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Mateřská škola,  

kterou navštěvuje 124 dětí a 21 zaměstnanců 

Za vším hledej slunce 



Naše přírodní školní zahrada 



Tvořivá dílna a centra aktivit 

Děti se učí pracovním 

činnostem, samy pěstují, 

pečují o záhony. 



Spolupráce s rodiči 



Realizované projekty 
 

 

Veselé dýňování                    Domácí zelenina 

Strom                                   Zelené hrnčířství 

Zajíc Březňák                        Slunečnice 

Makulenka                            Bramborka 

Voňavý záhonek                    Barevné fazolky 

Kulihrášek                            O ztracené žížale 

Řepa                                    Travička zelená 

 

 

 



Zahradnický projekt – každoroční 

realizace  

 Plánování s předstihem 

 Zapojení všech aktérů (brainstorming) 

 Tvorba podmínek (prostor tříd, zahrada…) 

 Časový plán jednotlivých aktivit 

 Rozdělení kompetencí 

 Spolupráce s partnery (AGRO CS, rodiny dětí…) 

 Propojení se stravováním v MŠ 

 Zapojení do TVP jednotlivých tříd 



Partneři 

fundraising 



Plán projektu 

Duben Příprava záhonů, úklid školní zahrady 

Nákup a klíčení semen fazolí, pozorování, prohlubování znalostí na 

téma – přírodní živly 

Květen Pokusy s fazolkami ve třídách, hry, využití při činnostech 

Sázení prvních fazolí- typ a druh- seznámení dětí s rozdílností a 

použitím v kuchyni 

Zaměření na stravování a význam luštěnin v jídelníčku 

Péče o první rostlinky, uvazování k podpěrám 

Vyhledávání planých příbuzných odrůd v přírodě 

Červen Péče o záhony, zalévání, pozorování opylovačů – hmyzí domečky 

Pozorování kvetení a způsob uchycení k opěrám 
Červenec Péče o záhony, pozorování růst prvních plodů 
Srpen Péče o záhony, sklizeň a ochutnávka prvních plodů 
Září Sběr plodů, pokusy a objevy (mikroskop, lupy) 

Ochutnávky, vaření fazolových dobrot, akce s rodiči apod. 

Zásoby na zimu. 

Říjen Projektový den – BAREVNÉ FAZOLKY 



Aktivy ve třídách - předjaří 





Pracovní a výtvarné aktivity 



Klíčení a sázení fazolí 





Přípravy v Tvořivé dílně 



Jaro, jaro už je tady,  

těšíme se do zahrady! 



Příprava záhonů 



Fazolky rostou, kvetou a plodí 



Ovíjení, opěrné tyče – nové pojmy 



Zasadili jsme i fazolku ze sklenice 



První fazolové lusky 



Fazole vyrostly vysoko, převysoko 



Rostliny pozorujeme a zaléváme 

Někde nám nestačí ani podpěra 



Sklizeň a úklid 



Naše úroda 



Projektový den – den D 

Ukončení projektu 

 Každá z pěti tříd si připravila aktivity pro druhé 

 Na začátku jsme se všichni sešli a povyprávěli si o fazolkách 

 Vzpomínali jsme na klíčení a sázení i péči o rostliny na záhoncích 

 Shlédli jsme pohádku  „Jack and the Beanstalk“ 

 Prošli jsme si všechny třídy a plnili různé úkoly, tvořili i vyráběli 

 Ochutnávali jsme fazolová jídla 

 Sportovali  

 



Užili jsme si fazolový oběd i svačinku 



Aktivity ve třídách 



Sportování s fazolkami 



Učíme se novému 



F - fazole 



Manipulační aktivity 





Jak chutnají fazole? 



Do zahradnických projektů  

se u nás zapojuje celá školka i rodiče 



Nápady a náměty 



Zahradnické projekty nás naplňují a baví. 

 Po ukončení projektu seznamujeme všechny partnery o průběhu i ukončení 

     (AGRO CS, rodiče…) 

 Vypracujeme závěrečnou zprávu, prezentaci  

 Začínáme s plánováním projektu na příští rok 

 

 

           

                                     

 



                     

                    Děkuji za pozornost. 

 

 
Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ, 

lektorka vzdělávání 

MŠ Havlíčkova, 547 01 Náchod 

E-mail: misatrej@seznam.cz 

 

 


