
 

Ovocná zahrada 
Součástí školního pozemku je také zahrada sloužící pro výuku pracovních činností. 

V zahradě roste 12 ovocných dřevin (2x třešeň, 2x hrušeň, 6x jabloň, 1x slivoň, 1x ořešák, 

13 keřů rybízu. 

V rámci projektu bylo vysazeno žáky 9. třídy dalších 6 ovocných dřevin: 

1x - slivoň – odrůda Hanita 

1x - slivoň – odrůda  Čačanská rodna 

2x – jabloň – odrůda Gala 

1x – hrušeň – odrůda Dicolor 

1x – hrušeň - odrůda Thirriotová 
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