Výroční zpráva k projektu Malý zahradník – listopad 2019
Již třetím rokem pokračujeme ve spolupráci se společností AGRO CS v projektu „Malý zahradník“. Kromě
výsevních misek, různých druhů zemin a hnojiv jsme obdrželi také perlit a hydrogel, s nimiž jsme i my dospělí sbírali
první zkušenosti.
Brzy po novém roce jsme se pustili do prvních výsevů rajčat a paprik. Při přesazování do květináčů a kýblů jsme
využili již zmíněný hydrogel, ve dvou třídách jsme pěstovali (i teď v listopadu ještě stále pěstujeme) v substrátu „Otoč
a sázej“. Některé sazeničky jsme přesadili na zahradu MŠ.

Opět jsme sázeli do truhlíku hlízy begonií a máme z nich velkou radost – dětem téměř před očima rostou
květiny z hlíz, s chutí je sázejí, zalévají a mají velkou radost z kvetoucího výsledku. Také do truhlíků jsme při dosypávání
zeminy využili hydrogel.

V prvních teplejších předjarních a jarních dnech jsme vyčistili záhonky a pustili se do výsevů zeleniny – petržele,
ředkviček a hrášku.

Ve třídě jsme vysévali 5 odrůd cuket – rostlinky jsme sledovali a srovnávali růst, rozdíly v listech, květech,
plodech.

Z květinek jsme kromě aksamitníků vyseli první jarní den třapatku srstnatou Goldilocks a následně přesadili
ven na záhonek.

Vloni sázeným buxusům jsme dopřáli kompost a granulované hnojivo pro okrasné dřeviny. Hnojivy jsme letos
potěšili většinu keřů a stromů na zahradě MŠ – rododendrony, meruzalky, lípu, vrby, a další. Pohnojili jsme také jahody,
odměnily nás spoustou květů a následně slaďoučkých plodů. Kyselomilným rododendronům prospěla vrstva zeminy
pro rododendrony a azalky.

Den stromů v říjnu 2018 jsme oslavili výsadbou třešně. V bezmrazých dnech jsme ji i v zimě zalévali a třešinka
nás na jaře potěšila rašícími větvičkami.

Po „zmrzlých mužích“ přišlo na řadu přesazování předpěstovaných rostlinek ze tříd – aksamitníků, rajčat, paprik a také
pěti odrůd cuket.

V červnu jsme se pustili do výsevu dvouletek – macešek. Vyzkoušeli jsme výsev do výsevního substrátu a pro
srovnání také do perlitu. Příští rok vyzkoušíme perlit také na výsev rajčat a paprik.

V říjnu si připomínáme Den stromů, a tak stromy sázíme. Letos to byl jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), strom
více, než zajímavý. Má krásné listy, ale ony to vlastně listy ani nejsou. Je to strom jehličnatý, jedna z nejstarších rostlin
na světě.

V říjnu jsme si také připravili truhlíky do oken po zazimování begonií – z vysetých macešek nám vyrostly krásné
rostlinky, některé již dokonce kvetou. Přesadili jsme je do nových truhlíků a macešky na zahradě čekaly, až je budeme
moci po zazimování begonií vyměnit.

Po prvních mrazících začátkem listopadu jsme sundali truhlíky s begoniemi z oken, přemrzlé výhony ostříhali,
hlízy vyndali ze substrátu, očistili a uložili k zimnímu spánku.

V oknech máme novou výzdobu a jsme všichni zvědaví, jak se bude maceškám v oknech dařit – je to pro nás
první zkušenost.

V rámci listopadového tématu „Lísteček mi na dlaň pad´“ jsme si povídali o stromech a tak jsme se rozhodli, že
zkusíme vypěstovat vlastní strom ze semínka. Na naší zahradě máme spoustu druhů stromů, ale chybí nám tam javor
a dub letní. Připravili jsme si směs z rašeliny, pilin a perlitu na stratifikaci a semínka jsme uložili k zimnímu spánku do
Vánoc do lednice. Po Novém roce žaludy a dvounažky javoru probudíme a budeme vysévat.
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