
Příběh školní zahrady
1902 - 2021



Kdy to všechno začalo...

1905 2021



1902
Plán okolí školy



1933
Práce 

na zahradě



1937
Řád školních zahrad



1943
Nákres 

školní záhrady



1962



Zahrada 
se školou



Původní zahradní domek



Práce na pozemku



 
1973 - 1977

Současný zahradní domek



 
1996 - 1997
Využíváme 
také skleník



 
2005

Pohled na školu s částí sadu



 
2018

Rekonstrukce interiéru zahradního domku



Pokusy o zřízení přírodní učebny
 

      2008 - Rozvojový program MŠMT Podpora
                                environmentálního vzdělávání ve školách

 
  2017 – 1. výzva MŽP v rámci Národního

                            programu Životní prostředí (č. 16/2017)
 

  2019 – 2. výzva MŽP v rámci Národního 
                        programu Životní prostředí (č. 7/2019)

                



 přenesení výuky z interiéru školy do její zahrady 
 přiblížení přírodních zákonitostí žákům přímo v terénu
 posílit vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí 
 posílit mezipředmětové vztahy
 získat místo k uskutečnění projektového vyučování 
 využít místo ke komunitnímu setkávání (rodiče, veřejnost, okolní školy) 
 rozvíjet pracovní dovednosti žáků (budou se podílet na údržbě a 

 využití učebny v odpoledních hodinách v zájmových kroužcích a také 
        výsadbě zelené učebny během roku)

        ve školní družině

 
Cíle projektu Přírodní zahrada ZŠ Tyršova 

- Zelená učebna



Financování projektu

celkové výdaje na projekt 1 035 000 Kč
    dotace ze SFŽP 500 000 Kč
    příspěvek zřizovatele 535 000 Kč



2021
Začínáme!



 
Plán nové zahrady



hřbitov odpadků
 vyvýšený záhon
 pozorovací centrum
 fóliovník
 vlastní učebna
 informační panel
 7 nových listnatých 

        a ovocných stromů

 
Co vše v nové zahradě najdeme?

 bylinková spirála
 skalka
 meteobudka
 vrbový tunel
 hmatový chodník
 sluneční hodiny
 pítko pro ptáky



 
Původní školní zahrada



 
Školní sad od šaten



Kácení 
stromů



 
Práce pokračují



 
Stromy jsou pryč ...



Probíhají zemní úpravy



 
Dláždí se podlaha učebny



 
Práce končí



 
Zelená učebna už se zelená



 
Jak zahradu 
vidí slunce ...



 
 

... a jak ji vidí žáci



 
Starousedlík na návštěvě



 
Realizátor investiční akce



představitelům a zastupitelům města Frenštát pod
Radhoštěm

zástupcům Odboru investic a rozvoje MěÚ

Ing. arch. Martinu Jandovi (autor projektu)

realizující firmě

 
 

Poděkování


