
MALÍ ZAHRADNÍCI V MŠ MRATÍN 

 Naše mateřská škola se ve školním roce 2015/2016 již po několikáté zapojila do projektu Malý 

zahradník. Třídy Mravenečků, Broučků a Včeliček se staraly o rostlinky nejen z aktuálně 

probíhajících projektů, ale i o ty z let minulých, které nám na zahradě stále ještě rostou např. o bylinky 

z projektu „U babky kořenářky“. Školní rok jsme začali koncem září vykopáváním brambor, které 

děti zasadily na jaře. Úroda byla bohatá. Paní kuchařky z nich připravily několik velmi chutných 

obědů např. bramborovou kaši, škubánky, bramborové půlměsíčky a několik druhů polévek. Sklidili 

jsme také úrodu ozdobných tykviček a uvařili kečup z krásně vyzrálých rajčat. 

 V říjnu jsme vyhloubili jámy pro výsadbu ovocných keříků – rybíz, maliny, ostružiny a 

angrešt. Po vsazení dřevin je děti obsypaly kvalitní zeminou a dobře přivázaly k připraveným 

dřevěným kůlům. Až do zimy je pravidelně zalévaly. Povrch záhonu zakryly mulčovací kůrou, aby 

zamezily růstu nežádoucích plevelů. 

 Před zimou jsme také vyjmuli hlízy jiřin a kann a uskladnili je ve sklepě. Zoraný záhon celou 

zimu pak odpočíval. 

 Koncem února a v březnu roku 2016 jsme ve třídách zaseli semínka aksamitníku a postupným 

přesazováním semenáčků si děti vypěstovaly kytičku pro maminku k svátku. V květináčcích 

ozdobených papírovými srdíčky vypadaly aksamitníky nádherně. V té době jsme si ve třídách 

předpěstovali i sadbu salátu a kedlubnů, kterou jsme umístěním do provizorního pařeniště postupně 

před výsadbou na záhon otužovali. Ředkvičku, mrkev a hrášek jsme vysévali přímo do volné půdy. 

Využili jsme teplých dní pro výsadbu předklíčených brambor. V dubnu jsme vysázeli do 

samozavlažovacích truhlíků květiny a ozdobili jsme jimi okna nové budovy a vstup do zámečku. 

Protože bylo suché jaro, musely děti nejen pilně okopávat a plít všechny záhonky, ale i zalévat. To je 

velmi bavilo. Zkoumaly, co všechno se dá s vodou dělat, a také mohly posoudit rozdíl mezi rostlinami, 

které nebyly patřičně zality. 

 Zeleninu, kterou jsme nestačili zkonzumovat do prázdnin, jsme použili jako krmivo pro naše 

malé kamarády – králíka Ferdu, morčata a šneky. Protože náš záhon je tak velký, že se na něj vejdou 

i čtyři řádky jahodníků, mohli jsme si na rozloučenou se školním rokem vychutnat i výborné jahodové 

poháry. 


