
ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

Motivační část/fáze plánování,snění a 

fantazie

Fáze příprav a získávání informací Realizace + informace Realizace + informace Realizace + informace + výstupy

BYLINY

Evokace - jaké byliny známe a odkud, proč 

jsou důležité, k čemu slouží? Co si zkusit 

nějaké bylinky vypěstovat?

Volba bylin, které se budou pěstovat

Vývoj rostliny od semínka po dospělou rostlinu s 

květy a plody:

- části rostlin

- růst a životní cyklus rostlin

- typy rostlin-trvalky, jednoleté, dvouleté

- klíčení semene v půdě (podmínky)

- množení rostlin

Základy výživy rostlin

- vhodná zemina

- zkvalitnění půdy/hnojení rostlin s rostlinnými 

výluhy (kopřivový, z banánový slupek, z lógru 

kávy apod.)

Problematika škůdců

- např. mšice, housenky, plzáci vs. přirození 

predátoři

-  přenášení chorob

Problematika užitečných organizmů

- pavouci, slunéčka, škvoři 

- průběžná péče (pletí, zálivka) o rostoucí 

bylinky

- léčivé účinky bylin - jak nám mohou 

pomoci?

- průběžná péče o byliny (pletí, zálivka, mulčování)

- teoretická příprava na sběr semen - semena 

kterých rostlin má smysl sbírat, co je lepší množit 

odkopky

- sušení a uchování semen

- info o organizaci Gengel - uchování starých 

krajových odrůd (pravidla pěstování, šíření semen, 

vznik registrovaných semínkoven) 

MÍSTO

PODMÍNKY

Výběr vhodného místa pro bylinkový 

záhon/truhlík v rámci školní zahrady/dvora 

- vhodné podmínky pro růst

Voda - nezbytný element pro přežití rostlin

- zajištění zálivkové vody

Založení kompostu

Důležitost opylovačů pro správný vývoj rostlin 

+ podpora jejich výskytu v zahradě (hmyzí 

hotely, výsadba nektarodárných lučních pásů, 

keřů, vhodná údržba okolní zeleně)

- výroba sušících plat, háčků

Semínkovny - výměna semen (v rámci školy, 

obecní knihovny, obecního obchodu, obecního 

úřadu, při knihobudkách apod.)

- způsob značení, vhodný obal

ZÁHONY

TRUHLÍKY

Plánování stavby vyvýšeného záhonu nebo 

bylinkové spirály 

- tvar, materiál, velikost (fáze kresby), 

- podle věku zapojených dětí lze převést v 

rámci hodin matematiky a geometrie do 

technického nákresu + výpočet obvodu pro 

spotřebu materiálu, finanční rozpočet pro 

stavbu, pokud neseženeme materiál 

svépomocí

Stavba vyvýšených záhonů 

- zajištění materiálu na výstavbu - vrbové proutí, 

materiály z rodin žáků nebo školního pozemku 

(staré cihly, nevyužité betonové tvárnice, prkna, 

kulatina, špalky, zachovalé díly kovových plotů, 

plechy, palety), materiály ze sběrného dvora 

nebo obecních deponií

- sběr a příprava materiálu na výplň záhonů 

(větve z jarní prořízky stromů a keřů, ostříhané 

traviny, slupky a rostlinné zbytky ze školní 

kuchyně, káva, čaj, kartony, ruličky od 

toaletního papíru, hlína, písek, kompost)

První výsevy/výsadby na záhon

ZPRACOVÁNÍ

VÝSTUPY

Školní výměnná burza bylin, trvalek, keřů, 

semen - přebytky ze zahrádek rodičů a 

prarodičů dětí (např. malá zahradní slavnost 

spojená s prezentací projektu a 

výměnou/získáním odkopků pro školní zahradu

Zpracování bylin - bylinné čaje, tinktury, sirupy, 

léčivé oleje a masti, mýdla, bylinkové máslo, 

koření do polévky

Prodejní výstava výrobků pro rodiče (možnost 

získat drobný finanční obnos na pořízení nových 

rostlin do zahrady či jiného drobného vybavení) 

nebo jinak pojatá oslava k zakončení projektu pro 

děti, rodiče a veřejnost.

PŘEDNÁŠKY

EXKURZE

Workshop s učiteli zapojených škol na možné 

způsoby zpracování výpěstků (čaje, oleje, 

mýdla, semínkové mandaly apod.)

Exkurze pro zapojené třídy na rodinnou 

bylinkovou farmu Bylinkový ostrov

HARMONOGRAM PRACÍ A AKTIVIT K PROJEKTU BYLINKOVÉ ZÁHONY


