Školní zahrada
Předínská škola má nádhernou rozlehlou školní zahradu. Hýčkáme si ji a jsme na ni patřičně pyšní. Celý
školní areál je lemován starými vzrostlými stromy – lípy, habry, javory. Tihle zelení krasavci dodávají
zahradě kouzlo a dělají z ní krásnou přírodní oázu.
Příběh školní zahrady se začal psát asi tak před deseti lety. Začalo to obyčejnou skalkou, kterou žáci
v pracovních činnostech osázeli pod starou třešní. Zahrada tím doslova ožila, a když jsme viděli nadšení
a radost dětí z podařeného díla, okamžitě jsme začali vymýšlet, co dál, co ještě. No a příběh školní
zahrady pokračoval. Potom už to šlo ráz na ráz – dřevěný altán, pumpa na staré studni, vyvýšené záhony,
bylinková spirála, komposty, ovocné stromy, bobulové keře, trvalkové záhony, živý plot, pítka, krmítka a
budky pro ptáky, hmyzí domky, ohniště, stoly a lavičky, …..
Na samém začátku nám hodně pomohla dotace z ministerstva životního prostředí, která byla určena na
vybudování přírodní učebny, a to se povedlo.

Na zahradě tráví děti ze školy opravdu hodně času. Je to vlastně učebna pod širým nebem.
Během dopoledního vyučování se žáci v pracovních činnostech učí základům pěstitelských prací a mají
možnost ochutnat, co vlastně zahradničení obnáší. Zahrada poskytuje různá zákoutí k posezení, a pokud
nám přeje počasí, probíhá výuka celé dopoledne na čerstvém vzduchu. I o přestávce je fajn jen tak
vyběhnout ven a sníst si svačinu na lavičce pod stromem.
Rozlehlý trávník a přilehlé hřiště jsou ideální pro sportování v přirozených podmínkách. Odpoledne patří
zahrada školní družině, nabízí totiž bezpečný prostor pro volné dětské hry a zábavu jen tak venku.
Když v zimě napadne sníh, promění se zahrada a hřiště v malebný ráj zimních radovánek. Děti zde mohou
bezpečně sáňkovat, bobovat, běžkovat a někdy dokonce i bruslit.
Školní zahrada je také místem slavností a setkávání. Konají se zde nejrůznější školní i mimoškolní akce:
slavnostní závěr školního roku, vyřazování vycházejících žáků, podzimní lampionový průvod a měli jsme
tam už i svatbu.
Vrchním školním zahradníkem je paní učitelka Dáša Suchá, která má stále nové a nové nápady, dokáže
děti nadchnout a hlavně je pořádně přitáhnout k práci, což je někdy úkol nadlidský.
Dokonce i v době distanční výuky, kdy škola zela prázdnotou, se jí podařilo nalákat děti na dobrovolné
zahradní brigády.
Příběh naší školní zahrady ale ještě zdaleka nekončí, stále je co vylepšovat.
Nedávno získala certifikaci přírodní zahrady a budeme se snažit, aby se
z ní stala zahrada ukázková, určitě na to má a zaslouží si to.
Mgr. Libuše Vyhnálková
ředitelka ZŠ a MŠ Předín

