
Zhodnocení projektu Malý zahradník – červen 2018 

 Tak jako v loňském roce, i letos jsme pokračovali ve spolupráci se společností AGRO CS a Plastia 

v projektu „Malý zahradník“. Naše pěstitelské zkušenosti jsme letos opět rozšířili – kromě výsevů ve 

třídách a pěstování begonií v truhlících za okny jsme na podzim 2017 založili zeleninový a květinový 

záhonek a na jaře vysadili keříky buxusů. 

Begonie jsme na podzim očistili, opatrně vyndali z truhlíků a dali je spát do bedýnky do chladu. 

   

Na jaře jsme přezimované hlízy begonií opět vysadili a opečovávali je ve třídě - děti pozorovaly 

ve třídě růst klíčících begonií, dosypávaly zeminu, zalévaly, přihnojovaly. 

     

     

Po „zmrzlících“ jsme truhlíky umístili na okno - na odiv všem. 

 



 Tak jako každý rok, s prvními jarními paprsky vyséváme také semínka bylinek a zeleniny. 

   

     

Předpěstované sazeničky potřebují brzy z výsevního substrátu rozsadit – zde sazeničky rajčat. 

     

 Naši péči potřebují také květiny ve třídách – letos dostaly od Malého zahradníka kromě čerstvé 

zeminy i nové květináčky a květináče. Ostatním květinkám jsme dopřáli výživu hnojivy. 

       

     



     

 

 Na jaře jsme se pustili do výsadby keříků zimostrázu – děti se podílely jak na přípravě stanoviště 

k výsadbě, tak na samotném sázení i následné péči. Letošní horké a suché léto nám dalo dost zabrat    

– hlavně o prázdninách, kdy byla mateřská škola uzavřena. Zaměstnanci se střídali a docházeli 

pravidelně zalévat nejen květiny a rajčata ve třídách, ale také begonie v truhlících, záhonky s květinami 

a zeleninou a také buxusy.  

     

 V září 2017 nám jeden z tatínků pomohl připravit dva záhonky – jeden k pěstování zeleniny, 

druhý pro potěchu – k pěstování květin. S dětmi jsme se po slehnutí zeminy pustili hned na podzim do 

výsevu a výsadby – do zeleninového (a vlastně i ovocného) záhonku jsme vyseli ozimý salát, zasadili 

česnek, pažitku a jahody. 

     



 Do květinového záhonku děti ještě na podzim zasadily cibulky tulipánů a narcisů. Nakonec je 

přikryly chvojím, aby přes zimu „nenastydly“ a na jaře nám krásně vykvetly. 

   

 Zima byla dlouhá, ale nakonec jsme se dočkali – salát i česnek nám krásně vyrostly, na jaře jsme 

vyseli ještě ředkvičky a mrkev. A také už můžeme sklízet – i děti, které zeleninu moc nejedí, ochutnaly 

chléb či polévku s čerstvou pažitkou, vlastnoručně vypěstovaný salát a později i jahody, ředkvičky              

a mrkev. 

   

 Také květinový záhon se nám vyvedl – to bylo barev a vůní. Dokonce i děti, kterým se zpočátku 

moc nechtělo strkat ruce do záhonku, byly potěšené tou nádherou a možná – kdo ví … příští rok se 

k nám přidají. Květinky do vázy netrháme – tam by nám dlouho nevydržely. Raději se s nimi každý den 

těšíme na zahradě. 

   

 V červnu jsme si také vyzkoušeli, jak se množí jahody a vysadili jsme předpěstované bylinky. Ve 

spodním rohu pravé fotografie vykukuje vzrostlý česnek. 

   


