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•Od semínka po úrodu

•papriky

•okurky

•kedlubny

Skleník

• Substrát od Agra

• Semínka různých druhů rajčat

• Zalévání a sklizeň
Rajčátka v květináčích

•Využití prostor pro pěstování rajčátek v květináčích

•Úprava prostor na skalku – použití substrátu Agro

•Zasazení stromečků, keříků a trvalek

Třešně – nové stromky

• Zalévání a zakořenění stromků

• Od zelených plodů po červené třešinky

• Sklizeň plodů 

Skalka

•Péče o bylinky i květiny

•Sklízení – sušení a zamrazování bylinek

•Péče o květiny na okrasu

•Sázení cibulek (okrasných květin) na rok 2020

Bylinky a kytičky v 
květináčích



Skleník

Skleník jsme připravili s dětmi pomocí substrátů od 

firmy AGRO C.S. na letošní sázení.

1. Ze semínek jsme si vypěstovali sazeničky paprik a 

okurek

2. Osázeli jsme celý skleník a přidali jsme do mezer i 

pár kedlubnů

3. Sklizeň se povedla a děti měly vždy čerstvou 

zeleninu z vlastní zahrádky



Rajčátka v květináčích

Připrava sazeniček a semen rajčátek na jaře:

1. Ze semínek jsme si vypěstovali vlastní druhy 

rajčátek

2. Připravili jsme si květináče plné substrátu od Agra 

c.s.

3. Do květináčů různých velikostí jsme zasázeli 

sazeničky

4. A zalévali a zaštipovali všechny naše rostlinky

5. Než nám rajčátka dozrála a byla připravená ke 

sběru a k jídlu ☺



Bylinková zahrádkaSkalka

Zkrášlování zahrady:

- Na záhonku jsme celou 
sezónu pěstovali rajčátka

- Po sezóně jsme rajčátka 
sklidili

- A záhon připravili na 
osázení

- Zasadili jsme stromečky, 
keříky a trvalky 

- A máme krásnou novou 
skalku pro radost ☺



Třešně – nové stromky na zahradě



Bylinky – jak jde čas

V roce 2015 jsme zasadili na naší zahrádce první 

bylinky. Každý rok jsme nějaké přidali a bylinky 

se i samy od sebe krásně rozrůstaly. Nyní už 

nestíháme bylinky ani sklízet, ale vždy nám 

krásně provoní celu zahradu i kuchyni. Zaplnili 

jsme mrazáky a nasušili bylinky na zimu. Nejvíce 

nám přišla vhod do letních nápojů máta, 

meduňka a cola, a na zimu na kašel šalvěj. 

Libeček je zase dokonalý v polévce. 



Květiny v květináčích



Sázení cibulek (kytiček) na rok 2020

Proč si neozdobit naší zahrádku novými kytičkami? 

Děti se pustily do výzdoby zahrady, kterou uvidíme až v letošním roce. Příští rok se 

pochlubíme, jaké sazeničky se nám povedlo vypěstovat. Zatím alespoň přidáváme fotky, jak 

naši malí zahradníčci pilně pracovali. ☺



Co všechno se nám povedlo ☺



Motýlci

Děti učíme v rámci projektu pečovat o zahradu a plody zahrádky. 

Také je ale učíme, že na zahradě se musíme chovat nejen ke kytičkám hezky. Všude 

kolem nás poletují živí tvorečkové – motýlci, mouchy, včelky a další, kteří také potřebují, 

abychom s nimi zacházeli „jako v bavlnce“. V hlíně zase žijí žížaly a housenky, které kypří 

půdu a pomáhají tak rostlinkám růst. To všechno děti učíme, a aby viděly i v praxi, jak 

takový složitý vývoj jednoho malého tvorečka trvá, objednali jsme pro ně malé housenky, 

ze kterých se na konci vývoje stali motýlci. 



Za všechny malé zahradníky z Dráčku děkujeme firmě AGRO CS za podporu a 

možnost účastnit se tohoto unikátního projektu.

Děkujeme, že nám pomáháte pěstovat nejen na zahradě, ale hlavně pěstovat 

lásku dětí k přírodě a to vnímáme jako nejdůležitější počin Malého zahradníka.

Těšíme se na další spolupráci☺. Vaše Školička U Draka z.s.


