Závěrečná zpráva k projektu č.046 Montessori cesta
„Zelená učebna Na Beránku“
č. DOT/54/12/009035/2015
zkrácená verze
Cílem projektu bylo vybudovat na školní přírodní zahradě zastřešený zahradní pavilon, který
umožní výuku na zahradě i při nepříznivém počasí. Stavba byla z větší části prováděna svépomocí
(děti, rodiče, učitelé) pod vedením pana J. Slámy, stavitele slaměných domů (http://www.tesarslama.cz/), stavební dozor vykonával Ing. arch Miroslav Ščudla.
Použité stavební postupy i materiál (dřevěná nosná konstrukce, slaměno-hliněné stěny, zelená
střecha) jsou v souladu s principy ekologického stavitelství. Projekt přímo navazuje na úspěšně
ukončený projekt č. 041 „Školní přírodní zahrada“ a dále ho rozvíjí.
Do projektu se zapojily děti ze všech tříd ZŠ a MŠ Na Beránku z programu montessori, cca 200 dětí
a celý pedagogický sbor montessori části školy.
Realizace projektu se uskutečnila díky velké podpoře ze strany rodičů, kteří se jednak ve velkém
počtu účastnili víkendových dílen, ale také pomáhali s materiálním a technickým zabezpečením
všech etap budování Zelené učebny Na Beránku.
Postup prací na realizaci projektu
2015
Jarní měsíce jsme využili pro drobné aktivity s dětmi a rodiči. Proběhla společná dílna
modelování zahrady, Jarní jarmark s brigádou pro rodiče - loupání prvních kmenů na zahradní
pavilon.
27.3.2015 Výroba modelu zahrady – společná dílna dětí a rodičů.
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.

https://plus.google.com/photos/113889008664451253420/albums/6142109014539861409
https://plus.google.com/photos/113889008664451253420/albums/6142518233803704609
https://www.zonerama.com/jatom/Album/645429
Hlavní část realizace projektu (část finančně zajištěná dotací od Hl.m.Prahy) odstartovala v
měsících květnu a červnu, tak aby byl zahradní pavilon na období letních prázdnin zabezpečen, tzn.
měl hotovou střechu s dokončenou hydroizolací.
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 a jeho kolegů. Děti i učitelé si
mohly vyzkoušet práci s nejrůznějšími ručními
nástroji, pod dozorem někteří zvládly i práci s
elektrickou pilou. Tesařských dílen se
pravidelně účastnily žáci 7. - 9. třídy. Děti z
prvního a druhého trojročí pomáhaly s
drobnými pracemi.

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.

Intenzivní práce na zahradním pavilonu pokračovaly od října 2015.

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 balíky nejmenšího rozměru, 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.
2016
únor 2016 - okna a dveře pro zahradní pavilon
Během měsíce února jsme s dětmi z 9.třídy hledali cenově dostupné řešení zasklení okenních otvorů
a výběr vstupních dveří. Uskutečnili jsme průzkum trhu, prověřili nabídky bazarů a také jsme
kontaktovali velké dodavatele oken a dveří. Uspěli jsme u jednoho z nich a děti z nabídky bazaru
firmy Windowholding vybrali několik oken a vstupní dveře, které svým rozměrem odpovídaly
našim představám a finančním možnostem.

18. - 20.3.2016 Dílna stavění ze slámy
Po získání přesných rozměrů výplní otvorů děti společně s tesaři připravily základový věnec z OSB
desek a nosnou konstrukci pro stěny ze slaměných balíků a pro osazení osazení oken. Práce na této
části probíhaly od začátku března.

O víkendu 18. - 20.3.2016 se uskutečnila víkendová dílna stavění slaměných stěn. Na dílnu byli
přizváni rodiče i veřejnost.
Během této dílny jsme navozili na školní zahradu balíky slámy z místa jejich uskladnění. Pod
vedením lektorů jsme zaizolovali základový věnec liaporem, převázali jsme balíky slámy na
potřebnou velikost a hustotu. Postupně jsme vyplnili celou předpřipravenou nosnou konstrukci. Na
konci dílny stál na školní zahradě zahradní altán s kompletními slaměnými stěnami. V dalším týdnu
pak tesaři za asistence dětí namontovali okna a vstupní dveře.

