MALÍ ZAHRADNÍCI ZE LVÍČAT V MŠ PŘETLUCKÉ

Ve školním roce 2015/2016 se naše mateřská škola již po druhé zapojila
do projektu Malý zahradník, jehož garantem je firma AGRO CS. Environmentální výchovu
zařazujeme při práci se všemi věkovými skupinami, díky prožitkovému učení vidí děti
život rostlin od počátku až do konce. Každá třída si vybrala jeden projekt, na kterém
od jara až do léta pracovala. Lvíčátka se starala o „Zeleninovou zahrádku“, Kuřátka měla
projekt „U babky kořenářky“, Myšky opečovávaly truhlíky s „Kytičkami pro maminku“
a Slůňata se starala o naši „Rozkvetlou školku“.
Ve Lvíčatech jsme s projektem začali hned na začátku školního roku, kdy jsme
sklízeli naši podzimní úrodu. Sklidili jsme cibuli, brambory a řepu cukrovku. A tak jsme se
dali do vaření. Připravili jsme si výborné bramboráky a ještě lepší lívance z řepy cukrovky.
Naše Lvíčátka byla v projektu velmi aktivní i na jaře. Abychom mohli začít s novou
úrodou, poprosili jsme šikovné tatínky o pomoc se zrytím políčka a s prohnojením zeminy.
Jako sponzorský dar rodičů jednoho „Lvíčátka“ jsme dostali veškerou zásobu semen a
sazenic, dokonce i pro ostatní třídy. A tak jsme se mohli pustit do naší zeleninové
zahrádky.
Jako první jsme se postarali i o naše bylinkové políčko z loňského roku. Ostříhali
jsme suché zbytky rostlinek, vybrali po zimě napadané listí a bylinky jsme zalévali,
abychom je mohli využít i v letošním roce.
Protože jsme čekali, až přejdou poslední mrazíci, drobné keříčky rajčátek jsme
sledovali a poctivě zalévali ve třídě. Měli jsme ohromnou radost, jak nám krásně rostly.
Venku na zahrádce jsme pak společně s našimi učitelkami okopali půdu a zasévali
semínka špenátu, mrkve, celeru, řepy, ředkviček, dýní… bylo toho spousta! Nejvíce jsme
se těšili na barevné ředkvičky a hrášek.
Protože nás zahradničení baví, pomáhali jsme i ostatním třídám se sázením květin.
Společně nám šla práce hezky od ruky.
Protože bylo velké teplo, chodili jsme poctivě zalévat naši rostoucí zeleninu,
bylinky i květiny na oknech. Celá školka byla krásně rozkvetlá a rodiče naši práci
obdivovali. Zjistili jsme, že nám zelenina už roste před očima.
Za naši pracovitost jsme sklidili úspěch. Dočkali jsme se první sklizně a ze špenátu
jsme si připravili chutné špenátové šneky z listového těsta.
Už nyní se těšíme, až po prázdninách zase sklidíme další úrodu a připravíme si něco
dobrého.

