
 

Realizace školní zahrady – skalka a výukové jezírko 

 

 

 

Cílem projektu bylo vybudovat na školní zahradě jezírko a bylinkovou skalku. Plnění úkolů probíhalo 
v korespondenci s plánovaným harmonogramem. 

Podzim 2010 

Na podzim roku 2010 bylo OU a PrŠ a další školy srozuměny s projektem, jeho započetím a 
plánovaným harmonogramem. 

Projektantka J. Dlouhá byla seznámena s podrobnou problematikou projektu a na základě požadavků 
a zhodnocení daného stanoviště vypracovala podrobný projekt skalky a jezírka. 

S projektem byli seznámeni žáci OU a PrŠ. Ti se učili ve zpracované dokumentaci orientovat. 

Zima 2010/2011 

V zimních měsících započal sběr dat pro výukové sylaby. Cílem bylo sestavit výukový sylabus, který by 
žákům podal informace o daném stanovišti, vztazích v těchto ekosystémech a s pomocí fotografií je 
seznámil s rostlinami a živočichy, kteří zde žijí nebo se zde mohou vyskytovat. Dále byl zhotoven 
pracovní list a  návod pro práci učitele s žáky v dané problematice. V tomto pracovním listu jsou 
otázky kladeny tak, aby žáci mohli odpovědi najít pozorováním ekosystémů a prácí v terénu. 
Srozumitelnost a obtížnost textů byly přizpůsobeny cílovým skupinám žáků – ZŠ + OU a PrŠ. 

 

 



Předjaří 2011 

Žáci vytýčili v souladu s projektem kolíky pro umístění jezírka na pozemku a jeho přibližný tvar. 

 

 



Dále proběhl výběr vhodného kamene z okolních lomů. Po návštěvě několika lomů v okolí Plzně bylo 
rozhodnuto takto: 

Ostrý lomový kámen (porfyr) a kamenná drť bude dovezen z lomu Pňovany. 

Oblázky a jemný kačírek z lomu v Kaznějově. 

Písek z pískovny Vejprnice. 

 

Vzhledem k tomu, že při budování skalky je nutný výběr určitých tvarů a velikostí kamene, nakládka 
se konala ručně za pomoci žáků, doprava byla tudíž řešena přívěsem za školní auto. 
 

Jaro 2011 

V jarních měsících začaly výkopové práce spojené s hrubou modulací jezírka. Jezírko je dle projektu 
řešeno ve 3 odlišně hlubokých terasách. Odpadní zemina a suť byla soustřeďována u vjezdu do školní 
zahrady. 

Současně se začaly navážet kameny a písek. 

  

 

 
 
 

  



Jaro 2011 

Na svahu určeného pro skalku žáci odebírají drn a odstraňují svrchní vrstvu zeminy. Dále jim vyučující 
přibližuje problematiku skalky, ukládání kamene a velikostní a tvarové kombinace. Kompletní 
pracovní postup je pouze v režii žáků. Dále jsou vybrány vhodné druhy bylin (dle projektu).  Při jejich 
výsadbě je odstraněna větší část podkladové zeminy. Před výsadbou je jamka vydrenážována. 
K výsadbě jsou použity vlastní rostliny vypěstované při odborném výcviku.  Poté je skalka pokryta 
štěpkou, aby nedocházelo k růstu plevelů. 

  

 



Terénní práce s modulací jezírka finišují. Jezírko má již přesný tvar a velikost, korigují se pouze svažité 
stěny. 

 

Od firmy Beatin-aqua je objednána jezírková folie  a geotextílie, dále pak filtrační systém 
s čerpadlem. 



Květen, červen 2011 

Bylinky rostoucí na skalce jsou několik týdnů po výsadbě pravidelně zalévány. U reklamní firmy jsou 
zhotoveny plastové desky s názvy rostlin, které budou na skalce u příslušných bylin umístěny. 
Graficky se poupravují výukové sylaby a následně jsou vytištěny. 

 

 



 

 



Jezírko již má konečný tvar, stěny jsou zaobleny a zbaveny ostrých kamenů. Na jednotlivá patra je 
navezena vrstva jemného  písku. 

Při slunečném teplém počasí žáci pokládají geotextili a folii. Ta je vymodelována tak, aby odpovídala 
tvaru. Postupně žáci do jílovité půdy sázejí vodní a bahenní rostliny. Poté je tato půda překryta 
kameny, aby nedocházelo k jejímu vyplavování. Druh a umístění rostlin je zvoleno dle osazovacího 
plánu projektu.  

 

 



 

 

Postupně se jezírko napouští. 

  



 

V červnu je instalována filtrace a jezírko se stává plně funkčním. 


