
ZAKLÁDÁME
BIODYNAMICKÉ POLÍČKO

V SOBOTU 13. A V NEDĚLI 
14. ŘÍJNA OD 10:00 DO 18:00

Vážení rodiče.

Během podzimu hodláme založit na malé zahradě školní políčko 
respektující principy biodynamického zemědělství. Součástí 
celého projektu bude políčko tvořené pěti vyvýšenými záhony, 
kompost a přístřešek na dětské zahradní nářadí. Na políčku 
budeme s dětmi pěstovat zeleninu a bylinky v promyšleném 
společenství, bez násilných zásahů chemickými hnojivy, bez 
použití postřiků a  podobně.

Prací na školním políčku získají děti bezprostřední kontakt s jeho 
promyšleným ekosystémem. Budou se nenásilně rozvíjet jejich 
schopnosti, jako je činorodost, schopnost spolupráce.  Práce na 
políčku jim přirozenou formou přinese poučení o tom, že dobře 
vykonaná práce, která spěje k určitému cíli, má svůj smysl. Děti 
budou mít možnost vidět výsledky svého úsilí, naučí se, co je 
třeba pro to, aby rostlina vyrostla a jak se mohou na jejím vývoji 
podílet. Dále si také budou moci zažít a prožít ekologické 
zákonitosti, růstové procesy rostlin a různorodost ekosystémů.

Na tento záměr naše škola získala grant magistrátu hlavního 
města Prahy ve výši 34. tis. Kč. Prostředky z tohoto grantu však 
pokryjí jen materiál a dopravu pro realizaci první etapy projektu. 

Proto Vás žádáme o pomoc a zveme 
Vás na víkendovou akci - brigádu.
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První etapa projektu.
V první fázi projektu založíme 5 „vyvýšených záhonů ruského typu“ 
o rozměrech cca 4m x 1,2m. Pracovní postup:

1. Vykopeme drny a hlínu podloží do hloubky 30cm

2. Provzdušníme podloží

3. Navrstvíme organické podloží, v pořadí: sláma s listím, silnější 
až slabší odpadní dřevo, štěpka

4. Vrátíme obráceně původní drny

5. Navrstvíme původní vykopanou zem promísenou s kompostem.

Tak nám vzniknou mírně vyvýšené záhony, které během vyplňování 
ohradíme kameny. Díky použití organického podloží sama vznikne tzv. živá 
půda, která bude zajišťovat dlouhodobě optimální množství živin.
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Přijďte se podílet na zakládání 
vyvýšených  záhonů! 

Akce bude probíhat téměř celý den, vždy od 17:00 bude 
zakončena pečením buřtů. Buřty a občerstvení během 
dne budou zajištěny.

Můžete nám přijít pomoci kdykoli během dne a na jakkoli 
dlouhou dobu. Můžete se do práce zapojit i s dětmi! Lze 
vzít děti i jen sebou, bude přítomen někdo, kdo se o ně 
postará. Můžete se přijít i jen podívat! 

Prosíme, kdo můžete, přineste sebou nebo nám zapůjčte 
zahradní nářadí. Budeme potřebovat: mnoho rýčů, 
alespoň pět krumpáčů, asi čtyři kolečka, četné lopaty.
Garantem akce je paní učitelka Rebeka Hájková z 
červeného oddělení (tel.: 605 902 724). Kdo nám přijde 
pomoci nebo přispěje zapůjčením nářadí, spojte se s ní 
nebo se přihlaste své třídě!