Více fotografií zde:

https://photos.google.com/share/AF1QipO-ayAxD4yu7eORWLFeHC0cn_BzpqYzIPJdQhIohCNjuJ007ZXG70McvZDEpRnFQ?
key=Q0Z3NDhmZXgzNVlBNmNWc2RJWGxyN3hGR2I5cDJR

Jarní jarmark
V sobotu 23.4.2016 jsme na školní zahradě uspořádali další z jarmarků. Zájemci si mohli
prohlédnout pokračující práce na školní zahradě a na stavbě zahradního pavilonu. Děti si připravily
informační panely k jednotlivým stanovištím a opět prováděly zájemce a vysvětlovaly, jak školní
zahrada vzniká, jak postupovaly při řešení jednotlivých stanovišť. Celou akci organizují děti za
pomoci několika rodičů. Výtěžek z jarmarku je celý určený na dofinancování aktivit na školní
zahradě – Zelené učebně. Jarmark využíváme k představení našeho projektu dětem z celé školy,
rodičům i lidem, žijícím v blízkosti školy. Považujeme za velmi důležité vysvětlovat co a proč na
školním pozemku děláme. Byli bychom rádi, kdyby se škola stala místem setkávání místní
komunity.

https://photos.google.com/share/AF1QipNrYMud8DNCYAB_g6iwnnM2qzCWjAL0CMLPCV358
YXVcCC5nYSufPo1YWEZTU72QQ?
key=OW04bWpUWEd3b2ZuYVdkNWJ2UFMwMlNSeUdKeGNR
https://photos.google.com/share/AF1QipNyvx8NTW39iL_RX8ZQcR-1X88nrlFsEaSKH9AFPNthkLQUSF__6QaIlR-WjMx4Q?
key=ODF1T2tCZlF4QkxxUU9Ua2NGeENVRTlpOG1VTDRR
Skleněná vitráž
Na začátku měsíce června žáci deváté třídy navrhli a zrealizovali
skleněnou vitráž ve slaměné stěně.
Po dokončení omítek vznikne plastika stromu s barevnými květy.

Hliněné omítky
Po celý týden od 20. - 26.6.2016 se děti ze všech tříd věnovaly přípravám na realizaci venkovních
hliněných omítek. Postupně v plastových kádích zpracovávali jílové hroudy na jemnou tekutou
směs, kterou pak vtíraly do navlhčených slaměných stěn. Díky velmi teplému počasí se dílny
postupně zúčastnily všechny děti od 1. po 9. třídu a všichni si tak vyzkoušeli práci s přírodním
materiálem, pár jílových bitev i následné sprchování před odchodem do školní jídelny.

Dílna hliněných omítek
O víkendu 25.-26.6. pak proběhla dílna pro učitele, děti, rodiče a veřejnost. Pod vedením Jindřicha
Slámy a jeho spolupracovníků jsme dokončily nejprve podkladovou a na ní první vrstvu hliněných
omítek.

https://plus.google.com/u/0/photos/100148815393774588990/albums/6300110401398509809

https://photos.google.com/share/AF1QipNb1S37KRJ5Ruk6t5KvCBtWcQPdwU3nrNhTMQ3pGjro-8mH2oV40X_OyFVgH-Isg?
key=WGZyVlVPRlJCXzRvc29uNVNaRUJjWFd1QVMzbC13

1.10. - 2.10. 2016 Dílna hliněné omítky v
interiéru
http://www.zsmontessori.net/seminar-hlineneomitky-v-interieru/

Na konci září děti fólií zakryly dřevěnou konstrukci zahradního pavilonu a přichystaly tak
podmínky pro realizaci vnitřních omítek během víkendové dílny. Dílna opět proběhla pod
dohledem Jindřicha Slámy a jeho spolupracovníku, za účasti cca 20 dobrovolníků z řad rodičů i
veřejnosti a ještě větší počet dětí.

