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•Stavba skleníku

•Sazeničky, rychlejší růst zeleniny

•Zaštipování, pletí skleníku

•Úroda po celé léto

Skleník

•Od semínka po zdravou svačinku

•Práce se zahradnickými nástroji

•Zalévání

•Rozmanitost

Zelenina v záhonku

•Rozkvetlá zahrádka

•Krásná školka

•Péče a starost

•Květy kam se podíváš

Květinová zahrádka

•Pečujeme o bylinky z loňska

•Sázíme ovocné stromky - třešně

•Sklízíme sladké a voňavé plody naší práce

•Barvy, vůně

Bylinky a ovoce



Stavba skleníku – náš projekt pro rok 2018

Skleník jsme postavili svépomocí, byla to jediná 

zahradnická práce, ke které jsme nepozvali děti

1. S dětmi jsme zaplnili záhonky ve skleníku 

substrátem

2. Nasázeli jsme sazeničky okurek, paprik a rajčat

3. Zaléváme a zbavujeme záhonky plevele

4. Sklízíme 



Zahrádka na jaře

Připrava sazeniček a semen na jaře

1. Dovezeny semínka pažitky, ředkviček, 

bylinek, sazeničky rajčat, paprik, 

okurek a vlastní usušená semínka dýní

2. Nezapomněli jsme ani na kytičky do 

truhlíků

3. Substráty a hnojivo AGRO CS

4. Hurá na to



Bylinková zahrádkaNaše bylinková zahrádka

Druhy bylinek, které jsme si zasadili již v loňském roce a letos se budeme dále starat

• Máta

• Verbena citrónová

• Pažitka česneková

• Petrželka kadeřavá

• Bylinky trio Pizza – Tymián, Kari, Šalvěj

• Oregano

• Libeček

• Cola bylinka



Staráme se nejen o skleník, bylinky, ale i o jahody, maliny, rybíz a 
květinovou zahrádku



Květinová zahrádka

Na jaře 2018 jsme s dětmi omyli květináče a 

truhlíky a všechny osázeli

Děti si s naší pomocí zasadily muškáty a 

pelargonie a letničky zasely. Po celou sezónu 

jsme se o kytičky starali a děti je za naší 

pomoci zalévaly. Děti měly radost, protože 

truhlíky krásně kvetou a zdobí naši 

školkovou zahrádku.

Příjemný byl i příchod do školičky, když se 

kytičky rozrostly a květináče rozvoněly.



Květinová zahrádka



Sklizeň plodů zahrádky

Dýně, rybíz, rajčata, jahody, okurky, papriky,

kedlubny, mrkev, první žlutá třešeň, maliny, hrášek, 

brokolice.
Tak jako loni se nám dařilo pěstovat dýně – hokaido na polévku, velké 

dýně na Halloween party a mnoho malých okrasných kousků. Pochutnali 

jsme si na jahodách, malinách, rybízu a dokonce se nám urodila první 

třešeň. Na záhoncích jsme vypěstovali kedlubny, mrkev a brokolici. Ve 

skleníku se náramně dařilo paprikám, okurkám a mnoho druhům rajčat.



Plody naší práce

Děti jsou nadšené, když vidí, že to úsilí stojí za to. Sklízet dobroty ze 

zahrádky je druhá nejoblíbenější zahradnická činnost našich 

„Dráčků“.

První je jednoznačně zalévání☺… a že ho letos bylo potřeba!



Bylinkové květináče a zahrádka

Letošní rok bylo počasí hodně suché, ale při vydatné 

zálivce se bylinkám dařilo. Máme radost, že přečkaly 

zimu a krásně nám po celý rok rostly.

Při pěstování bylinek jsme děti učili, že bylinky mají 

široké použití, že čerstvé jsou nejlepší, ale také si je 

můžeme natrhat a nasušit na později (třeba na zimu).



Za všechny malé zahradníky z Dráčku děkujeme firmě AGRO CS za podporu a 

možnost být nadále součástí projektu. Letos jsme měli opravdu bohatou 

úrodu. Jsme rádi, že naše spolupráce trvá již tolik let, každý rok se naučíme 

něco nového a naše zahrádka jen kvete!

Děkujeme, že nám pomáháte pěstovat nejen na zahradě, ale hlavně 

pěstovat lásku dětí k přírodě, a to vnímáme jako nejdůležitější počin celého 

projektu.

Těšíme se na další spolupráci☺. Vaše Školička U Draka z.s.


