Lesní zvěř slavnostní 
zahájení 

2 1 MŠ svačina 3 7 4 8 6 9 

Stromy slavnostní 
zahájení 

9 3 1 svačina 6 MŠ 2 4   

Sázení semínek 
stromů 

slavnostní 
zahájení 

4 5 2 svačina 1 3 7  9  

Střelba z luku slavnostní 
zahájení 

5 SŠ SŠ svačina 9 8  7   

Voda v lese slavnostní 
zahájení 

3 6 SŠ svačina 8 1 5   7(A) 

Draví ptáci slavnostní 
zahájení 

MŠ 2 3 svačina 7 4 1 5 8  

Budky - 
stloukání 

slavnostní 
zahájení 

7 4 SŠ svačina 5 6 8 9   

Rukodílna slavnostní 
zahájení 

 8 4 svačina 2 9 3 1 7 5 

Vzduchovky slavnostní 
zahájení 

6 SŠ 8 svačina SŠ  9 2 5  

Dřevohraní, 
zvířecí 
mimikry 
(pohybové hry) 

slavnostní 
zahájení 

8 7 5 svačina 4 2 5 3 1  

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 – mapka rozmístění stanovišť 



 

Příloha č. 6 – Fotodokumentace z projektového dne 

1. Houby 2. Lesní zvěř 3. Stromy 4. Setí semínek stromů 5. Střelba z luku 
 

    
6. Voda v lese 7. Draví ptáci 8. Výroba budek a 

krmítek 
9. Kreativní stanoviště 10. Dřevohraní 

 

    



 

11. Střelba ze vzduchovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 7 – Fotodokumentace k přenosným dřevěným interaktivním prvkům – instalace a využití  

1. Houby 2. Lesní živočichové a jejich stopy 3. Hmyz 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4. Stromy – listy a plody 5. Ptáci 6. Dřevěný xylofon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