Další fotografie jsou k prohlédnutí zde:
https://plus.google.com/u/0/photos/100148815393774588990/album/6336893672577261537?
authkey=CK_xkoXsp-mNnwE
15.10.2016 Plastika stromu
Na závěrečných pracích se podíleli i žáci, kteří již ukončili devátý ročník a studují na středních
školách. Sešli se ve svém volnu o víkendu, aby dokončili svoji vitráž a plastiku stromu.
22.10. 2016 Podzimní jarmark
Tradiční jarmark organizovaný dětmi rodiči na
podporu Zelené učebny se konal v sobotu 22.
října.
Zájemci si mohli prohlédnout zahradní pavilon v
jeho aktuální podobě.
Na jarmarku byl zahájen prodej kalendáře pro
rok 2017, kde jsou zaznamenány nejdůležitější
etapy z realizace zahradního pavilonu.
Náhled kalendáře je k dispozici zde:
https://drive.google.com/drive/search?q=n
%C3%A1hled%20kalend%C3%A1%C5%99
Jarmarku se zúčastnilo cca 400 dětí, rodičů a lidí z blízkého okolí.

http://www.zsmontessori.net/jarmark-zprava-organizatorek/
Další fotografie najdete zde:
https://photos.google.com/share/AF1QipNDPvQI7ZSQsg_FK5YHjaDoOd6uLkWPXBMZOiUvEtXLYtfKKPg-U0jR4iXGsbrkA?
key=dnh6M3U5Ul9zdHZwaHh4dkJWVVJ3UlpNZ3cwaC1n
https://photos.google.com/share/AF1QipPxo48zD7l3xao3qq_H7cBOyYYpKzxeP8d4s3lJAvI6TtogI
jgTp0Xls9MuGRZTdw?key=QkJ2VGVqNVM3MVpsVnlyd3JPczM3aDc5YWpYQkFR
Podlaha – listopad 2016
Po celý měsíc se děti pod vedením Jindřicha Slámy a jeho kolegy Vítka věnovaly dokončení
podlahy.
Skladba byla určena již v projektové dokumentaci – zásyp z liaporu do výše ztraceného bednění,
povalové trámky v místě, kde budou stát krbová
kamna, dvojitý záklop z bezformaldehydových
OSB desek a masivní podlaha ze smrkových
prken ošetřených olejem s voskem. Klasickou
podlahovou lištu nahradil konopný provaz.

Komín
K dokončení stavby jsme podle projektové dokumentace potřebovali finančně velmi nákladnou věc
– dvouplášťový komín. Děti oslovily s žádostí o podporu největší firmu v oboru, fi. Schiedel. Děti
představily svůj projekt od jeho prvopočátků až po současný stav realizace a tak začala velmi milá
spolupráce s touto firmou. 3.11. následovalo zaměření komínu odborným technikem této firmy.
Realizace komínu byla ukončena montáží 16.12.2016. S realizací komínu byla zprovozněna i
krbová kamna.

20.12.2016 Vánoční besídka
Po ukončení hlavní etapy stavebních prací nastává čas odpočinku a také oslav. Vánoční besídky
všech tříd z montessori části ZŠ a MŠ Na Beránku začaly slavnostní prohlídkou vánočně
vyzdobeného zahradního pavilonu.
Děti si poprvé prohlédly celé své dílo, na kterém pracovaly velmi
dlouhou dobu.

Na
projekt „Zelená učebna Na Beránku“ budou v roce 2017 navazovat další aktivity žáků. Na podzim
roku 2016 se žáci 7. a 8. třídy začali věnovat tématu soběstačnosti, rozdělili se do několika
pracovních týmů s tématy pěstování, uskladnění potravin, zpracování a konzervace a další.
Výsledky jejich dosavadní práce a přípravy na další sezonu jsou zveřejněny zde:
http://www.zsmontessori.net/novinky-z-montessori-prirodni-zahrady/

Průběžné zprávy o realizaci projektu včetně fotodokumentace jsou zveřejňovány na webu projektu:
http://www.zsmontessori.net/o-skole/projekt-prirodni-zahrada/.
Pozvánky na některé akce pro veřejnost byly uveřejněny také v novinách a na webu zřizovatele
školy MČ Prahy 12:
http://www.praha12.cz/4-podzimni-jarmark/d-50270
http://www.praha12.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?
id_org=80112&id_dokumenty=52205
Cíle projektu byly splněny dle plánu.

V Praze dne 29.1.2017

Montessori cesta z.s.
MgA Jana Neumajerová
koordinátorka projektu
jana.neumajerova@zsmontessori.net
tel.: 777 552 623

