
 

  

 Nové prvky naší zahrady 
 Základní škola speciální Blansko, p. o.    



 

Název:  Budka pro ptáky 

Popis:  Budka je určena všem ptákům, kteří nemohou ve  

  volné přírodě nalézt dostatek potravy. 

Údržba: Dosypávat zrní 1x týdně, celoročně. 



 

Název:  Pítko pro ptáky 

Popis:   Pítko slouží ptákům k osvěžení v letních měsících, kdy 

  mohou trpět nedostatkem vody. 

Údržba:  V období kdy nemrzne doplňovat vodu, 1x týdně. 



 

Název:  Pozorovací pěstitelský záhon 

Popis: Záhon je určen k pozorování pěstovaných rostlin a  

  jejich kořenových systémů. 

Údržba: Zasadit a pravidelně udržovat rostliny v záhonu   

  (zalévání, pletí). 



 

Název:  Zvýšený záhon 

Popis: Slouží k pěstování rostlin užitečných člověku. Záhon  

  je vyvýšen nad terénem pro usnadnění bližšího   

  pozorování. 

Údržba: Zasadit a pravidelně udržovat rostliny v záhonu. 



 

Název:  Žabí prohazovadlo 

Popis: Otvorem v ústech žáby lze prohazovat míč a tím  

  krmit nekonečně hladovou žábu. 

Údržba: Po vyblednutí barev je nutné je nátěr obnovit. 



 

Název:  Smyslová stezka 

Popis: Stezka se skládá ze sedmi různorodých segmentů. Je 

  určena k bosé chůzi jako součást smyslové výchovy a 

  rehabilitace. 

Údržba: 1x ročně doplnění materiálu a vyklizení nečistot. 



 

Název:  Ohniště 

Popis: Místo pro táborák, vhodné posezení pro skupinu  

  osob. Lze zde opékat menší pokrmy. 

Údržba: Po vychladnutí je třeba odklidit popel a uklidit   

  lavičky. 



 

Název:  Sud na vodu 

Popis: Sud slouží k zachytávání dešťové vody ze střechy  

  altánu. Voda může sloužit k zalévání školních záhonů. 

Údržba: 1x ročně vyčistit sud od nečistot a kalu na dně. 



 

Název:  Kompostiště 

Popis: Místo určené pro samovolný rozklad přírodních   

  materiálů jako listí, posekané trávy apod. 

Údržba: 1x ročně zkontrolovat obsah a případně vyplet.  



 

Název:  Zvířecí stopy 

Popis: Na dlaždicích chodníku je možné a určovat podle  

  stop druhy zvěře žijící v divoké přírodě. 

Údržba: 1x ročně zkontrolovat barvu a případně obnovit  

  nátěr.  



 

Název:  Hmyzí domek 

Popis: Stojan plný přírodních materiálů funguje jako skrýš  

  pro užitečné druhy hmyzu. Kromě možnosti úkrytu  

  může posloužit i ke kladení vajíček a vývoji larev. 

Údržba: 1x ročně zkontrolovat přírodní materiály a doplnit je. 



 

Název:  Ptačí budka 

Popis: Budka slouží k hnízdění ptáků. Chrání je před nepřízní 

  počasí (déšť a kolísání teploty) i před útoky    

  nejrůznějších predátorů. 

Údržba: 1x ročně kontrola zavěšení. 



 

Název:  Houpačka 

Popis: Houpačka je zavěšena nízko k zemi pro usnadnění  

  nástupu s vozíkem. Nosnost je 50 kg.  

Údržba: 1x ročně kontrola výpletu a pevnosti lana. 

 


