
Zahradnický klub se nachází v prostorách NZDM - Klubu Modrá kočka na Hradecké ulici v Opavě a za tři roky
svého trvání si jej děti velice oblíbily. Kroužek je určen primárně dětem, které pochází z nízko socioekonomických
rodin, které si mnohdy nemohou dovolit platit kroužky, proto je po celou dobu bezplatný. V roce 2021 se kroužku
pravidelně účastnilo 8 dětí.
Klub malých zahradníků si dává za cíl postupnými kroky zvelebovat zahradu při NZDM, zkrášlovat společné
prostory a nejen to. Učí děti mít krásný a kladný vztah k přírodě a k naší planetě Zemi, rozvíjí environmentální
výchovu a učí se zodpovědnosti. Během tohoto roku jsme se soustředili na zvyšování povědomí dětí o ochraně
přírody a vedli je k ekologicky šetrnému chování. Děti si zopakovaly a prohloubily své dosavadní znalosti a
dovednosti a také získaly spoustu nových, a to jak v teoretické rovině, tak v praxi.  Děti získaly nejen podvědomí o
pěstování rostlin, bylinek, dřevin a křovin, ale také si prakticky vyzkoušely pěstování a přesazování rostlin. Dokonce
si zvládly vypěstovat na zahradě vlastní zeleninu a ovoce, vysadily ovocný strom a keř, jejich plody se naučily
zpracovávat a vyrobit z nich jídlo nebo jiné produkty, jako pečený čaj, limonáda, domácí marmeláda, přesnídávka
apod. Dále jsme se s dětmi zaměřili na poznávání druhové rozmanitosti různých ekosystémů, principy fungování
přírody a její ovlivňování člověkem. Naučili jsme se recyklovat a zkoušeli jsme vytvořit také recyklační tabuli.
Uskutečnilo se také pár výletů zaměřených na rozvoj estetického cítění u dětí, včetně utváření si pozitivního
vztahu k přírodě. Děti se dozvěděly, jak mohou samy přispět ke zlepšení našeho životního prostředí v
každodenním životě a také mohly samy navrhovat témata, která je v tomto směru zajímala. Kromě výletů do
přírody byly organizovány také zajímavé exkurze s ekologickou a přírodovědnou tematikou. Exkurze proběhla v
zahradnictví Pasič. V letošním roce navštívily další provozovnu, ta se zaměřuje na trvalky. Pracovnice je provedla
provozovnou, děti získaly nové informace a učily se přesazovat a množit trvalky. Další exkurze proběhla v rámci
lesní pedagogiky s odborným specialistou. Během roku byly realizovány také dva úklidy města. Jeden proběhl v
létě, zúčastnilo se jej 22 dětí a uklízelo se napříč celým městem od školního statku až po Otickou ulici. Druhý úklid
byl v prosinci a byl pojat jako předvánoční úklid. Uklízelo se s 6 dětmi na Ptačím vrchu a v centru města. Kroužek je
zaměřen maximálně prakticky, děti se učily např. sekat zahradu a pracovat s nářadím, ukládat dřevo nebo
pozorovaly rostliny a živočichy. Děti se tak učily i  spolupracovat, řešit různé situace, naslouchat ostatním a umět
dělat kompromisy.
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