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Projekty školního roku

• Květinový záhon

• Pěstování v mobilním záhonu

• Strom

• Rozkvetlá školka

• Bramboračka



Naše cíle

• Uvědomit si estetickou hodnotu květin

• Probudit v dětech zodpovědnost a zažít 

úsilí, které stojí vypěstovat a udržet 

rostlinu při životě

• Uvědomit si a zažít kolik práce se skrývá 

za jedním talířem polévky

• Jak se mění strom v různých ročních 

obdobích a jak roste a zraje plod



Projekt rozkvetlá školka



Projekt rozkvetlá školka



Projekt strom



Projekt strom



Projekt strom a jeho úroda



Projekt pěstování v mobilním 

záhonu



Pěstování v mobilním záhonu

• Vypěstovali jsme si 

špenát, ředkvičky, 

salát a hrášek

• Spravedlivě jsme se 

dělili o zralé měsíční 

jahody – ty jsme 

vypěstovali ze 

semínek už rok 

předtím



Mobilní záhony a jejich úroda



Speciální pěstování v mobilním 

záhonu

• Jeden mobilní záhon 
jsme osázeli 
speciálně

• Podle receptu jsme 
zjistili, co všechno je 
potřeba na 
bramboračku a to 
jsme pak zasadili

• Trvalo to dlouho a 
dalo to hodně práce, 
než jsme se dočkali



Bramboračka

• Do lesa jsme si došli 

nasbírat dříví a šišky 

na oheň 



Bramboračka

• Na zahradě jsme vše 

nachystali na oheň

• Dali jsme se do práce 

a očistili všechnu 

zeleninu, oškrábali a 

nakrájeli



Bramboračka

• A už se to rýsuje

• Všechny ingredience 

jsme už přidali tak už 

jen přikládat, připravit 

sezení a čekat až se 

polévka dovaří



Bramboračka



Bramboračka

chutnala výborně



Shrnutí a poděkování

• Splnili jsme všechny úkoly projektu a radovali se 
z toho

• Spoustu věcí jsme si vyzkoušeli a bylo to moc 
zajímavé, ale museli jsme být taky dostatečně 
trpěliví

• Taky jsme si pochutnali na tom, co jsme 
vypěstovali a to bylo výjimečně dobré

• Těšíme se, co ještě využijeme

• Moc děkujeme za tuto příležitost, pomáhá nám 
při prožitkovém učení a zkušenost je 
nenahraditelná


