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1.1 Sázení velikonočního osení 

Když se blížil čas Velikonoc, pustili jsme se s dětmi do činností s tím spojenými - jako je 

malování velikonočních vajíček, výroba papírových kuřátek, kreslení velikonočního přání a 

také sázení velikonočního osení. 

Dětem jsem rozdala plastové kelímky, do kterých si postupně nabíraly hlínu – zahradnický 

substrát s aktivním humusem. 

Vrchní část hlíny posypali semínky pšenice. Některé děti přisypaly ještě trochu hlíny i na 

semínka, aby je měly pěkně pod hlínou schovaná. 

Na závěr jsme osení zalili a čekali několik dní, než nám pšenice začne klíčit. 

Díky sluníčku, které nám do oken příjemně svítilo a díky pravidelnému zalévání, vyrostlo 

dětem velikonoční osení akorát do Velikonoc. 

Kelímek jsme ještě dozdobili barevnou stuhou, velikonočním vajíčkem na špejli a každé dítě si 

mohlo svůj výrobek odnést na velikonoční prázdniny domů. 



 

 
 

 

 



 

 

 

1.2 Sázení jahod 

Jahody jsou oblíbeným ovocem dětí a jsou i zdravé, proto je s dětmi každý rok sbíráme. 

Na naší přírodní zahradě máme dva záhonky s jahodami. Máme je již pátým rokem, z toho 

důvodu jsme se rozhodli je vytrhat, vyměnit jim hlínu a vysázet nové sazenice. 

Nejdříve jsme se pustili do vytrhání starých sazenic. 

Byla to práce náročná, staré jahody měly dlouhé kořeny a bylo dost těžké je vytáhnout. 

Pokračovali jsme výměnou zeminy za zahradnický substrát s aktivním humusem. 

Poté jsme vysadili nové mladé sazenice. 

Na závěr jsme jahůdky pěkně pohnojili speciálním hnojivem Krystalon – substrátem pro jahody 

a pořádně je zalili. 

V červnu nám sice hezky rozkvetly, ale na chutné červené jahůdky si budeme muset ještě počkat 

do příštího léta. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1.3 Úprava přírodní zahrady 
 
Naše školka se pyšní krásnou přírodní zahradou, na kterou si s dětmi nechodíme pouze hrát   

a odpočívat, ale o kterou se také pečlivě staráme. 

Letos jsme do úprav kolem zahrady zapojili i rodiče dětí, a tak nám šla práce krásně od ruky. 

Tatínkové se syny nám pomohli ostříhat stavby z vrbového proutí a maminky spolu s ostatními 

dětmi pleli chodníčky a záhony. Ostříhali jsme keře a stromky a také vytrhali trávu z hůře 

přístupných míst, kam jsme se sekačkou nedostali.  

Po různých úpravách na zahradě jsme ještě doplnili kůru v záhonech a ve smyslovém chodníku. 

Bylo to velice příjemně strávené odpoledne, které jsme ukončili společným opékáním buřtů a 

posezením u ohýnku. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

1.4 Sázení rýmovníku a výroba čaje 
 
Rýmovník je v poslední době velice oblíbená rostlina, a tak jsme se rozhodli si s dětmi 

vypěstovat také nějaké rostlinky a udělat si z nich čajík. 

Přinesla jsem pár oddenků z domova a ty si zasadili. Dali jsme je na parapet okna, aby měly 

hodně světla a tepla a chodili je pravidelně zalévat. 

Trpělivě jsme čekali, až z nich vyrostou větší rostlinky, abychom mohli otrhat jejich listy  

a z nich si uvařit čaj. 

Když jsme se konečně dočkali, připravili jsme si hrníčky. Do nich jsem dala dětem natrhané 

lístky a zalila vodou. 

Čajík všem moc chutnal a už se těšíme, až nám opět rostlinky poporostou a uděláme si z nich 

tentokrát třeba sirup. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prezentace projektu Malý zahradník 

- Zapojení naší MŠ do projektu MZ je uvedeno na webovývch stránkách školy 

            (http://www.msmarsovice.cz/projekt-maly-zahradnik/ds-54/p1=1020) 

- Vzdělávací činnosti vyplývající z MZ jsou pravidelně prezentovány na nástěnkách MŠ 

- Projekt MZ je zmíněn rovněž na informačním letáku naší MŠ 

- Ředitelka MŠ Mgr. Miroslava Strakatá prezentuje zapojení naší MŠ do projektu MZ  

v rámci své lektorské činnosti v oblasti Středočeského kraje 

 

Zpracovala: Lenka Fekete 

                    Dita Ježilová 
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