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VĚDA podněty pro výuku 
Pěstování rostlin pro vaření, smyslové projekty a řemeslnou tvorbu  

Začínáme: zdroje podpory pro pěstování rostlin na školních pozemcích 

Cíl: Všichni žáci těží ze vzrušujícího pozorování vývoje a růstu rostliny ze semene a poté také konzumace.    
 
Ať už máte k dispozici venkovní záhony nebo pouze několik květináčů, vždy můžete do učební osnovy zahrnout také živý svět.  
 
Venku: Nejjednodušší zelenina, kterou můžete se žáky pěstovat je bob obecný, na jaře zasadíte a v létě můžete sklízet – a prozkoumat potravní 
řetězce, když berušky a jejich larvy začnou pojídat mšice kolonizující rostliny bobu.  
Uvnitř: Hrášek na salát můžete pěstovat v průběhu celého roku.  
 
Jahody jsou oblíbeným ovocem a dobře porostou venku nebo na slunném okenním parapetu nebo v závěsném koši. Vytvořte však prostor také 
pro snadné vytrvalé ovoce, jako jsou maliny a ostružiny, aby žáci mohli průběžně sbírat plody a využívat je při vaření.    
 
Mnoho aktivit z karet Pappus Podněty pro výuku zahrnuje pěstování nebo využívá vypěstované ovoce a zeleninu. Prozkoumejte tyto:  
 
Kreativní umění Podněty pro výuku: 

• Zeleninový orchestr  
• Arcimboldo 

Designová Technologie Podněty pro výuku: 
• Hydroponie 
• Zahrada ve tvaru klíčové dírky  
• Jedlé květy  
• Potravinová technologie  
• Vaření s rostlinami  
• Vypěstujte si své vlastní materiály pro řemeslnou výrobu  

Historie Podněty pro výuku: 
• Sběr divokých rostlin 

Gramotnost Podněty pro výuku: 
• Čtení balíčků semen  

Matematika Podněty pro výuku: 
• Zpracování dat o bobu obecném 

PSHE Podněty pro výuku: 
• Skliďte, co zasejete  

Věda Podněty pro výuku: 
• Rozmnožování 
• Pitva bobu obecného  

Zdroje: 
V Anglii je RHS Campaign for School 
Gardening nejužitečnějším autoritativním 
zdrojem pro učitele, který jim pomáhá 
začlenit rostliny do školní osnovy.  
 
Pěstování může být snadné, uvnitř i 
venku a na internetu naleznete mnoho 
podpůrných informací. Webová stránka 
RHS Campaign for School Gardening je 
bohatým zdrojem vědomostí, doporučení 
a sezónních lekcí s rostlinami pro každou 
věkovou skupinu.   
 
V rámci vaší širší školní komunity určitě 
také objevíte nadšené zahradníky a 
pěstitele.  Zkuste zjistit, zda je někdo 
ochotný věnovat svůj čas na podporu 
školních pěstitelských aktivit a/nebo 
založte školní pěstitelský klub.  
 
Klíčová slova: neomezená! 
 
Kritéria úspěchu: 
ü Zábava 
ü Zapojení 
ü Jednání 
ü Pochopení přírodního světa a 

našeho lidského místa v něm   
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