Zahradnický rok v Pomněnce 2017/18
PÉČE O POKOJOVÉ ROSTLINY
Naprostou součástí péče o prostředí v Pomněnce je péče o pokojové rostliny.
Rostliny děti pravidelně zalévají, otírají listy.
Na jaře jsme některé společně přesadili .
Zasadili jsme plody avokáda a granátového jablka.
Řízkujeme.
Vyrobili jsme keramické květináče.
SEJEME A SÁZÍME RAJČATA A PAPRIKY
Únoru jsme zaseli do truhlíků semínka rajčat, paprik, dýní, lilku…
Pěstujeme řeřichu, zdobí nám naše samostatně připravené svačinky
Malé rostlinky jsme přesadili do květináčků. Do naší minizahrádky v kontejnerech jsme zasadili 4
rajčata a 2 papriky. Přišel nám pomoci dědeček zahradník.
Každé dítě si odneslo rostlinku rajčete domů, po prázdninách nás těšily fotky vzrostlých plodů.
BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
Další kontejner je bylinkovou zahrádkou. Pěstujeme mátu, medunku, oregáno, pažitku.Letos nám
kontejner zdobila i lichořeřišnice a měsíček. Bylinky jsme na podzim sklidili. Usušili jsme je. Z máty a
medunky vaříme čaj. Bylinky nám posloužili jako náplň do pomůcky- čichací pytlíčky. Oregáno a
pažitku jsme použili do pomazánky.
ZELENINOVÁ ZAHRÁDKA
V našem třetím kontejneru pěstujeme ředkvičky a hrášek, které nám stačily uzrát do konce školního
roku. Zaseli jsme také červenou řepu.
V jarním období nás překvapily vykvetlé tulipány, které jsme zasadili na podzim.
Naše malé zahrádky chodíme pravidelně pozorovat a pečovat o ně.
NÁVŠTĚVA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Díky rodičům Bártovým jsme mohli 2 jarní dny trávit na zemědělské fakultě, kde jsme si mohli
vyzkoušet mletí obilí, lisování oleje, ochutnat různé druhy brambor , ochutnat cukrovou i krmnou
řepu…
Na jaře máme přislíbenou návštěvu fakultních políček.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše centrum sídlí uprostřed města. Nemáme zahrádku ani svůj pozemek, a proto moc děkujeme za
možnost pořízení kontejnérové zahrádky . Díky ní můžeme lépe pozorovat a zapojit se do běžného
života kolem nás. V Pomněnce se snažíme především o souznění se skutečným reálným světem.
Moc děkujeme projektu Malý zahradník a firmám Agro Česká Skalice a Plastia, díky nim můžeme naší
zahrádku uskutečňovat.
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