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Malý zahradník - školní rok 2018/2019 

 

Jako každoročně i tentokrát jsme se po návratu z prázdnin v září věnovali na zahrádce především 

zalévání, pletí a okopávání záhonů. Sklízeli jsme okurky, papriky, cukety a rajčata, ze kterých jsme 

vařili výborný kečup. Vypleli jsme a přihnojili jahodiště. Ostříhali jsme odkvetlé muškáty a důkladně 

zalili okrasné truhlíky. Usušili jsme ostříhané bylinky – meduňku, mátu, dobromysl. 

Koncem října jsme sklidili kany, jiřiny, mečíky a připravili je k přezimování v suchém a chladném 

prostoru půdy. Uklidili jsme truhlíky a zeminu vysypali na záhony. 

V listopadu byla provedena zimní orba. 

V druhé polovině února jsme začali vysévat do truhlíků semena salátu, rajčat a aksamitníku. 

V březnu jsme přepichovali vzešlé rostlinky a zaseli do sadbovače hrášek. Na zahradě jsme hrášek 

a ředkvičku zaseli přímo do půdy. 

V dubnu jsme okopávali, pleli a doplňovali zahradnický substrát a mulčovací kůru v ovocné části 

zahrady. Ostříhali jsme maliny, ostružiny a borůvky. Koncem měsíce jsme do okrasných truhlíků 

zasadili muškáty a bakopu. Vyseli jsme červenou kukuřici a vysázeli na záhon otužilé sazenice salátu. 

Na okrasný záhon jsme vysadili jiřiny a kany. Ve třídě si každé z dětí ošetřovalo svou sazenici 

aksamitníku a připravovalo ji na darování mamince k svátku. 

V květnu „po zmrzlých mužích“ jsme doplnili záhon sazenicemi okurek, rajčat, paprik a cuket a teď 

už jsme stále jen okopávali, pleli a zalévali. Těšili jsme se na sklizeň drobného ovoce a po celý měsíc 

červen jsme pilně sbírali plody jahod, malin, rybízu, angreštu. Ostříhali jsme bylinky - meduňku, 

mátu a dobromysl, sklidili sladký hrášek, okurky, ředkvičku, kedlubny. 

Naše malá zahrada nám opět přinesla nejen užitek v podobě čerstvých plodů, ale hlavně radost ze 

společné práce a z objevování zajímavostí v přírodě. 
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