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MŠ,,POHÁDKA,, 
 

   Naše škola si v roce 2018 -2019 vybrala téma:,, Všechno kvete, roste, voní,,. 

Toto téma se prolínalo celým měsícem od 1. března až do 25. března a další 

měsíce následovaly s nimi činnosti spojené, které se realizovaly již na školní 

zahradě. 

Děti si samy nejprve vyplely zahradu, odstraňovaly ze záhonů větve, kterými 

byly zakryty záhony jahod a bylin. Následně ve třídě procvičovaly, 

pojmenovávaly, rozlišovaly jarní květiny, podle barev, tvaru, vůně. 

Seznamovaly se s tím kde rostou, proč je lidé pěstují, na co se používají a 

podobně. K tomuto tématu se učily i písničky, básničky, vybarvovaly tématické 

omalovánky, hádaly hádanky, četly si příběhy, procvičovaly jemnou motoriku 

např. při modelování, dramatizovaly pohádky. Dozvídaly se co potřebují rostliny 

k životu, jak se o ně starat, sázely semínka, osení, odnože a další aktivity 

spojené s tímto tématem , které je pro děti velmi kreativní. Pracovaly s hlínou , 

staraly se o jahody a skleník, rozvážely s pomocí rodičů mulčovací kůru, kterou 

nám zajistilo Agro. Děti si vysely květiny, zeleninu, byliny, které samy nakonec 

otrhaly, zkonzumovaly nebo vyrobily např. pro maminky z levandulí dárečky, 

některé i prodávaly na našem ,, Krkonošském jarmarku,, a vyzdobily si tak 

mateřskou školu, záhony, truhlíky. 

   Uskutečnily jsme i projektový den,, Exkurzi do Agra,, kde nás odborný 

pracovník Ing. Micák provedl a ukázal, jak se zpracovává zemina, z čeho je 

vyrobena, k čemu slouží, kdo ji používá, jak vypadají různé typy hnojiv, 

minerálů od vzniku až po zabalení a odvezení např. do obchodu, tedy celý 

výrobní proces. Spolupráce s AGREM a jeho koordinátorkou p. Ing. 

Marethovou je pro nás velice vzácná, milá, inspirující a motivační. Jsme 

opravdu rádi a velice si vážíme, že jsme do projektu ,, Malý zahradník,, 

zařazeni. 

 

Děkuji za celý kolektiv naší MŠ Dinterová Alena 

 

V Žacléři 27 .1. 2020 

 

 


