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V Základní škole Za Alejí
v Uherském Hradišti se
pustili do jedinečného
projektu: léčivé zahrady.

ONDŘEJ HOLUBEC

UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Co je to lichoře-
řišnice? Jak připravit meduňkový sirup
nebo mast z tymiánu? Otázky pro zkuše-
nou bábu kořenářku. Jenomže odpovědi
na ně znají i děti z prvního stupně Základ-
ní školy Za Alejí v Uherském Hradišti.

Od letošního jara tu školáci společně
s učiteli a dalšími dobrovolníky začali bu-
dovat bylinkovou zahrádku. Nejen že se
děti naučily zahrádkářské práci a pozna-
ly řadu druhů rostlin, ale ta ještě poslouži-
la lidem z blízkého sídliště Štěpnice, kte-
ří mohli školní „bylinkárnu“ také využí-
vat. „Chtěli jsme nějak zvelebit naši za-
hradu, předtím to byla jen zatravněná plo-
cha, která se párkrát do roka posekala.
S kolegyněmi se o bylinky docela zajímá-
me, tak nás napadlo využít ji právě tak-
to,“ líčí vychovatelka Veronika Hřibová,
která za projektem zvaným Léčivé rostli-
ny lidem ze sídliště stojí.

Škola na něj jako jediná v kraji získala
grant od Nadace Partnerství a společnos-
ti MOL a od března se žáci s pedagogy
pustili do budování. Nejdříve je čekaly
stavební práce, rozparcelování záhonů
a poté vysazování a péče o bylinky.

„Postupně se k nám přidávali i lidé ze
sídliště, maminky na mateřské i senioři,“
těší Veroniku Hřibovou.

A i když to místy byla tvrdá práce, ba-
vilo to i děti. „Mohly jsme udělat něco
pro lidi tady na sídlišti a ještě to byla zá-
bava,“ hodnotí Richard, který chodí do
třetí třídy. „Hodně mě to bavilo, moje
obě dvě babičky bylinky pěstují, tak už
jsem trochu věděla, jak na to,“ usmívá se
jeho spolužačka Karolína.

Oba chodili zahrádku, kterou tvoří
osm záhonů s různými druhy rostlinek,
zalévat a plít i o prázdninách. „I když
jsme to neměli povinné,“ chlubí se.

Péčí o záhony to však pro děti nekončí
– v družině si také vyzkoušely, jak bylin-
ky zpracovat. Některé použily jako koře-
ní, udělaly z nich sirup, pomazánku či ji-
nou pochutinu. Z dalších nadělaly masti,
oleje či mýdla. „Nebylo to až tak lehké,
učili jsme se z internetu i z vědomostí na-
šich babiček. Při dělání mastí bylo i pár
popálených prstíků, ale děti se přiučily
něčemu, co budou moct v budoucnu vyu-
žít,“ zmínila Hřibová.

Výsledky svého snažení předvedly
děti minulý týden, kdy na ochutnávku do
školy pozvaly rodiče i všechny lidi z oko-
lí. „Je to výborný nápad, hlavně pro děti
je to skvělé,“ pochvalovala si na ochut-
návce maminka Michaela Mikšánková.

Na Základní škole Za Alejí budou
v pěstování pokračovat i příští rok. „Chce-
me zahrádku rozšířit o zeleninu i okrasné
rostliny,“ plánuje Veronika Hřibová.

Jedinečný projekt učí školáky dvě věci – práci na zahrádce a následné využi-
tí bylinek při výrobě léčivých produktů. FOTO | ZDENĚK NĚMEC, MAFRA
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Ekologická likvidace
autovraků ZdaRma.
Včetně potvrzení na místě.

500 až 1500 Kč za váš vrak
Odvoz ZDARMA.

Dobrotice 776 719 631

VÍME VŠE 
O GOTTOVI, BORHYOVÉ A BÍLÉ

Děti bylinkáři. Vyrobí
třeba tymiánovou mast
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