
Týpí z vrbového proutí 
(březen 2021) 

projekt „Příroda na dosah“ poprvé 

 

Epidemie koronaviru stále ještě není úplně zvládnutá a děti mají vládou nařízený zákaz osobní 

přítomnosti v mateřské škole, ale příroda žije svým tempem. 

Příchod jara se už nějakou dobu ozývá a „ťuká na vrátka“ 

a pomalu, ale jistě, přebírá vládu na další čtvrtletí.  

I na naší školní zahradě už jsou jasně vidět známky probouzející 

se přírody. Jako každoročně jsme připravili záhon na společné 

sázení macešek, ale už teď je jasné, že ho připravíme bez vás – 

dětí a rodičů – a budeme doufat v to, že alespoň jeho krásu už 

budeme moci obdivovat společně 

při každodenním setkávání. 

Také týpí z vrbového proutí jsme 

původně plánovali tvořit společně 

s dětmi i rodiči, ale příroda nepočká, 

až nemocných ubude. Vrba 

potřebovala už dávno odlehčit, proutí 

bylo nařezáno, a pokud očekáváme, že 

by se mohlo zakořenit a oživit pupeny a nově vyrašenými proutky, je 

nejvyšší čas týpí postavit. 

 

Zatím Vám tedy můžeme zprostředkovat malou reportáž o tom, jak vznikalo, aby 

se děti mohly těšit, že si v něm ještě před koncem školního roku budou moci hrát. 

A jak se takové týpí vyplete? 

Vhodný prostor pro stavbu „živého“ týpí byl 

předem dán v zamýšlených aktivitách projektu 

v místě indiánské osady, kde původně stávalo 

klasické indiánské týpí s plachtou. Průměr  

 

půdorysu jsme zvolili tři metry, 

což vytváří dostatečný vnitřní 

prostor pro pobyt dětí. Vyměřili 

jsme kružnici a jamky po obvodu 

pro vložení jednotlivých prutů. 



Se vznikem této stavby pomáhali nejen zaměstnanci školy, 

ale hlavně pan Jiří Hošek,  

 

 

 

 

 

   zahradní architekt, se svým parťákem. Díky nim jsme si ujasnili   

   technické provedení výpletu, jednotlivé kroky a moc nám pomohli  

   i s fyzicky náročnějšími pracemi.  

   Díky souhře všech, vcelku přijatelnému počasí a poctivé přípravě  

   byla během dopoledne celá stavba hotová.  

 

Z výsledku máme radost a doufáme, že i děti si ji budou moci při pobytu 

na školní zahradě užít. 

 

 


