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Bylinková zahrádka

• Cíle a motivace:

• Pitný režim

• Chutnější obědy

• Zdravé svačinky

Květinová 
zahrádka

• Cíle a motivace:

• Rozkvetlá 
zahrádka

• Krásná školka

• Péče a starost

Sklizeň plodů 
zahrádky

• Cíle a motivace:

• Objevování 
nových chutí

• Halloween 
party

• Zdravé svačinky

Bylinkové koktejly 
a další dobroty

• Cíle a motivace

• Limonády bez 
cukru

• Vaříme s 
bylinkami



Bylinková zahrádka

Cíle a motivace našeho projektu

Bylinky na naší zahrádce jsme se rozhodli 

pěstovat s dětmi z několika důvodů

1. Pitný režim – dětem jsme vysvětlili 

důležitost častého pití, nejen v letním 

období. Pravidelně jsme připravovali 

limonády s mátou, lístky citronové 

verbeny a citronem

2. Chutnější obědy – děti díky libečku 

poznávaly výraznější chuť polévky, ale 

také vůni této bylinky. Petrželka byla 

dobrý doplněk pro dětská očka a větší 

radost z jídla

3. Zdravé svačinky – „Této, co je to 

zelený?“…“To je pažitka, kterou jsme 

si sami vypěstovali na zahrádce…“



Bylinková zahrádkaBylinková zahrádka

Druhy bylinek, které jsme si zasadili

• Máta

• Verbena citrónová

• Pažitka česneková

• Petrželka kadeřavá

• Bylinky trio Pizza – Tymián, 
Kari, Šalvěj

• Oregano

• Libeček

• Cola bylinka



Bylinková zahrádka

Sázení 
bylinek

Zalévání a 
péče o 
bylinky

Hnojení a 
očekávání

Po přípravě bylinek, substrátu, 

lopatek a konviček jsme začali 

sázet. Sázení předcházelo dětmi 

důkladné prozkoumání všech druhů 

bylinek a jejich rozmístění na 

zahrádce

„ Jupíííííí! Jdeme zalévat.“ Děti 

poctivě a s velkým nadšením 

zalévaly každý den bylinkový 

záhon. Zahradníčci také 

pomáhali při odstraňování 

plevele…

Součástí pečé o bylinky bylo i hnojení. 

Děti už vědí, že to je kvůli růstu a výživě. 

Za odměnu si třeba „pošmákneme“ na 

pizze.



Bylinková zahrádka



Pečeme pizzu s vypěstovanými bylinkami

Jedním z našich cílů v projektu Bylinková 

zahrádka bylo upečení vlastní pizzy.

Děti dostaly za úkol si pizzu ozdobit 

bylinkami, sýrem a tuňákem. Některé si dle 

chuti přidaly na pizzu rajčata.

Pizzy se moc povedly a po upečení a 

vychladnutí jsme si na nich všichni 

pochutnali. Svačinka měla úspěch. 

Vzhledem k tomu, že bylinky jsou 

převážně trvalky a některé si 

nasušíme, budeme moci „pizza 

pečení“ ve školičce opakovat i během 

zimy.



Květinová zahrádka

Na jaře 2017 jsme dětem přivezli sazeničky 

krásných květin a semínka slaměnek.

Děti si je s naší pomocí zasadily a letničky 

zasely. Po celou sezónu jsme se o kytičky 

starali a děti je za naší pomoci zalévaly. Tak 

jako každý rok, tak i tento jsme si povídali o 

tom, že se kytičky nesmí ničit, že se k nim 

máme hezky chovat a pečovat o ně a květiny 

nám za odměnu dělají pak radost, protože 

krásně kvetou.

Příjemný byl i příchod do školičky, když se 

kytičky rozrostly a květináče rozvoněly.

Před vchodem do školky se nám dařilo 

nejlépe, asi díky samozavlažovacím

květináčům, které nám v rámci projektu 

věnovala firma Plastia s.r.o.



Sklizeň plodů zahrádky

Dýně, rybíz, rajčata a papriky.

Již druhým rokem se nám daří pěstovat červený rybíz, který se krásně 

rozrůstá.

Děti ho mají velmi rády, často nestíhá ani dozrát a už ho chodí 

ozobávat.

Na náš oblíbený Halloween jsme si zasadili dýně a cukety.

Všech 6 sazenic vyrostlo a rozrostly se spolu s paprikami.

Naše děti milují rajčátka, a proto jsme jich zasadili víc než loňský rok. 

