záhonek za
oknem
Každá klubovna ožije, když má za

cíl
•
•

oknem truhlík se zelení. Už samotné vyklíčení
rostlinky ze semínka je malým zázrakem. Děti
si samy vysejí semínka a vypěstují rostlinky,

Pozorovat a zaznamenávat růst rostlinek

které se stanou nejen ozdobou klubovny, ale

ze semínek

především je budou moci postupně okusovat,

Pochutnat si na vlastních výpěstcích

oždibovat a ujídat!

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․4+
prostředí․․․․․․․․․․․před klubovnou, nebo v klubovně
délka․․․․2 hodiny výsev truhlíků, 3 měsíce pozorování, zalévání, a sklízení
věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6+
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předem
připravit

Do truhlíku B vysejeme směs bylinek: kopr, saturejka, salát listový, koriandr, ředkvička, roketa
Všechny rostlinky, včetně měsíčku a lichořeřišnice jsou jedlé! Můžeme namíchat i jinak, dle libosti. Truhlíky naplníme kvalitní výživnou zeminou.

•

•

Semínka: měsíček, lichořeřišnice, kopr, saturejka, koriandr, ředkvička, roketa, salát listový (ten
volíme jen pro větší nádoby)
Truhlíky a dobrou zeminu

Ošidíme-li půdu, vyrostou nám chabí chcípáčci.
Semínka mají mít „tvrdou postýlku a měkkou peřinku“ – tedy hlínu pod nimi udusáme a naopak
vrstvu, kterou semínka překryjeme, necháme
nadlehčenou.

průběh
1. Semínka
Semínko v sobě schovává ohromné množství
energie; stačí mu dodat vodu, slunce a živiny
a vyroste z něj rostlinka. Semínka mají nespočetné množství tvarů a velikostí. Věnujeme dost
času pozorování a porovnávání různých semínek,

3. Pozorování

ideálně si je prohlédneme pod mikroskopem

Na schůzkách truhlíky pravidelně zalé-

nebo alespoň pod lupou, zakreslíme, jak vypada-

váme a pozorujeme, fotíme nebo zakreslu-

jí. Dáme dětem čas, aby se semínka naučili po-

jeme, jak semínka klíčí a rostou. Snažíme

znávat.

se uhádnout, ze kterého semenáčku vyroste která rostlinka. První lístky, tzv. děložní,

2. Výsev

mají zpravidla jiný tvar než listy starší rostliny, proto není úplně snadné rostlinky určit.

Semínka vysejeme nejlépe na jaře, například
v březnu. Některé rostliny totiž potřebují pro
dobrý růst krátký den (např. ředkvičky), v dlouhých letních dnech se vytahují do výšky a jdou
do květu. Na jaře nás také vysévání nejvíce baví.
Připravíme 2 jedlé truhlíky: Do truhlíku A vysejeme
květem okrasné rostliny: měsíček a lichořeřišnici.
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Po týdnu:

4. Sklizeň
Skoro všechno, co vyroste, se dá sníst!
Sklízíme průběžně, protrháváme z různých míst
a tím uvolňujeme místo dalším rostlinkám.
Uspořádáme „truhlíkovou hostinu“ – jednohubky ozdobíme vypěstovanou zelení. Necháme děti

Po 2 týdnech:

hlasovat, která bylinka je nejlepší. Lichořeřišnice:
jíme květy i listy! Jsou výborné a velice zdravé!
Měsíček: jíme květy i listy! Ředkvičky: můžeme je
jíst celé, i s listy a s ocáskem!

Po 4 týdnech:

Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské

Aktivitu připravily

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl

Jana Marešová, Eva Klápšťová

podpořen grantem hlavního města Prahy.
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