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Úvod

Příroda člověku nabízí to, co potřebuje k životu – materiály, 
potravu i léčiva. Bohužel jsme se od přírody až příliš oddělili a 
mnozí z nás si vůbec neuvědomují, jaké poklady tam můžeme 
najít. Tento projekt byl tedy připraven tak, aby žákům pomohl se 
přírodě alespoň trošku přiblížit a nahlédnout tak do přírodní 
lékárny – na bylinky a superpotraviny. 



Cíl a výstupy

Cílem našeho projektu tedy bylo seznámit se se 
základními bylinkami, které u nás lze sbírat, a 
dozvědět se o nich něco více – o sběru, zpracování 
či využití. Cílem také bylo seznámit se s u nás 
běžně dostupnými superpotravinami a jejich 
využitím a zpracováním. 

Výstupy z projektu byly následující:

u Vlastní herbář s četnými informacemi o bylinkách 
i superpotravinách

u Občerstvení na základě receptů z bylinek a 
superpotravin při posledním projektovém dnu



První projektový den
31. října 2017

Na prvním projektovém dnu jsme nahlédli do 
herbářů a knih o bylinkách. Také jsme v nich 
hledali informace o typických českých bylinkách, 
které si žáci rovnou zapisovali do svých vlastních 
nově vznikajících herbářů. 



Druhý projektový den
14. prosince 2017

Na druhý projektový den žáci připravili 
prezentace o vybraných superpotravinách
společně s menším občerstvením. Tyto 
informace si ostatní zapisovali do svých 
herbářů a k tomu mohli ochutnávat připravené 
pochutiny.  



Druhý projektový den

Žáci si také přinesli bylinky, které jsme si 
zkusili přesadit. Ačkoli zážitek to byl hezký a 
zkušenost cenná, mnohé bylinky nepřežily 
zimu. 



Třetí projektový den
23. února 2018

O třetím projektovém dnu jsme se vydali 
na Vlčí Horu na exkurzi do výrobny 
přírodní kosmetiky Nobilis Tilia. Tam se 
žáci seznámili s místím centrem, jejich 
filozofií, aktivitami a výrobou přírodní 
kosmetiky. 



Třetí projektový den
V Nobilis Tilia si účastníci také zkusili 
vyrobit svůj vlastní aromatický parfémek, 
jehož složení bylo vybráno dle individuálních 
potřeb či preferencí. 



Čtvrtý projektový den
23. dubna 2018

Poslední projektový den jsme naše 
herbáře a parfémky prezentovali 
ostatním společně s občerstvením v 
podobě nápojů a pokrmů vyrobených z 
bylinek a superpotravin, s nimiž se žáci 
seznámili během předešlých 
projektových dnů. 



Čtvrtý projektový den



Závěr

Náš projekt proběhl úspěšně a žáci jej na závěr 
hodnotili jako vydařený. 

Během projektových dnů se žáci dozvěděli mnohé 
o bylinkách, které si můžou nasbírat v našich 
luzích a hájích. Dále se také seznámili se 
superpotravinami, navštívili výrobnu přírodní 
kosmetiky Nobilis Tilia a vyzkoušeli si přesazení 
bylinek. 

Věříme, že je tato zkušenost alespoň o trošku 
přiblížila k přírodě a že si do ní nejednou zajdou 
namísto lékárny. 


