
SPOLUPRÁCE S FIRMOU AGRO CS a.s. ČESKÁ SKALICE 

V ROCE 2019 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

„MALÝ ZAHRADNÍK“ 

Firma ke všem projektům dodává zdarma (do určitého finančního limitu) materiál (substráty, 

semena, sazenice, hnojivo apod.). S firmou AGRO CS a.s. spolupracujeme již od září 2011      

a velmi si tuto spolupráci pochvalujeme. 

Děti se naučí, jak vzniká kvalitní půda, aktivně se podílejí na tvorbě kompostu. Starají se        

o semínka a sazenice v mobilních záhonech a truhlících. Společně se vždy těšíme na úrodu 

zeleniny a krásu vypěstovaných květinek a bylinek. Děti se učí pozitivnímu vztahu k přírodě     

a celkově k životnímu prostředí. 

 

 

Projekty BIO PĚSTOVÁNÍ V MOBILNÍCH ZÁHONECH A ZELENINOVÁ 

ZAHRÁDKA 

Ředkvičky, mrkve, pažitka, kadeřavá petrželka, hrášek, fazole, papriky              

a rajčata, dýně. Příprava zahrádek, setí či sázení, péče o rostlinky (zalévání, 

protrhávání, kypření, hnojení), pozorování a konečná sklizeň. Výroba zdravého 

pokrmu ze zeleniny. 

Pokusy se semeny: semena v různých podmínkách - sledování růstu, 

porovnávání. Informace o tom, co semena, rostlinky potřebují k životu. 

 

Projekt  BYLINKY BABKY KOŘENÁŘKY 

Pěstování bylinek - máty a meduňky, výroba bylinné limonády, čaje. 

 

Projekt  ROZKVETLÁ ŠKOLKA 

Balkónové rostliny v truhlících (nepopínavé pelargonie, lobelky). Péče             

o květiny a bio-postřiky proti škůdcům. 

 

Projekt  ZELENINA ZA OKNEM 

Pěstování hrášku, fazole, papriky, rajčete (nejen v bio zahrádkách) i v truhlíku 

za oknem (pozorování, péče, později přesazení do zahrádek venku). 

 

Pokračujeme v předešlých projektech: 

 Staráme se o kanadské borůvky na školní zahradě a těšíme se na úrodu, dále      

o vysazené jehličnaté stromečky, okrasné švestky. Mulčovací kůru od firmy 

AGRO CS a.s. jsme využili při celkové úpravě zahrady pod keře a byliny. 

 Pořídili jsme si sušičku potravin a tak se těšíme na sušení ovoce a bylinek, 

vyrábění bylinných čajů a zdravého mlsání. 

 

Poznámka:  Podrobné rozpracování projektu - v mateřské škole zvlášť.  

Propagace firmy na nástěnce v šatně dětí, logo firmy na vnější části plotu zahrady 

mateřské školy. Pravidelné zápisy do místního zpravodaje a na webových stránkách. 


