


NA    ŠKOLNÍ 
ZAHRADĚKEŘE NA ŠKOLNÍ 
ZAHRADĚ



JAKÝ ROZDÍL JE MEZI STROMEM A 
KEŘEM A PROČ JSOU KEŘE V PŘÍRODĚ 

DŮLEŽITÉ
● Strom má kmen, který se v určité výšce nad zemí 

dělí na jednotlivé větve na rozdíl od keře, kde k 
větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí. 
Keř je dřevnatá rostlina. Keře bývají nižší než 
stromy a vyšší než tráva a byliny.

● Keře jsou v přírodě důležité protože dodávají na 
zemi kyslík a jsou důležitým domovem mnoha 
živočichů.



KEŘE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Na školní zahradě máme následující keře: 
Svídu, hloh, rhamnus, ptačí zob, zákulu, 
vajgelii, muchovník, zimolez obecný, růži 
šípkovou, brslen, klokoč, krušinu olšovou, habr, 
trnku, lísku, dřišťál, dřišťál červený, meruzalku, 
javor malolistý, kalinu obecnou, spiraea, kalinu 
tušalaj, + různé nálety



SVÍDA
● Svída obecná nás stála 869 Kč. 11 ks a to vychází 79 Kč na jeden keř. 
● Svída je dřín.(Dřín je pouze český název.)
● Dorůstá do výšky 2-3m. A patří do oddělení krytosemenných rostlin. 

Červené plody dřínu zvané dřínky jsou jedlé. Mají natrpklou sladkokyselou 
chuť a velký obsah vitamínu C. Jsou využívány jako ovoce, na výrobu 
zavařenin, sirupů, kompotů a džemů. Dříve se využívali jako léčivo při 
trávících poruchách. Dřín obecný vyžaduje lehkou a teplou, neutrální nebo 
zásaditou půdu.



HLOH OBECNÝ
● Hloh nás celkem vyšel na 553 Kč za 7 ks takže to vychází 79 Kč za jeden 

keř.
● Hloh obecný, česky též hloh dvousemenný či hloh ostrotrnný, je trnitý keř 

nebo nízký strom rozšířený zejména v Evropě. Hlohy patří mezi léčivé 
rostliny, z planě rostoucích domácích druhů.Hloh obecný je opadavá 
listnatá dřevina tvaru keře nebo stromu dosahujícího výšky nejvýše 8 
metrů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trn_(botanika)


RHAMNUS
● Rhamnusu jsme koupili 9 ks. Jeden kus nás 

stál 89 Kč a celkem nás to stálo 801 Kč. 
● Některé druhy se ve střední Evropě vysazují 

jako okrasné rostliny ve 
   smíšených skupinách, jako 
   nenáročná výplň.



PTAČÍ ZOB
● Ptačího zobu máme 10 ks, jeden kus nás vyšel na 
     79 Kč, celkem to je 790 Kč
● Ptačí zob obecný je nejznámější 
   dřevina používaná na stříhané 
   živé ploty. Je to hustý, pomalu
    rostoucí keř. Jeho blízkým
   příbuzným je olivovník. Jako
   jediný z rodu Ptačí zob je rozšířen 
   v Evropě.Dorůstá do výšky 
   2 - 3 metrů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99


ZÁKULA
Zákuli máme 8 ks. Jeden kus nás vyšel na 79 Kč a to je celkem 632 Kč.

Při pěstování v mírném pásmu (ČR) zákula roste dobře na slunci i v polostínu. 

Vhodná je propustná půda, vlhká, nebo dobře zásobená vodou a živinami. 

Snáší ovšem i horší půdy. Daří se jí  v neutrálním až mírně 

zásadité půdě, ale snáší i mírně kyselou. V podmínkách v ČR

 může namrzat, ale dobře se 

zpamatuje. Při zalévání během zimy 

dbáme, aby rostlina netrpěla 

suchem.



VAJGELIE
● Nakoupili jsme 7 ks, jeden kus nás stál 79 Kč a to znamená, že celkem 

nás to stálo 553 Kč. 

● Při pěstování v mírném pásmu (ČR) rostou nejlépe na slunci, v polostínu 
rostou slabě a špatně kvetou. Vhodná je propustná, humózní až hlinitá 
půda, vlhká nebo dobře zásobená vodou a 

       živinami. Snáší půdy kyselé až mírně zásadité.

       V ČR kvete běžně dvakrát ročně,

       na jaře bohatě. Dorůstá do výšky 2 m.



MUCHOVNÍK 

● Muchovníku máme 4 ks, jeden kus nás stál 129 Kč celkem 516 Kč
● Plody muchovníku mají místo v lidovém léčitelství, obsahují velké 

množství vitamínu C a B12.
● V Americe byly stonky používány k výrobě šípů.
● Pokud mají dobře růst, vyžadují zejména dobré osvětlení, ale všechny 

snášejí i polostín.
● Většina druhů je v ČR mrazuvzdorná. Muchovník olšolistý snáší mrazy až 

–40 °C.
● Dřevo je hnědé, pevné a těžké. Vnitřní část je načervenale-hnědá a 

dřevo je světlejší barvy. Může být použito pro rybářské pruty.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Muchovn%C3%ADk_ol%C5%A1olist%C3%BD&action=edit&redlink=1


ZIMOLEZ OBECNÝ
● Zimolezu jsme nakoupili 5 ks po 79 Kč a celkem nás to stálo 395 Kč.

