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Názov projektu:     Záhrada ako miesto pre vzdelávane a relax,  

                                  most medzi školou a verejnosťou 

 

Miesto realizácie: pozemky priľahlé k budove Gymnázia Jána Papánka 

Čas realizácie: 2014-2015 

Popis:  

     Zámerom projektu je revitalizácia zanedbaných zelených pozemkov v okolí budovy 
gymnázia, ich začlenenie do mentálnej mapy žiakov a širšej verejnosti, vytvorenie školskej 
záhrady ako multifunkčného priestoru, ktorý bude slúžiť na vzdelávanie i relaxáciu a bude 
premostením medzi školským a verejným prostredím. 

Cieľ projektu:  

- Premeniť nefunkčné priestory na prírodnú školskú záhradu - miesto pre vyučovanie 
v exteriéri s využitím netradičných metód a foriem práce v príjemnom a podnetnom 
prostredí, miesto pre experimenty a žiacke projekty.  

- Vytvoriť priestor, kde bude možné realizovať doplnkové školské aktivity, ktoré 
prispejú k budovaniu dobrých vzájomných vzťahov medzi žiakmi navzájom, medzi 
žiakmi a učiteľmi, školou a širšou verejnosťou. Priestor na prezentáciu práce školy i 
neformálne stretnutia.  

- Sprostredkovať žiakom zážitok z tvorenia, pretvárania svojho okolia k lepšiemu, 
angažovania sa v prospech dobrej veci. Záhrada, ktorá učí, bude spoločným dielom 
celej školy – na jej plánovaní, tvorbe a využívaní by sa mali podieľať žiaci, učitelia, 
rodičia a priatelia školy.  

- Rozšíriť možnosti praktického realizovania prierezových tém stanovených Štátnym 
vzdelávacím programom: Osobnostný a sociálny rozvoj; Environmentálna výchova; 
Ochrana života a zdravia.  
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- Revitalizovaná zelená plocha viditeľná zo strany ulice bude súčasne pôsobiť ako 
zaujímavý estetický prvok lokality. 

Súčasťou plánovaného priestoru by mali byť:  

- Vždyzelená výsadba pred budovou gymnázia viditeľná zo strany ulice, plánovaná 
s ohľadom na prírodné podmienky a nízke nároky na údržbu. Tento pomerne malý 
kúsok zaujímavej zelene v ulici s hustou premávkou áut a ľudí bude prínosom nielen 
pre žiakov a zamestnancov našej školy, no i pre okolie.  

- Ďalšia plocha by mala byť vytvorená v priestore za budovou gymnázia, v zanedbanom 
oddychovom zelenom átriu, ktoré vzhľadom na obmedzené možnosti v okolí čiastočne 
využívajú zamestnanci školy na parkovanie počas pracovného dňa. Je viditeľný zo 
strany školy, ulice a Daňového úradu. Priestoru však chceme nielen vrátiť pôvodnú 
funkciu relaxačného priestoru, ktorú mal plniť, ale zásadne ho modernizovať, rozvinúť 
jeho funkčný potenciál. Vytvoriť multifunkčný živý záhradný priestor.  

- Učebné prvky záhrady, ktoré majú praktickú a vzdelávaciu funkciu, sa  budú 
vzájomne dopĺňať, vytvoria harmonický celok – rastliny, bylinové záhony, mobilné 
kvetinové kontajnery a pod. Žiaci budú môcť pozorovať život rastliny, jej premeny 
počas celého vegetačného obdobia. Reálny pestovateľský zážitok z priameho kontaktu 
so živou prírodou bude pre nich dôležitou a možno celkom novou skúsenosťou, 
nakoľko ide prevažne o mestské deti.  

- Náučný chodník -  vytvorenie takých rastlinných výsadieb, ktoré bude možné 
využívať v rámci vyučovania – pozorovanie, pestovanie, poznávanie, určovanie...; 
osadenie tabuliek s informáciami o rastlinách a pod.  

- Mobilný nábytok – lavičky, stoličky, stoly, pódium, kvetináče a pod., ktoré umožnia 
prispôsobiť priestor rôznym príležitostiam -  v minulosti už sme pokusne v týchto 
priestoroch realizovali napr. školský divadelný festival (prehliadka žiackych 
dramatizácií); tvorba a prezentácia projektov (projekt Reťazová reakcia); realizácia 
žiackych experimentov v rámci Noci chémie alebo hodín biológie, fyziky, chémie 
a pod. 

- Fontána, ktorá sa aktuálne v priestore nachádza, už bola rekonštruovaná, je funkčná 
a bude začlenená do transformovaného priestoru. . 

- Podľa návrhov žiakov možno budú neskôr súčasťou záhrady aj iné prvky – napr. 
hmyzí hotel, stavby z prírodných materiálov a pod.  

 

Bratislava 12.9.2014                                          Mgr. Gabriela Dorňáková 

                                                                                     riaditeľka školy 


