
ENVIRONMENTÁLNÍ 
PROJEKTY



Naše školka je od roku 2014 zapojena do vzdělávacího programu Malý zahradník. 
Hlavním garantem projektu je firma AGRO CS a.s Česká Skalice, která pro realizaci 
projektů dodává substráty, hnojiva i jiný materiál. Každý rok si jednotlivé třídy 
vyberou projekt, který potom děti společně realizují. Za tímto účelem jsme zakoupili 
čtyři vyvýšené záhony, kde má každá třída možnost svůj projekt zrealizovat. Každý 
rok též děti pomáhají osadit truhlíky s květinami na venkovní  parapety oken, 
a pomáhají též s následnou péčí a zaléváním. K pěstování plodin využíváme i malé 
políčko na školní zahradě.

Inspiraci jsme hledali v projektu Malý zahradník.

Vybrali jsme si témata: 

U babky kořenářky

Zeleninová zahrádka

Rozkvetlá školka

Kulihrášek

Kytička pro maminku



V mateřské škole Přetlucká se věnujeme environmentální výchově celý školní rok.  

Na školní zahradě máme zorané malé políčko, kde každoročně s dětmi na jaře 

po přípravě půdy sejeme různé zemědělské plodiny. Děti pomáhají s pletím, hnojením 

i okopáváním plodin. Společně s dětmi pěstujeme brambory, řepu cukrovou, špenát, 

mrkev, kukuřici, slunečnice, hrášek a další plodiny.









Jeden z projektů se jmenoval „U babky kořenářky“, která navštívila děti 

ve třídě Lvíčat a představila jim některé druhy bylinek a koření.





Ve vyvýšených záhonech si děti vysely semínka různých bylinek, 

které celé jaro pečlivě zalévaly.

Díky tomu, že úroda byla opravdu zdařilá, využili jsme bylinky na dochucování 

při vaření s dětmi. Na rozloučenou před prázdninami jsme si připravili 

citrónové limonády s mátou, a s meduňkou.





S projektem jsme začali hned na začátku školního roku, kdy jsme sklízeli naši 

podzimní úrodu. Sklidili jsme cibuli, brambory a řepu cukrovku. A tak jsme se dali 

do vaření. Připravili jsme si výborné bramboráky a ještě lepší lívance z řepy 

cukrovky. Podívejte se sami! 



Vyrábíme řepné lívance …





a bramboráky z naší úrody…



Za naši pracovitost jsme sklidili úspěch. Děti ze Slůňátek a Lvíčátek se dočkaly 

bohaté sklizně a ze špenátu jsme si připravili chutné špenátové šneky a šátečky 

z listového těsta.



Šneci u Slůňátek…



Šátečky u Lvíčátek…





Třída Myšek si vybrala téma zeleninová zahrádka. Ve vyvýšených záhonech si děti 

vypěstovaly zeleninu potřebnou k uvaření bramboračky.

V keramickém kroužku děti vyrobily destičky 

s obrázkem zeleniny,  která v záhonku poroste.



A teď jdeme vařit chutnou bramborovou polévku.



Třída Kuřátek si vypěstovala chutný hrášek.



Protože bylo velké teplo, chodili jsme poctivě zalévat naši rostoucí zeleninu, 

bylinky i květiny na oknech. Zjistili jsme, že nám zelenina už roste před očima.



Celá školka byla krásně rozkvetlá a rodiče naši práci obdivovali. 





Na školní zahradě máme nainstalovanou chytrou budku, ve které každoročně 

hnízdí sýkory koňadry. Tento projekt financuje fakulta životního prostředí 

a autorkou je Markéta Zárybnická. Chytrá ptačí budka je úžasný vynález, který 

umožňuje nahlédnout do života ptáků a seznámit se s jejich skrytými zvyky, 

chováním a také potravou. Umožní nám sledovat, jak se ptačí pár seznamuje, 

společně staví hnízdo, stará se o sebe navzájem, o vajíčka a následně o holátka, 

ze kterých se během pár týdnů stanou plně opeření ptáčci. Chytrá budka je 

vybavena řídicí jednotkou, kamerami a sadou environmentálních senzorů. 

Řídicí jednotka je propojena do vnitřní sítě uživatele a přes internet spojena se 

serverem Ptacionline.cz, který na stejnojmenné webové stránce prezentuje 

pořízené záběry z jednotlivých budek. Hnízdění můžeme pozorovat kdykoliv 

i zpětně na již zmíněných webových stránkách. Provoz budky běží nonstop a jediná 

údržba spočívá z každoročního vyčištění budky od starého hnízdního materiálu. 



Dění v naší budce s dětmi pravidelně sledujeme, 

v době přípravy hnízda rozvěšujeme v okolí stromu, 

na kterém je budka umístěna, vyčesané chlupy našich 

domácích mazlíčků. Děti i učitelky se potom mohou těšit 

z toho, jaké chlupy sýkorky do hnízda nosí. 

Nejdříve sbírají hrubší srst psí,  a na závěr si hnízdo 

vystelou jemnou podsadou kočičí. 

Je to velká radost, s dětmi pozorovat přibývání vajíček, 

líhnutí holátek i obětavou péči rodičů. Naše sýkorka snáší 

každý den jedno vajíčko a děti každé ráno připomínají, 

že musíme vajíčka spočítat. Každý rok zahnízdí koňadry 

dvakrát. 

V zimě nás potom navštěvují na krmítkách, kde mají 

nejraději slunečnici. Na podzim vždy budku vyčistíme 

a můžeme pozorovat, že sýkorka se v zimě do svého 

bytu chodí dívat a schovávat před nepohodou.

Velmi oblíbené je u našich dětí také pozorování čikarí

červených v USA.



Na školní zahradě máme umístěné dvě prostorné 

králíkárny, které obývají Králík Puňťa a paní králíková 

Mašlička. Děti se o ně velmi pečlivě starají, pomáhají 

při úklidu kotců i s krmením. Dvakrát jsme mohli 

pozorovat radostnou událost, kdy se mašličce 

narodili pokaždé čtyři roztomilí králíčci. 

Každoročně s králíčky navštěvujeme paní veterinářku, 

která jim zastřihne drápky a provede očkování.  





Ve třídě Lvíčat jsme chovali v teráriu strašilky ostruhaté, velký hmyz, kde děti 

mohly krom péče a krmení pozorovat kladení vajíček, líhnutí a zázrak svlékání 

hmyzu. Za potravu jim sloužil břečťan, rostoucí na školní zahradě. 



Již osmý rok chováme obří africké hlemýždě Achatina, kteří jsou velmi 

nenároční na stravu i péči. Děti je krmí okurkou, salátem, jablky

i pampeliškovými listy. Pro vývoj ulity potřebují též vápník, který jim 

dodáváme v podobě sépiové kosti.



V našem environmentálním koutku ve třídě Lvíčat chováme také křečky. 

Začínali jsme s křečky džungarskými . Po dvakrát jsme měli pokaždé dvě křeččí 

holčičky. Poprvé bílou Sněhurku a šedou Popelku a po druhé dvě bílé samičky 

Sněženku a Vločku. Pokud děti projevily zájem, mohly si celou klec i s křečkem 

půjčit na víkend domů. 

V současné době chováme křečky zlaté. Samičku Srdíčko a samečka Čertíka. 

Pro zvířátka vymýšlíme labyrinty a pozorujeme jejich chování. Děti se učí, 

že zvíře není hračka, ale i když je malé, má svoje potřeby 

a potřebuje jemné zacházení.
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Děkujeme za pozornost.


