
Jednou z aktivit je sběr dřeva, kde se
žáci naučí rozeznávat, které dřevo
mohou z lesa odnášet, a které ne. Dále
podporuje orientaci v lese a komunikaci
se skupinou.

Plánek sadu v žácích může probouzet
uměleckou stránku a smysl pro detail.
Žáci si vyzkouší  rozvržení Jedlého lesa.

Sázení keřů může žáky naučit, jak
zasadit keř bez přerušení důležitých
kořenů. Tato činnost podporuje
soustředěnost a práci se zahradními
nástroji.

Hmyzí hotel slouží jako skrýš pro hmyz.
Žáci se naučí, jak pracovat s nástroji
jako je například kladivo nebo pilka. 

Další aktivita je poznávání stromů.
Jedná se o rozšiřování znalostí o
ovocných stromech. Žáci si následně
mohou vyplnit kvíz.
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SPOJENÍ:

Cesta z Opavy na pozemek trvá okolo 45 min
Cesta bude vyznačena barevnými fáborky a

na zastávce vás bude čekat doprovod

212 od Divadla (boční zastávka) 
do Zlatníky Střed



O NÁS V JEDLÉM

LESE

Sad vznikl a rozvíjí se díky
Petrovi Valečkovi,

neziskové organizaci
Kapradí, ZŠ Labyrint Lhota

a společně založené
komunitě sadařů. 

Ta zahrnuje více než 30
rodin, jednotlivce a

instituce (Slezská univerzita
Opava a Transfuzního

oddělení Slezské
nemocnice Opava).

V sadu, vedle sebe a šetrně
k přírodě, hospodaří SADAŘI
(komunitní část) a také děti

ZŠ LABYRINT LHOTA
(projekt Jedlý les).

ZÁVĚREMJAK VZNIKL NÁŠ

JEDLÝ LES ?Jedlý les je zahrada založená
podle vzoru přírodního lesa. Pro
Jedlý les je typické, že je možná
konzumace téměř všech plodin,

které jsou rozloženy do
jednotlivých pater - bylinného,

keřového a stromového.

CO JE JEDLÝ LES?

Žáci  7. až 9. třídy ZŠ
Labyrint Lhota pravidelně

docházejí na tento
pozemek, kde se rozvíjejí ve

svých dovednostech i
vztazích. Projekt je

inspirován M.Montessori a
jejím programem pro

dospívající „Erdkinder“ (Děti
Země).

www.zslabyrint.cz 

Petr.Valecek@zslabyrint.cz
Klara.Kubova@zslabyrint.cz

V případě dotazů nás můžete
kontaktovat zde:

+420 775 204 509

Do Jedlého lesa vkládáme
spoustu energie a máme
mnoho nápadů na jeho
rozvoj. Stále se zde něco
děje a jestli vás zajímá co
děláme právě teď, můžete
navštívit naše webové

stránky:


