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MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD
  CÍL LEKCE: Vyzkoušet si, jak hravě a rychle můžeme připravit skvělé obydlí pro 

naše zvířecí sousedy v okolí školy. Umět se dívat a najít vlhčí, klidnější místa 
v zahradě či okolí školy.

  POMŮCKY: květináče (i rozbité), pastelky, voskovky 

  MÍSTO: okolí školy (kde je vlhko, klid a stín)

  ČAS: 15–40 min.

1. TROCHA DIVOČINY
Dnešní zahrady i parky jsou často až příliš „uklizené“. Téměř všude je na krátko posekaná tráva, nikde 
žádný kus „divočiny“, hustší keřík, hromádka kamenů a větví. Někteří zvířecí obyvatelé si pak těžko 
hledají úkryt. Teď na jaře můžete snadno pomoci. Než začne vše růst, vybudujte žabí domky.

2. VÝTVARNÍCI
Stačí pár starých květináčů nebo misek z mrazuvzdorné keramiky, které děti vyzdobí. Stačí tužka 
či voskovky, skvěle drží také akvarelky nebo progresky. Malovat mohou děti z vnější i vnitřní strany. 
Jakou tapetu budou mít asi žabky rády uvnitř? 

3. PRŮZKUMNÍCI A STAVITELÉ
Děti jako průzkumníci hledají vhodné místo, kde je klid, stín a alespoň trochu vlhko. Někdy to chce 
chvilku času a delší pozorování i vyjednávání, kde může být „žabí divočina“. Pak děti umístí květináče 
či keramické misky na vybraná místa. Vhodné je vyhrabat malou jamku, lehce zahrabat květináč nebo 
položit misku a přehrnout listím, větvemi. Vytvořit na vrchu ochrannou „peřinu“. Případně umístit 
květináče do míst, kde později zarostou do husté vegetace. 

4. POZOROVATELÉ
V průběhu sezóny mohou děti pozorovat, zda a kdo jejich domek obydlí. Jen pozor při průzkumu: 
zabydlet se tu mohou nejen žabky, ale i pavouci, drobní savci, hlemýždi atd. Pokud jste vybrali 
příliš suché místo, je možné, že si ho za svůj domov vybraly vosy. I ty je krásné pozorovat, jen raději 
z bezpečné vzdálenosti.

15–40
min.

Jaro

TIPY Z PRAXE
Pokud vás práce na obydlích pro zvířecí sousedy baví, vyzkoušejte si postavit i další domečky, například škvorník, 
domek pro včelky samotářky, podzimní domek pro ježka atd. Prozkoumejte, kdo a kde kolem školy žije a jak je možné 
okolí obohatit.

18. ÚKRYTY PRO ŽABÍ SOUSEDY




