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Cílem projektu je děti seznámit s procesem setí, pletí, 

zalévání, pozorování růstu, sklízení a uvědomění si 

užitečnosti těchto rostlin. 

 

Děti se během projektu spolupodílely na všech 

aktivitách týkající se vypěstování slunečnic. Tvořily si 

kladný vztah k přírodě a uvědomily si, že je potřeba se o 

naše okolí starat a zvelebovat ho. 

 

Na projektu se podílelo 26 dětí ve věku 3 – 5 let. 

Zapojily se postupně všechny děti. 

 

Co bylo vše potřeba k zrealizování projektu: 

 Semena slunečnice 

 Záhon 

 Konve 

 Lopatky 

 Klacky 

 Substrát 

 Hrabičky 

 

 

 



Čekání se vyplácí! 

Dětem jsem objednala slunečnicová semínka až z Číny. 

Objednala jsem speciální odrůdu slunečnic, ze kterých 

by nám měly vyrůst slunečnice s obrovskými hlavami. 

 

 



Děti semínka prozkoumaly 

a nemohly se dočkat, až je 

zasadíme. Každý si zasadil 

2 semínka přímo do 

záhonu. 

 

Každé zasazené 

semínko jsme označili 

malým klacíkem, aby 

děti věděly, kde 

semínka jsou a kde 

záhon polévat 

vodou. 

 

 

 



 

Děti se 

ujišťovaly, jestli 

si pamatují, kam 

svá semínka 

zasadily. 

 

 

 

 

 

 

Jakmile se více oteplilo, 

museli jsme začít záhony 

zalévat.  

Pozorovali jsme, co nám vše 

na záhonu vyrostlo. 

Marně jsme hledali 

slunečnice, zato plevele 

jsme vypěstovali dost. 



 

 

Děti měly obrovskou radost, když konečně začaly 

růst i slunečnice. Bylo zajímavé, že nám vyrostly 

pouze 4 slunečnice v záhonu a jedna dokonce 

úplně někde jinde. 

Děti se snažily dopídit, proč se tak stalo. S dětmi 

jsme vymysleli tyto příčiny:  

 Semínkám slunečnic bylo zima, tak nevyklíčily. 

 Hladoví ptáčci po zimě nás viděli, jak semínka 

sázíme, dostali na ně chuť a vyzobali je. 

 Hladové myšky snědly semínka v zemi. 



 

Nakonec 

jsme měli 

obrovskou 

radost i 

z těch mála 

slunečnic, 

které nám 

vyrostly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velikou 

záhadou 

bylo 

zatoulané 

semínko, 

ze kterého 

vyrostla 

krásná 

slunečnice. 

 

 

Slunečnice 

jsme 

nechali na 

zahradě a 

sledujeme, co se s nimi stane. Část semínek je už 

vyzobaná od ptáčků. Děti jsou zvědavé, jestli i 

příští jaro se nám někde na zahradě objeví 

slunečnice, kterou jsme nezasadili, tak jako tuto. 

 

Všechny děti ze školky obdivují velikost našich 

slunečnic. 



Projekt se vydařil hned dvakrát. Děti se mohly 

účastnit všech aktivit, které se týkaly vypěstování 

slunečnic. Slunečnice svou krásou dělají radost 

všem ze školky. 

Děti také poznaly, že ne vždy se musí vše vydařit 

tak, jak si naplánujeme. Příroda se tentokrát 

postarala o to, že vyrostlo jen málo slunečnic. Děti 

nebyly zklamané. Užívaly si péči o záhon a 

slunečnice o to víc, protože byly rády, že nám 

vyrostly krásné slunečnice. 

 

        Lenka Bláhová 


