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Celý minulý školní rok se naše MŠ zabývala projektem Studánky víly 

Rozárky, který pohlíží na vodu z 10 různých pohledů. V tématické 

části Živá voda jsme měli za úkol seznámit se s podmínkami pro růst 

rostlin, s vlastní péčí o rostliny - setí semínek, zálevání, přesazování, 

pozorování růstu...K tomuto účelu jsme na jaře zakoupili semínka 

různých rostlin - rajčata, papriky, ředkvičky a letničky. Rostlinky jsme 

si předpěstovali v okenních truhlících, a pak si je přesazovali do 

velkých kelímků od jogurtů. Měli jsme všechna okna plna krásných 

sazenic a děti i rodiče se už netrpělivě ptali, kdy už budeme sázet na 

zahrádku a kdy už si budou moci vzít sazeničky domů na své zahrádky 

a balkony (každý rok se potom všichni chlubí, co se jim doma povedlo 

vypěstovat za úrodu). Loni se nám podařilo koupit semínka 

balkonových převislých rajčat. Na jejich pěstování nám výborně 

posloužily závěsné kulaté žardiniéry z Plastie, které jsme zavěsili na 

plot v naší školní zahradě. Do zbylých závěsů jsme zasadili převislé 

jahody. Úroda byla bohatá a děti měly velkou radost. Moc nás mrzí, 

že firma Plastia z projektu vystoupila, protože už jsme měli 

naplánované rozšíření dalších pěstebních míst. Tyčková rajčata 

různých druhů jsme zasadili i do plastových pytlů zamulčovaných 

slámou, protože už jsme neměli další místo na záhonku. Dosazovali 

jsme také bylinky, které nám přes zimu vymrzly - zvláště různé druhy 

mát. Z máty jsme potom v MŠ vyráběli mátový sirup, který velmi 

chutnal a nabízeli jsme jej společně s bezovým sirupem jako 

pohoštění při Víkendu otevřených zahrad v červnu. Bylinkové čaje si 

vaříme také s dětmi a nabízíme je různým návštěvám, které přicházejí 

často do MŠ např. různé exkurze učitelů, které se týkají naší přírodní 

ukázkové zahrady a enviromentálního zaměření školy. Jako každý rok 

jsme museli dosít i trávu, která v zimě často trpí. Část kompostu a 

zeminy jsme tedy využili na zkvalitnění trávníku. Substrát pro 



množení jsme použili pro řízkování rostlin, zvláštně muškátů, které 

nám zdobí okenní parapety a truhlíky v dřevěném domečku. Na jaře 

jsme s dětmi přesazovali také některé pokojovky a děti si množily 

africké fialky. Všechny vaše produkty jsme beze zbytku využili a za 

vaše sponzorování vám velmi děkujeme. Myslíme si, že investice do 

tohoto projektu se vyplatí oboustranně, protože děti práce na 

zahradě velmi baví, starší již pracují samostatně, „vtahují do 

zahradničení“ rodiče, kteří po přinesení sazeniček domů nakupují 

zeminy, květináče, truhlíky a společně s dětmi se stávají malými 

zahradníky.  

Vašeho  sponzorování si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci.  
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