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– Deti môžu na hodinách spoznávať prírodu v meste, v parku, v lese, 

pochopiť ako sa v prírode treba správať. Naučia sa spoznať stromy 

podľa listov, ihličia, kmeňa, spoznať rastliny, kvety, vtáctvo i naučiť 

sa ako možno prírodu chrániť. 

– Budú vedieť čo je to turistika, aké správne oblečenie, obuv, 

doplnky sú vhodné na turistiku, aká má byť strava a pitný režim 

počas turistických výletov, ako sa orientovať podľa turistických 

značiek a mapy.



Sadenie v školskej záhrade

3. marca 2020



Prvú marcovú hodinu sme 
mali naplánovanú 
vychádzku do prírody. Kvôli 
obmedzeniam 
zapríčinených vírusom 
COVID-19 sme zostali 
v areáli školy a venovali 
sme sa jarnému sadeniu. 
Najprv si deti zobrali 
semienka aksamitiek, 
uschovaných z jesenného 
zberu. Pri záhone kosatcov 
za sedením Pod čerešňou
prekyprili zem a zasiali 
aksamitky.



Deti prekyprili zem aj 
v mobilných záhradkách. Minulý 
rok sme v nich v rámci ŠKD 
pestovali zeleninu a jahody. 
Jahody očistili od suchých listov. 
Urobili hriadky, do nich zatlačili 
sadenice cibuľky a prihrnuli 
zeminou. Deti pozorovali 
v záhradkách aj vyklíčenie 
ozimín, zasiatych na jeseň –
cesnaku a cibule. Všimli si 
tiež púčiky na ovocných kríkoch 
malín, egreša a ríbezlí, ktoré 
zasadili pani vychovávateľky 
minulý rok začiatkom novembra.



Napokon dievčatá zasiali semienka kvetinovej zmesi Portugalky.



Nezabudli sme ani na malých  
operencov. K lojovým guliam so 
semienkami deti pripevnili šnúrky 
a spoločne sme ich zavesili na 
stromy.

https://www.pngguru.com/free-transparent-background-png-clipart-nymre



Aksamietnice patria medzi najznámejšie letničky, 
ktoré poznáme aj pod názvom aksamitky, afrikánky 
alebo smradľavky. Kvety okolo seba šíria špecifickú 
vôňu, ktorá prirodzene odpudzuje škodlivý hmyz. 
Kvitnú veľmi dlho, až do prvých mrazov, a kvety sa 
tvoria neustále počas celej sezóny.

Pestovanie:
Semená aksamietnice vysievame do záhonu od 
polovice apríla až do konca mája. V posledných rokoch 
sú ale teplé zimy, jar prichádza začiatkom marca, tak sa 
dá vysievať o niekoľko týždňov skôr. Po zasiatí treba 
pravidelne zalievať. Aksamietnica obľubuje slnečné 
stanovisko, prípadne polotieň, je nenáročná na pôdu.

zdroj: https://www.lumigreen.sk/eshop/semena-
aksamietnica-rozlozita-strawberry-blonde/p-
4646941.xhtml



Ďakujem za pozornosť

Prezentáciu pripravila: Ing. Andrea Benčová,
vedúca záujmového útvaru PRI - VE - TUR, 12. marec 2020


