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Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 

Pro tento rok jsme se rozhodli zapojit děti do pěstování jedné typicky české plodiny a to je 

ŘEPA. V naší mateřské škole máme možnost ji často ochutnat v různých pokrmech a 

salátech, které pro nás připravují kuchařky ve školní jídelně. Všichni známe pohádku O veliké 

řepě v různých podobách. A většina ví, že v našem kraji je hodně polí osázeno cukrovou 

řepou, která je v počátku zimy převážena do zdejších cukrovarů. 

Projekt Malého zahradníka 2019 „Řepa“ je orientován na výsadbu a péči o různé druhy řepy 

v mobilních záhonech na zahradě mateřské školy. Děti mohou ve svých třídách 

experimentovat a objevovat, učit se novému, rozšiřovat své kompetence v podobě různých 

aktivit, které si učitelky pro ně připraví. 

Každá třída si zakoupí sadbu (nebo zorganizuje sbírku sadby či semen od rodičů) již v jarních 

měsících. Zahájí projekt klíčením a pozorováním změn vlivem vody, tepla a světla. Děti 

poznají čtyři přírodní živly, jejich prospěch i rizika pro přírodu a samotného člověka. 

Každá třída povede toto své třídní  Portfolium s fotografiemi a nápady a především se 

zprávami o postupné realizaci projektu. 

Časový plán projektu: 

Duben Příprava záhonů, úklid školní zahrady 

Nákup a klíčení semen, pozorování, prohlubování znalostí na téma – 

přírodní živly 

Sběr nápadů a námětů- sdílení s kolegyněmi 

Květen Pokusy ve třídách, hry, využití při činnostech 

Sázení a setí- typ a druh- seznámení dětí s rozdílností a použitím v kuchyni 

Zaměření na stravování a význam v jídelníčku 

Péče o první rostlinky: okopávání a kypření, protrhávání 

Pozorování přírodních změn v okolí školy (pole, zemědělství) 

Červen Péče o záhony, zalévání, pozorování opylovačů – hmyzí domečky 

Pozorování růstu, změn 

Červenec Péče o záhony, pozorování tvorby kořene - bulvy 

Srpen Péče o záhony, sklizeň a ochutnávka - dle druhu řepy 

Září Seznámení s různými způsoby zemědělství – Ekoprodukty, BIO apod. 

Sběr plodů, pokusy a objevy (mikroskop, lupy) 

Ochutnávky, vaření a přípravy salátů a dobrot, akce s rodiči apod. 

Zásoby na zimu – nakládání, šťávy, smoothie apod. 

Říjen Projektový den – ŘEPA 

 

V Náchodě 27.3.2019                                   Mgr. M.Trejtnarová, ředitelka MŠ 



Realizace projektu ŘEPA 

   SETÍ A SÁZENÍ 

 

 PRÁCE NA ZAHRÁDCE 

 

Od brzkého jara se děti ve všech třídách seznamovaly se setím semen, jejich 

klíčením a začínajícím růstem prvních rostlin – řepy 

 

 

 



 

  podmínky byly dobré- slunce, voda, teplo. 

Děti několikrát týdně pozorovaly své záhonky a rostoucí řepu. Nacházely první malé bulvy. Všímaly si 

barevnosti listů a různorodosti hmyzu, který je okusoval. 

 

 

První pořádná úroda – děti vytahovaly řepu. Zopakovaly si známou pohádku O veliké řepě. 

 

 



 

 

 

Na záhonech jsme měli nejen červené řepy , ale také cukrové sladké řepy, ze kterých jsme na podzim 

vařili sladký řepný roztok. 

 

  Naše úroda z jednoho záhonku. 

 

 



 

 

 

 

 

Nejstarší děti připravily pohoštění pro druhé. Všechny dobroty byly z řepy z naší zahrádky. 

 

             Příprava pohoštění. 

 

 

 

 

 

 

 



Nechybělo odpoledne s rodiči. 

Děti hrály pohádku O veliké řepě, společně s rodiči vyráběly Řepáky a ochutnávaly dobroty z naší 

úrody. 

 

 

Rodiče se zapojili a přinesli ochutnat dobroty z řepy, které připravili s dětmi doma. 

 

 

V Náchodě dne 3.3.2020                              Mgr. M.Trejtnarová 