● Některé druhy lze v ČR použít jako okrasné rostliny. Jsou vhodné do 

skupin, plní funkci dočasné výplně, nebo jako podrost. Zimolez 

kamčatský má léčivé účinky. Ovoce, kamčatská

       borůvka, dozrává již v květnu. Pro naše 

       podmínky se doporučují odrůdy Altaj a Amur 

       vyšlechtěné na Slovensku.



RŮŽE ŠÍPKOVÁ
● Růže šípkové jsme nakoupili 8 ks, jeden kus nás stál 79 Kč a celkem 632 Kč.
● Dříve se v růžové vodě z šípků omývaly ruce.
● Do mnoha pokrmů se používá jako voňavá přísada.
● Šípky jsou jedlé a bohaté na vitamíny, zejména na vitamín C. Vaří se z nich čaj na posílení 

organizmu.



BRSLEN
● Brslenu máme 6 ks po 79 Kč a celkem nás to stálo 474 Kč
●  V Evropě se vyskytují čtyři druhy. V létě jsou snadno rozpoznatelné 

podle oranžových kulatých plodů obklopených růžovými tobolkami. Celá 
rostlina, obzvlášť plod, je pro člověka jedovatá.



KLOKOČ
Klokoče jsme koupili 2 ks po 440 Kč a celkem nás to vyšlo na 880 Kč.

Ze semen klokoče zpeřeného se v minulosti tradičně vyráběly růžence. Některé 
druhy klokoče jsou v Česku celkem zřídka pěstovány, jako okrasné dřeviny.

Klokoče jsou opadavé keře.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kloko%C4%8D_zpe%C5%99en%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99


KRUŠINA OLŠOVÁ
● Krušiny olšové máme na zahradě 5 ks po 79 Kč a celkem nás to stálo 

       395 Kč.

● Krušina olšová  je keř dorůstající do výšky 4 až 6 metrů.
● V lékařství se používá její kůra jako projímadlo.
● Do léčitelství se dostala jako náhrada příliš drahé rebarbory.
● Sbírá se v dubnu až květnu, měla by být rychle usušena a to buď na 

přímém slunci, nebo umělým teplem, maximálně však 40 °C. 
● Usušenou kůru je před používáním nutné buď rok skladovat, nebo několik 

hodin udržovat zahřátou na 

       teplotu 80 až 100 °C. Čerstvá 

       kůra je totiž silně dráždivá.



HABR
● Habru obecného jsme koupili 5 ks po 89 Kč a 

celkem nás to stálo 445 Kč.
● Nejčastěji se habr obecný vyskytuje v hojně 

vlhkých půdách, nivních, či záplavových 
oblastech. Možno jej spatřit i jako součást 
živého plotu na zahradách nebo na veřejném 
prostranství. Nevšedním využitím je habr 
obecný jako materiál pro vybudování stěn 
přírodního bludiště. Jediné takovéto přírodní 
bludiště - labyrint v ČR vybudovalo v Brandýse 
nad Orlicí občanské sdružení Brandýs ve světě.



TRNKA
● Trnky jsme nakoupili 6 ks po 79 Kč a celkem nás to stálo 474 Kč.
● U trnky jsou často využívány zejména plody, které slouží jakožto základní surovina pro výrobu 

ovocného vína a pálenky.Využívány jsou také k ochucování likérů, zejména v severských 
zemích. Trnky jsou vhodné také ke konzervaci a výrobě džemů. K přímé konzumaci v syrovém 
stavu jsou vhodné až po přejití mrazem. Tohoto efektu lze dosáhnout také umělým zmrazením. 
Dříve se šťáva z trnek využívala také k barvení látek, kterým po několikanásobném vyprání 
dávala trvalou světle modrou barvu. Přadleny v historii žvýkaly trnky pro podporu tvorby slin, 
které využívaly k vlhčení niti při předení.Tradičně je trnka považována za léčivou rostlinu. 
Využívá se zejména květ, který působí diureticky (působí na tvorbu a vylučování moči). Užívá se 
také při poruchách trávení a průjmech.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trnka_(plod)
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trnka_(plod)


LÍSKA
Lísky jsme koupili 3 ks po 89 Kč a celkem 267 Kč.

Lísky rostou v severním mírném pásmu. Jsou příbuzný k břízám. 
Jsou poměrně rychle rostoucí dřeviny. Jen stromovité typy 
dorůstají pomaleji - v 10 letech jsou přibližně 2 m vysoké, ve 20 
letech 2 - 5 m a ve 30 letech 4 - 7 m. Nejrozšířenější jsou 
keřovité typy lísek.



DŘIŠŤÁL
● Dřišťálu máme 6 ks po 49 Kč celkem nás to stálo 294 Kč
● Dřišťál obecný je druh rostlin patřící do čeledě dřišťálovité. Je to trnitý keř 

vysoký až 2,5 m. Některé druhy dřišťálu jsou používány jako okrasné rostliny. 
Plody obsahují vitamín C. Dřišťál se používal pro léčebné účely už ve starém 
Řecku. 



