
Školní družina 
Týden 20.4. - 24.4. 

 

Malí zahradníci – pojďme si vypěstovat rajčata  

 

 

 

Rajčata v květináči 
Budeme potřebovat: semena rajčat, hrnek, kelímky od jogurtů, květináč (průměr 20cm), 
hlína, voda na zalévání, dřevěná tyč 

 

Popis: 

V březnu začínají lidé pracovat na zahrádkách. Připravují po zimě půdu pro semínka a 
sazenice rostlin. Výsledky své práce uvidí až po delším čase. Také děti mohou vyzkoušet 
svou trpělivost při péči o rostlinky, znásobenou čekáním na výpěstky nebo plody. 
V zahradnictví kupte semínka rybízových rajčat. Na sáčku je obrázek, jak bude rostlinka i 
s plody vypadat. Rajčátka vyrostou přibližně do velikosti třešně. Jsou chutná, sladká, 
rozmístěná na rostlince jako kuličky rybízu.  

 

Semínka rajčat nechejte probudit v hrnečku s vlažnou vodou. Po dvou dnech je zasaďte do 
kelímků od jogurtů naplněných zeminou. Do jednoho kelímku vložte vždy dvě semínka. 
Zahrňte je jen malou vrstvou hlíny. V kelímku propíchněte nebo vyřízněte odtokový otvor. 
Kelímky se semínky nechtě stát na tácku. V bytě jim bude nejlépe za oknem na slunném a 
teplém místě.   

 

Brzy se objeví zelené rostlinky. Ty potom opatrně rozsaďte do větších květináčů. Až bude 
venku teplo a nebude hrozit mráz, umístěte květináče ven za okno, na balkón nebo 
zahradu. Pravidelně je zalévejte, větší rostlinku můžete podepřít silnější tyčkou, aby rostla 
stále vzhůru a nezlomila se. Po čase se objeví drobné žluté květy, ze kterých dozrají malá 
osvěžující rajčátka. Chcete-li si v létě pochutnat, začněte s pěstováním už nyní.  

 



Povídání si o jaře 
Byli jste už na jarní vycházce? 

Poslouchejte při ní zvuky jarní 

přírody, pozorujte, jak se vyvíjejí 

pupeny. Označte si některé  

větvičky kouskem provázku 

a sledujte několik dní jejich vývoj. 

 

Svatý lev se stal patronem varhaníků a hudebníků. I když dubnové počasí může mít 
charakter „aprílového“ a tepla je někdy málo, začíná se tráva pomalu zelenat a pěkně růst. 
V dub nu se často ještě střetává zima a léto, počasí bývá neustále a rychle proměnlivé, 
prostě aprílové J 

 

 

Jarní vítr 
Vytvořte si obrázek trávy rozfoukáváním barev. Zahrajte si a jarní vítr, který vane mezi 
drobounkými stébly nové trávy. Na dolní okraj formátu A4 si nakapejte několik kapek 
zelené vodové barvy. Brčkem kapky rozfoukejte po papíře.  

 

 Hra kukačka 
Hra na kukačku rozvíjí sluchévé vnímání. Jeden dobrovolník půjde za dveře a bude 
představovat myslivce, který hledá kukačku pouze podle sluchu. Ostatní si sednou na 
koberec a skloní hlavy. Vedoucí hry z nich vybere jednoho jako kukačku. Potom myslivec 
vstoupí do místnosti a vyzve: Kukačko, zakukej! Určená kukačka zakuká a myslivec ji podle 
sluchu hledá. Může se ptát i několikrát, až najde tu pravou. Ta se v další hře stane 
myslivcem, myslivec se  vrátí do kruhu k ostatním. V roli myslivce by se měly všechny děti 
vystřídat.  

 

Pro případné dotazy mi napište na habichova@zsborek.cz  

Zdraví paní vychovatelky J 
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