
Naše zahrada 

Zahrada mateřské školy F. Palackého, vybudovaná v rámci projektu“Zahrada pěti smyslů“ z ESF a která je 

otevřená také veřejnosti, si našla své stálé i občasné návštěvníky. 

Především v letních a prázdninových měsících byla hojně využívána rodiči či prarodiči s malými dětmi. 

Rodiče si pochvalují klidné, bezpečné a čisté upravené prostředí, jejich ratolesti zase plně využívají všech 

hracích prvků, které zde mají k dispozici. Dle zájmu rodičů a dětí jsme dokonce v letních měsících prodloužili 

otevírací dobu o 1 hodinu. Těší nás zájem a jsme rádi, že se nepotvrdily některé počáteční obavy o pořádek 

a životnost našeho vybavení na zahradě. 

Náš personál v rámci projektu zahradu zcela využívá pro hry a činnosti s našimi dětmi i dětmi z okolních 

mateřských i základních škol. Pokud počasí dovolí, pobyt na zahradě si děti užívají dosyta. Sledují, co 

nového nám zde vykvetlo či vyrostlo, seznámily se s nejznámějšími bylinkami a jejich významem, mají 

možnost si přivonět, osahat, ochutnat. Pozorují změny na zahradě v závislosti na změnách ročních období a 

učí se formou hry, co je v daném období důležité. 

Sociálně znevýhodněné děti se učí, jak kolem sebe vytvářet pěkné prostředí a jak ho udržovat. Zapojují se 

do všech pracovních činností-pletí, zametání, hrabání, sběr klacíků. Děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami si při těchto činnostech procvičují řečové a jazykové dovednosti, obratnost, pohybové 

schopnosti. Všechny děti si při hrách upevňují kamarádské vztahy, toleranci, pomoc druhému a vzájemnou 

sounáležitost. Ve třídách si potom s jednotlivými lektorkami o všem povídají, kreslí dojmy a zážitky, hrají 

hry,zpívají. 

Jak již bylo zmíněno, zahradu navštěvují i okolní mateřské a základní školy. Byly zde již děti z MŠ Chlumec n. 

C., Prasek, Sloupno, MŠ Sluníčko v Novém Bydžově,děti ze základní školy V.Kl.Klicpery, hojně ji využívají děti 

ze sousední Základní praktické školy.Všichni si chválí velké prostory,klidné prostředí pro dětské hry a 

množství inspirace pro dětské poznání,v létě neocenitelný stín vzrostlých stromů. 

V nejbližších dnech nám podzim zahradu krásně vybarví a nás s dětmi v ní čeká spousta nových zážitků a 

příležitostí ke hrám, sportovním aktivitám a pracovním činnostem… 
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