
Krásný jarní den milé děti,

doufáme, že jste si moc hezky užily velikonoční svátky a vaše 
výprava za zajíčkovým pokladem byla úspěšná. Také doufáme, že 
překvapení  od  zaječí  maminky  a  jejích  ušáčků  vám  udělala 
radost.

Už jste slyšely tu novinu? Pomalu ale jistě se nám blíží den, 
kdy se konečně všichni uvidíme naživo v naší školce. Také se 
nemůžete dočkat stejně jako my? To bude prima, že budeme moci 
pozorovat jaro při práci společně, budeme co nejvíce trávit 
čas na zahradě a na procházkách do přírody, protože probouzení 
přírody se musí vidět na vlastní oči, slyšet na vlastní uši a 
cítit na vlastní nos.

Pamatujete si, jak se louka ptala trávy, kdo jí šeptá čerstvé 
zprávy? Ano, vítr. A co že jí to pošeptal? No že je tady jaro. 
Byly jste se přesvědčit, že jaro bylo už i na louce? Natřelo 
tam  trávu  na  zeleno?  Vytáhlo  také  nějaké  jarní  kytičky  ze 
země?  My  jsme  se  na  jedné  takové  louce  byly  podívat  a 
neuvěříte, co jsme tam viděly. Plno krásných jarních květin, 
třeba

Malá kytka celá bledá               Trojdílná sukýnka,

ze sněhu ven cestu hledá.           bílá a malinká,    

Při teplotě na nule                 nosí jí panenka,       

rozkvétají ……. (bledule)            má jméno …..(sněženka)

Na nevelkém stonečku                Ve své sytě žluté kráse

spousta žlutých zvonečků.           pampelišce podobá se.

Každý z nich má k jaru klíč.        Nápověda pro Bělu:

Copak je to?   (petrklíč)           jsou to květy .. (podbělu)



Fialové drobné květy,             Na jaře při prvním sluníčku

všechny včelky se k nim sletí.    vystrčí ven svoji hlavičku.

Krásně voní do dálky              Pak stačí jen malá chvilička

hlavně drobné ….. (fialky)        a venku je ….. (pampeliška)

Jak  vůbec  vznikají  rostliny?  Můžeme  si  je  vypěstovat  ze 
semínek,  cibulek  nebo  koupit  již  vyrostlé  sazeničky.  Co 
potřebuje takové semínko k tomu, aby z něj vyrostla rostlina?

Vodu – zem – slunce.
Kde se ale semínko vzalo? Poví nám to pampeliška, ta to ví 
nejlépe:

„Mé květy jsou tvořeny stovkami žlutých korunních lístečků  
a každý z nich je vlastně budoucím semínkem.

Z každého  semínka  vyrůstá  tzv.  zobánek  s bílým  chmýrem.  Na 
slunci chmýry usychají a tvoří hebké bílé koule (do kterých se 
báječně fouká).

Každé semínko vypadá, jako by mělo padák a rozletí se unášena 
větrem.

Zapadnou do trávy a některá vyklíčí – vyroste nová pampeliška 
a vše začíná znovu.“

Stejně jako lidé v noci spí, tak i rostliny večer „chodí spát“ 
a ráno se probouzí. V noci je květ zavřený a otevřený ve dne. 
Květina otevírá svůj květ, aby jím zachytila sluneční paprsky. 
V noci,  kdy  je  květ  zavřený,  květina  dýchá  pomaleji  a 
odpočívá.

Takto se o kytičky na louce postará sama příroda. Ale co na 
naší zahrádce, děti? O tu se musíme postarat sami, abychom ji 
měli krásnou, barevnou, ale také užitečnou. Teď na jaře je na 
zahrádkách nejvíce práce. Nejdříve se musí půda připravit na 
setí a sázení, tzn. že se musí zorat a pěkně nakypřit. Když 



máme  hotovo,  tak  můžeme  sázet  např.  brambory,  sít  hrášek, 
mrkev,  petržel  nebo  ředkvičky.  Také  na  svých  zahrádkách 
pěstujete kromě kytiček i nějakou zeleninu? 

Určitě si, děti, pamatujete, když jste byly ještě Berušky, jak 
jsme  si  ve  školce  vypěstovali  hrášek.  Kuličky  hrachu  jsme 
položili na vatu k oknu na světlo, kterou jsme vlhčili vodou a 
pozorovali jsme den po dni, jak hrášek začíná klíčit, jak mu 
roste ocásek. Když byl klíček velký, připravili jsme si na 
zahradě záhonek, do kterého jsme naklíčený hrášek zasadili. 
Poté jsme ho pravidelně zalévali a hrášek nám vyrostl pěkně 
vysoko. Páni, to byla dobrota, když nám uzrál.

Děti,  co  kdybychom  si  takový  hráškový  záhonek  ve  školce 
zopakovali? Doma si nachystejte mističku, do které vložte vatu 
a  položte  na  ni  kuličku  hrášku.  Vatu  s hráškem  postříkejte 
vodou a mističku umístěte na parapet k oknu. Kontrolujte každý 
den, aby vata byla stále vlhká a pozorujte, jak se co nevidět 
vyklube klíček. Až klíček povyroste, zasaďte naklíčený hrášek 
do zeminy v kelímku od jogurtu, přiměřeně zalévejte a přineste 
do školky. Na zahradě poté připravíme záhon a vaše sazeničky 
do něj zasadíme. Mňam, už se moc těšíme, až budeme sklízet 
přímo do pusinky.

Tak ať se dílo daří a těšíme se na brzké shledání.


