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Letošní školní rok 2016-17 jsme se zapojili  do projektu Malý zahradník. Hlavním garantem 
projektu je firma AGRO CS a.s. Česká Skalice. Na projektech se dále podílí i partnerská firma Plastia 
Nové Veselí.
Naše školka se zaměřuje na přírodu a ekologickou výchovu. Proto jsme rádi, že jsme mohli tohoto 
projektu využít. Cílem projektu je vzbudit a rozvíjet u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, 
které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost a 
respekt k lidské práci. 

Garanta a Partneři projektu nabízí: 

- myšlenku celoročního programu pro vybudování zdravého vztahu dětí k přírodě a rostlinám, 
témata vzájemně se doplňující a přerůstající jedno do druhého

- inspirativní pěstební programy
- poradenství
- materiál pro projekty
- možnost individuální pomoci 
- odměny pro zainteresované děti
- webové stránky projektu www.malyzahradnik.cz 
- možnost exkurzí do výroby AGRO CS

Při setkáních zástupců mateřských škol s rodiči uvítáme možnost představení AGRO CS jako 
partnera školky, krátkou prezentaci je možné spojit s poradnou (povídání o hnojení, o přípravcích 
proti škůdcům, …). Dle zvyklostí školky se do některých projektů mohou zapojit i rodiče.

Garant požaduje po MŠ: 
- prezentovat Garanta projektu jako partnera MŠ – tzn. označit školku logem projektu (hlavní 

vchod – u označení MŠ), zřízení výstavky výrobků a umístění reklamních materiálů, info o 
činnosti AGRO CS (rozsah dle možností MŠ a dle dohody)

- používání výrobků Garanta a Partnerů
- zprostředkování zpětné vazby, zajištění a předání kvalitní fotodokumentace
- aktivní přístup k projektu.

Pokud má školka možnost, zmínka v místním tisku, ve vlastním bulletinu, při dni otevřených dveří.

http://www.malyzahradnik.cz/


Loni na podzim jsme s dětmi zasadili záhon cibulovin.



Děti nejdříve záhony vyplely a pak se střídaly v sázení. Byla to docela mela, ale všechny se 
vystřídaly, neboť cibulovin bylo dostatek.  A teď jen čekat přes zimu , co nám jaro přinese?



Na jaře se oči dětí moc radovaly. Když viděly jak se z cibulek klubou první jarní květiny.



Radovaly se i když se klubaly první kvítka krokusů, narcisů, tulipánů a hyacintů.



Do vzrostlých cibulovin jsme zaseli semínka máku. Uvidíme, jestli nám vzejde.



Na jaře se zapojily
všechny třídy do programu osení.  Každá to pojala jinak. V tom jsou právě ta kouzla fantazie a 
tvořivosti, které mohou  děti a učitelky zapojit. 
Nejdříve jsme si vyzdobili třídy květníky s osením. Zasela se pšenice a……….



……...a s láskou a očekáváním se pečovalo a zalévalo a pozorovalo co se bude dít……...

 



Děti sely do skořápek, punčoch a květníků.



 

No a tady jsme se trošku báli, jestli semínka trávy nebyla moc stará. Neboť byla z loňské zásoby, kdy
nám osívali některá místa po rekonstrukci na zahradě. Trvalo to docela dlouho, ale nakonec po 
jednom víkendu………..





HURÁ VYROSTLI MI VLASY, UŽ JSEM SE BÁL, ŽE BUDU PLEŠATÝ!
 Děti mě prý doma i česaly a stříhaly. Och…. To jsem se měl.

U nás na severu letošní jaro je opravdu studené. Asi ne jenom u nás. Plánovali jsme brigádu na 



zahradě, ale dvakrát musela být odložena a tak napotřetí byla uskutečněna jen pro otužilce. Pět 
odvážných maminek dorazilo a pomohly ostříhat suché větve, staré květy keřů a stromků. 
Zbudovali jsme nový vyvýšený záhon, kam jsme přenesli hlínu a zbytky rostlin z kompostéru a 
doplnili hlínou získanou od spřízněných prarodičů.

Vybudovali jsme také sběr dešťové vody. A díky věcným darům – sudům na dešťovou vodu – od 



rodičů, můžeme zalévat naše záhonky děšťovkou.

 Maminky nám také zahnojily jahody, které jsme s dětmi na podzim vysadili. Tak doufáme, že 
sluníčko pak zapracuje a my budeme krásně sklízet obří jahody. Letos jsme ještě přikoupili měsíční 
jahody, tak to bude paráda.

Ty byly! Ňam.
S dětmi se připravujeme na sázení dýní na novém záhonu. Trvalo tři týdny, než se nám vyklubaly.



S dětmi jsme se docela podrobně zabývali půdou. Kdo v ní žije, co obsahuje, jak vzniká…….



Byli jsme i po dešti na lovu žížal a vytvořili jsme si ŽÍŽALIŠTĚ. Kde jsme pozorovali jak žížaly 
promíchávají jednotlivé vrstvy hlíny a zatahují trávu do hlíny. Po nějaké době jsme je zase vypustili 
na zahradu.

Cibuloviny odkvetly a mezi tím se klubal mák. Museli jsme záhonek trošku vyplít a to jsme si 



pomáhali písní Čížečku , čížečku, ptáčku maličký. Mák jsme stihli ještě kvést, ale zrání a sklízení 
děti neviděly, protože to proběhlo o prázdninách.

 Jak je vidět na snímku, tak se nám na záhoncích objevily i divizny, které jsme tam měli i loni.
Zasázená rajčata začala o prázdninách dozrávat, ale děti, které byly na prázdninovém provozu je 
stihla i sklízet. I teď začátkem září stále ještě mohly trhat.

Chtěla bych se ještě vrátit k těm dýním. Ta jsme zasadili společně s bramborami. Pozorovaly co se 



bude dít. A dělo se. Vše, jako zázrakem rostlo, zaplňovalo záhon a pak i jeho okolí.



Z vyrostlých dýní určitě budeme vyrábět spousty dobrot i na ozdobu naší školky. Na to se těšíme. 
Ještě necháme malinko vyrůst a pak se do toho dáme. 

Dýně jsme sklidili.



Z některých jsme vyrobili zvířátka. A naše kuchařky upekli dobrou buchtu i polévku, a kterých jsme
si moc pochutnali.



Také jsme seli hrášek, pěkně do řádků, malinko přihrnout a zalévat a čekat. Zde se  klíčky objevily 
brzy a tak se děti radovaly. Postavili jsme kůly a vypnuly osnovu, aby se měl kde plazit. Koukali 
jsme, jak kvetou a jak se tvoří lusky, které tloustly, až si je mohly děti utrhnout.



Hrášky byly moooooóóóóóc dobré. 



Také jsme přesazovaly pokojové květiny, květiny do truhlíků. Zdobily nám vstup do školky.



Brambor jsme vykopali málo, protože nám je sežral nějaký hlodavec a nechal nám jich přesně na 
počet dětí. Srovnaly je podle velikosti a pak jsme je upekli v ohni. Děti dlabaly o sto šest.



Jelikož jste v naší školce nebyla. Tak posílám pár fotek kvůli nástěnce pro rodiče.
Je umístěna v každé vstupní hale.



Na vstupních dveřích u provozu, máme vylepený plakát Malého zahradníka. 

Článek v novinách Jablonecký denník nám vyšel 30.6.2017. Celý název Vašeho projektu jsem 
musela zkrátit, jinak by nám ten článek dali do inzerce a museli bychom platit 2000,-.






