
Máme krásnou a prostornou školní zahradu s pravidelně udržovaným, čistým trávníkem a množstvím 

stromů, které v létě vytvoří dostatek stínu, a využíváme ji, co to jenom jde. Nejsme zastánci vycházek 

ve dvojích se ploužících dětí po uprášených chodnících.  

Děti se kdykoliv během vycházky mohou svléknout a odložit si oblečení na lavičku, mohou si, podle 

potřeby, dojít na toaletu, pravidelně dostávají napít, což by při procházkách mimo zahradu nebylo 

možné. 

Na zahradě mají děti k dispozici velkou novou prolézací věž a čtyři pružinová houpadla, na kterých 

trénují svou zdatnost, obratnost a odbourávají strach.  

Na chodnících trénují děti rovnováhu a koordinaci na různých odstrkovadlech, koloběžkách a 

tříkolkách. Mají zde prostory na skákání přes švihadlo a gumu, točení obručí a další pohybové hry - 

kroužky, terče, míčky, padáčky, skákání panáka a kuželky, malují zde křídami.  

Na verandě mají brány na fotbal a prostor na jiné míčové hry.  

Posekaný a čistý trávník je využíván na hry a válení se. 

Udržované a zakrývané pískoviště se spoustou hraček, lopatek a bábovek mají v oblibě především 

nejmenší děti. 

V teplém počasí se děti osvěžují a otužují v mlhovišti při sprchování. Hrají si s vodou a vodními mlýnky. 

Pod lupou a kukátky pozorují hmyz a rostliny. 

Na podzim je největší zábavou spousta spadaného listí a hrabičky lopaty a vozíky. 

V zimě máme kopeček a lopaty na ježdění. Také zde máme v zimě pro ptáčky krmítka, kam sypeme 

zrníčka a na větve stromů věšíme lojové koule a jablka.  

Na zahradě je také prostor pro pořádání různých akcí jako například povídání s policií a ukázkou práce 

s policejními psy, předávání nasbíraných podzimních plodů myslivcům a ukázka poslušnosti loveckých 

psů a povídání o lesních zvířatech, oslava dne dětí soutěžením a hezké ceny, zakončení čarodějnického 

reje, hledání velikonočního zajíčka a další akce. 

V jednom zákoutí si zakládáme bylinkovou zahrádku.  

 Zahradu si užíváme. 

Další fotografie jsou zde http://pastelkaskolka.rajce.idnes.cz/2014-2015_na_zahrade/ 
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