Měli jsme sazeničky různých druhů (červené i žluté).

Děti o rostliny denně pečovaly a zalévaly je.



Sklizeň plodů zahrádky

Dýně, rybíz, rajčata a papriky.

Letos poprvé jsme vypěstovali dýně Hokaido, ze kterých na 

Halloweenskou párty uvaříme polévku.

Děti se již nyní těší na dýňový den, kdy si také vydlabeme dýně. Ty nám 

pak budou zdobit večerní a ranní vstupní dveře do školky.



Sklizeň plodů zahrádky

Dýně, rybíz, rajčata a papriky.

Děti s nadšením zalévaly každý den rostliny a nemohly se dočkat zralých 

rajčátek. Z prvních dozrálých plodů byly děti nadšené a občas zkusily 

utrhnout rajčátka ještě zelená. Přišly brzy na to, že nechutnají tak 

dobře, jako krásně červená nebo žlutá.

Papriky se nám letos moc nepovedly. Pravděpodobně se nám do 

sazeniček připletl pálivý druh, tak papriky děti letos mají ke svačinkám 

jen ty kupované.

Ostatní plody naší práce nám ale udělaly velikou radost.



Bylinkové koktejly a další dobroty

Letošní rok bylo počasí hodně proměnlivé, chvilkami 

pršelo, chvilkami svítilo sluníčko, ale nebylo takové 

teplo, aby se nám podařilo vypěstovat tolik krásných 

rajčat a okurek jako minulý rok. Pro takové případy by 

pomohl skleník, který zatím nemáme. Třeba ho někdy 

postavíme…

Při pěstování bylinek jsme děti učili, že bylinky mají 

široké použití, že čerstvé jsou nejlepší, ale také si je 

můžeme natrhat a nasušit na později (třeba na zimu).

S dětmi jsme si chystali drinky – bylinky jsme přidali do 

neslazené vody, ta byla pak voňavě osvěžující i v horkých 

letních dnech.



Bylinkové koktejly a další dobroty

Jakmile jsme dětem dali úkol „natrhej si vlastní bylinku“  

a přidali jsme do vody, bylo mnohem snadnější děti 

přesvědčit k pití dostatku tekutin.

Děti často nemají vůbec pocit 

žízně a musíme jim pití 

připomínat, hlavně pak 

během hraní. Díky našim 

speciálním drinkům z bylinek 

a ovoce děti ale samy chodily 

s kelímky na dolévání.

Jupíííí!



Bylinkové koktejly a další dobroty

„Koukej teto, 

majoránka, 

hmmm…ta voní!“

Učili jsme děti, že 

bylinky se dají 

rozeznávat právě podle 

vůní. Děti se smály a 

moc je bavilo si k 

bylinkám čichat.

Naučili jsme se také, že netrháme 

bylinky nadarmo, ale jen když je na 

něco použijeme nebo je chceme 

usušit.

Třeba na vlastní pizzu.



…A co říct na závěr???

Pro nás všechny byl další „rok Malého zahradníka“ velkým ponaučením, že i malá úprava 

pití pro děti dokáže zázraky. Stačí, abychom děti namotivovali a ony si pak samy dokáží 

mnohem více hlídat svoje tolik potřebné doplňování tekutin.

Děti jsou projektem Malý zahradník nadšení. Nejvíce je baví zalévání, trhání všech plodů 

zahrádky a také slaměnek, které pak používáme k tvoření krásných výtvorů pro maminky a 

babičky.

Děti se denně učí jak správně pečovat o přírodu, zeleninu, okrasné květiny a další. Děti 

učíme i kompostovat, sbírat popadané listí, plevel a „uklízet“ do kompostéru, který máme 

od firmy AGRO c.s. již pátým rokem.

Těšíme se na další rok s projektem Malý zahradník, který nám vždy přinese něco 

zajímavého a každoročně se tak s dětmi učíme nové věci.



Za všechny malé zahradníky z Dráčku děkujeme firmě AGRO CS za podporu a 

možnost být součástí projektu.

Firmě Plastia s.r.o. děkujeme za praktické samozavlažovací květináče a 

konvičky.

Děkujeme, že nám pomáháte pěstovat nejen na zahradě, ale hlavně 

pěstovat lásku dětí k přírodě a to vnímáme jako nejdůležitější počin celého 

projektu.

Těšíme se na další spolupráci. Vaše Školička U Draka z.s.