DŘIŠŤÁL ČERVENÝ
● Dřišťálu červeného máme na zahradě 8 ks po 79 Kč a celkem nás to stálo 

632 Kč.
● Jde o trnité keře se zajímavým žlutým dřevem. Obvykle jsou velmi 

dekorativní, kvetou v květnu až červnu a jejich kvítky mají nepříjemné 
aroma. Existují druhy opadavé a stálezelené. Plody jsou bobule - u 
opadavých červené, u stálezelených modré.



MERUZALKA
Meruzalky jsme koupili 10 ks po 79 Kč, celkem nás to stálo 790 Kč.

Meruzalka neboli rybíz alpínský jsou pěstovány jako ovocné dřeviny, především 
rybíz černý, rybíz červený a srstka angrešt. Jako okrasné keře jsou nejčastěji 
pěstovány americké druhy meruzalka krvavá a meruzalka zlatá a evropský 
rybíz alpínský. rybíz 

alpínský

meruzalka 
zlatá



JAVOR MALOLISTÝ
Javoru malolistého jsme koupili 10 ks po 79 Kč 
a celkem nás to stálo 790 Kč.
Javor malolistý je střední keř, dorůstá do výšky
1,3 - 2,5m. Je to listnatý opadaví strom se 
zelenou barvou listu a měl by být na slunci, ale 
snese i polostín.



KALINA OBECNÁ
● Kaliny obecné jsme koupili 10 ks po 89 Kč a celkem nás to stálo 890 Kč.
● Kalina obecná je až 4 m vysoký keř. Kvete od května do července. Roste u 

nás ve vlhkých křovinách a listnatých lesích a často se také pěstuje jako 
okrasný keř.



SPIRAEA
Spiraei máme na zahradě 10 ks po 89 Kč a celkem 890 Kč.
Některé druhy lze použít jako okrasné rostliny. Vysazují se většinou ve 
skupinách a hodí se i pro volně rostoucí živé ploty.

Rostlina obsahuje methylsalicylát a jiné salicyláty, sloučeny podobné jako 
léčivo aspirin.



KALINA TUŠALAJ
Kaliny jsme koupili 10 ks po 89 Kč a celkem nás to stálo 890 Kč.
Kalina tušalaj je keř s plochými vrcholíky bílých, slabě nazelenalých květů. 
Roste u nás na výslunných, kamenitých stráních a ve světlých hájích od nížin 
až do podhůří, hlavně v teplejších krajích a na vápenatých půdách. Často se 
také pěstuje jako okrasný keř a vysazuje v parcích hlavně kvůli bílým, 
červenajícím a nakonec černým plodům. Pěstují se také různé kultivary.



NÁZEV 
ROSTLINY

MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDEN 
KUS

CENA CELKEM

SVÍDA 11 ks 79 Kč 869 Kč

HLOH 7 ks 79 Kč 553 Kč

RHAMNUS 9 ks 89 Kč 801 Kč

PTAČÍ ZOB 10 ks 79 Kč 790 Kč

ZÁKULA 8 ks 79 Kč 632 Kč

VAJGELIE 7 ks 79 Kč 553 Kč

MUCHOVNÍK 4 ks 129 Kč 516 Kč

ZIMOLEZ OBECNÝ 5 ks 79 Kč 395 Kč

RŮŽE ŠÍPKOVÁ 8 ks 79 Kč 632 Kč

BRSLEN 6 ks 79 Kč 474 Kč

ROZPOČET



NÁZEV 
ROSTLINY

MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDEN 
KUS

CENA CELKEM

KLOKOČÍ 2 ks 440 Kč 880 Kč

KRUŠINA OLŠOVÁ 5 ks 79 Kč 395 Kč

HABR 5 ks 89 Kč 445 Kč

TRNKA 6 ks 79 Kč 474 Kč

LÍSKA 3 ks 89 Kč 267 Kč

DŘIŠŤÁL 6 ks 49 Kč 294 Kč

DŘIŠŤÁL 
ČERVENÝ

8 ks 79 Kč 632 Kč



NÁZEV 
ROSTLINY

MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDEN 
KUS

CENA CELKEM

MERUZALKA 10 ks 79 Kč 790 Kč

JAVOR 
MALOLISTÝ

10 ks 79 Kč 790 Kč

KALINA OBECNÁ 10 ks 89 Kč 890 Kč

SPIREA 10 ks 89 Kč 890 Kč

KALINA TUŠALAJ 10 ks 89Kč 890 Kč

Každé dítě v Montessori má na zahradě stromy celkem za 115 Kč.
Každé dítě má na zahradě 1,3 stromu a zbyly by 4 stromy.

CELKEM 160 13852 Kč



KONEC
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

PATRICK A RADEK

KONEC
DĚKUJEME VÁM ZA 

POZORNOST
PATRICK A RADEK
OTÁZKY PIŠTE NA E-MAIL:
  najman.patrick@gmail.com


