Zdravíme všechny z Mateřské školy Opolany.

Jsme nováčky v projektu Mladý zahradník. Začali jsme teprve v lednu 2020.
Ale už teď můžeme říci, že se těšíme na další školní roky s tímto projektem.
Příroda je nám všem velmi blízká a nahrává nám také to, že jsme vesnická školka
obklopená lesy, poli, řekou a tak máme mnoho možností, jak zkoumat, bádat, žasnout,
divit se a hlavně, jak se učit přírodu a vše kolem nás chránit a vážit si všeho, co nám dává.
Máme okolo budovy školky velikou zahradu, která přímo vybízí k založení zahrady
přírodní, ve které budeme šťastně objevovat, prožívat úspěchy z dobře vykonané práce a
společně se učit respektovat, spolupracovat a mít úctu k životu ve všech jeho formách. Než
jsme vstoupili do projektu, bylo mnoho nabízených témat naším vzděláváním
v předešlých školních rocích hodně propleteno.
Měli jsme možnost si vybrat z mnoha zajímavých témat. Na jaře 2020 jsme si zvolili
témata :
„Zeleninová zahrádka“ a „U babky kořenářky“.
A na jaře jsme mohli začít. První vlaštovkou v naší zahrádce již byly improvizované
záhonky z kmene topolu, kam jsme již předtím společně sázeli bylinky a navíc letos
přibyl i vyvýšený záhonek. Děti měly možnost zjistit, jak klíčí semínko, roste rostlinka,
co ke svému životu potřebuje. Dozvěděly se, že i po vysazení do záhonu se o rostlinky

musí pečovat, aby se nám pak odměnily chutnými plody.

Sice se nám do našeho snažení vloudilo nařízení vlády o uzavření MŠ, ale i tak jsme si
všichni mnoho užili, měli možnost sklidit a ochutnat, usušit a v zimě oceníme čaj
z nasušené máty, meduňky. Naše zkušenosti zúročíme i v dalším školním roce, kdy
chceme naše vyvýšené záhonky ještě rozšířit.

Navštívila nás babka kořenářka, která děti seznámila s mnoha druhy bylinek a děti si
ochutnaly i čaj z máty, meduňky. Smajlíky, které vybarvily, naznačovaly, zda jim
chutnalo či ne, který byl lepší. S tématem U babky kořenářky jsme si užili spousty vůní,
legrace, zpěvu, her a ochutnávek. Bylo to skvělé a vděčné téma. A i našim třídním
maskotům našeho TVP PV „ Dobrodružství s Čmeldou a Brumdou“ se líbilo.

V době, kdy byla naše školka uzavřena, si zahrada tak trošku žila svým životem. To se
projevilo hlavně na pískovišti. Během zimy si děti hrály s kaštany, které jsme nasbírali
v parčíku. Během her se některé dostaly do pískoviště a tam se jim zalíbilo.
K naší veliké radosti po znovuotevření MŠ jsme v pískovišti nalezli malé rostlinky jírovce
maďalu.A tak jsme si mohli prohlédnout celou rostlinku i s klíčkem, kořínky. Zasadili
jsme do květináčků a staráme se o ně.

Přejeme všem krásné podzimní dny plné chutí a vůní.
Kolektiv MŠ Opolany

