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příloha č. 1 fotodokumentace

listopad – prosinec 2014 příprava realizace projektu
Brigáda rodičů – navezení betonových dlaždic z rekonstrukce školy.
Děti pod dohledem Ing.arch. Miroslava Ščudly a MgA jany Neumajerové vyměřili dle projektové 
dokumentace půdorys učebny a srovnaly terén pro položení betonových dlaždic.

Navezené  dlaždice  děti  sestavily  do  kruhu,  prosypáváním  jemným  pískem  vyrovnávaly  v
jednotlivých řadách rovinu. Vznikl tak jednoduchý základ pro zahradní pavilon. Při závěrečných
pracech dětem pomáhali i zaměstnanci fi. PPF.



27.3.2015 Výroba modelu zahrady – společná dílna dětí a rodičů.

14.4.2015  Prezentace  školní  zahrady  při  oslavách  Dne  Země  v  KC 12.  Děti  sestavily  vlastní
prentaci o vzniku zahrady. Čtyři zástupci z různých tříd pak vystoupily během programu pro děti a
učitele z modřanských  základních škol.

Celá prezentace je k prohlédnutí zde: 
https://docs.google.com/presentation/d/1OBPpTmBUYFnJGZhncRch8QUzfpNSOCjb64ltHOYtN
A4/edit#slide=id.

Mapa zahrady z prezentace.

https://docs.google.com/presentation/d/1OBPpTmBUYFnJGZhncRch8QUzfpNSOCjb64ltHOYtNA4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1OBPpTmBUYFnJGZhncRch8QUzfpNSOCjb64ltHOYtNA4/edit#slide=id.p


25.4.2015 Jarní jarmark
Tradiční školní akce, jejíž výtěžek je určen na podporu budování školní zahrady. Během této akce
jsme uspořádali brigádu pro děti a rodiče, společné loupání
prvních  kmenů  určených  pro  hlavní  nosnou  konstrukci
zahradního pavilonu.

Květen 2015 Zpracování kulatiny
Děti  pokračovaly  v  přípravě  kmenů  pro  sestavení  hlavní  nosné  konstrukce.  Postupně  oloupaly
veškerou kulatinu, část kmenů byla odvezena na nejbližší pilu k seříznutí pro krov.
Od května začaly intenzivně děti pracovat pod vedením Jindřicha Slámy a jeho dvou kolegů.



Červen 2015 Tesařská dílna pro děti
Na celý měsíc  se  děti  přesunuly na  školní  zahradu,  kde  absolvovaly tesařskou dílnu  Jindřicha
Slámy. Děti i učitelé si mohly vyzkoušet práci s nejrůznějšími ručními nástroji, pod dozorem někteří
zvládly i práci s elektrickou pilou. 

Děti měřily délky, úhly, řezaly, dlabaly,
zatloukaly…..

postupné stavění nosných sloupů a věnce, vztyčení krovu, záklop střechy



Školní  rok  2014/2015  zakončily  děti  dokončením  záklopu  střechy  z  překládaných  prken  a
položením izolace z prané ovčí vlny.

Horní záklop střechy a položení střešní izolace z kaučukové EPDM folie zajistil  pan Sláma se
svými kolegy. Tyto práce již byly pro děti nebezpečné. V období letních prázdnin byly práce pro
děti  zastaveny,  stavba  byla  dle  plánu  přerušena  ve  fázi  dokončené  nosné  konstrukce  a  střechy
zaizolované  proti  dešti.  Po  dobu  letních  prázdnin  zahradu  a  rozestavěný  pavilon  kontrolovala
městská policie a také rodiče s učiteli se střídali v pravidelných kontrolách školní zahrady.



Práce na zahradním pavilonu pokračovaly v říjnu 2015. 
Během měsíce září, přestože již začala výuka ve škole a zahrada byla pod dohledem městské policie
neznámý pachatel podpálil kůlnu na nářadí, ve které byl mimo jiné uskladněn zbytek ovčí vlny na
budoucí  izolaci spár mezi okenními rámy a stěnou a tak jsme byli nuceni dokoupit ještě jeden balík
ovčí vlny.  Ve stejnou dobu došlo i k poškození kaučukové folie v jezírku. Děti tak bojovaly se
svými mocemi, nicméně se rozhodly pokračovat s dalším budováním školní zahrady.

Říjen 2015 Zasypání základů pavilonu
Pro další práce bylo nutné zpevnit kruhový základ učebny zásypem jak z vnější strany, tak uvnitř
samotného pavilonu. Ve spodní části je násyp z hrubého štěrku, svrchní část cca 10 cm je provedena
směsí písku a antuky z původního tenisového hřiště.

Po zasypání dlaždic děti  pokračovaly přesným vytyčením a vyskládáním horní části  základu ze
ztraceného bednění. Bednění bude sloužit jako podstava pro zeď z balíků slámy.



Po  sestavení  celého  kruhového  základu  připravily  děti  ocelové  výztuže,  které  jsou  nutné  ke
zpevnění a propojení základového věnce. |Následně bylo ztracené bednění vylito betonem.



Sezonu na školní zahradě jsme zakončili navážkou a složením cca 350 balíků slámy. 
Pro učebnu jsme vybrali nejmenší balíky, aby manipulace s nimi byla co nejjednodušší a zvládly ji i
děti.
K bezpečnému uložení   nám MČ Praha  12  bezplatně  poskytla  plechovou  halu  nevyužívaného
skladu.

Pokračování aktivit na Zelené učebně Na Beránku je naplánované na březen 2016.  Pokud nám to
počasí dovolí, začneme se slaměnou dílnou pro děti.
20.4.2016 se v ZŠ a MŠ Na Beránku uskuteční další ročník oslav Dne Země, které pořádá 
MČ Praha 12. V rámci toho programu se děti z Montesssori programu stanou průvodci a žákům a
pedagogům z  jiných  škol  představí  Zelenou  učebnu  Na Beránku  nejen  formou  prezentace,  ale
hlavně v reálném prostředí. 

V Praze 28.1.2016 MgA Jana Neumajerová
koordinátorka projektu
jana.neumajerova@zsmontessori.net
tel.: 777 552 623
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