
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848



  Začalo to tím, že jsme se zapojili do sítě 
Mrkvička, vzdělávali se a sbírali zkušenosti.
Začali spolupracovat s firmou AGRO CS.

• Jsme pětitřídní mateřskou školou se 124 dětmi 
• Zajímáme se EVVO
• Jsme pilotní mateřskou školou projektu Malý 

zahradník s AGRO CS
• Realizujeme vlastní projekty
• Snažíme se vytvářet podmínky kvalitního edukačního 

prostředí 



Zahrada minulosti a přítomnosti









Okno do půdy

Plody naší 
zahrady



JARNÍ PRÁCE



Projekty EVVO, 
ZAJÍC BŘEZŇÁK



Projekt 
SLUNEČNICE



POMLÁZKY



DALŠÍ PROJEKTY



PROJEKT 
MAKULENKA 



Postup projektu: 
1. Práce s dětmi - pozorování osiva, seznamování s postupem setí 
2. Jarní práce na zahrádce: příprava mobilních záhonů (převážení kompostu, 
doplnění nového substrátu, odplevelení, pohrabání) 
3. Přípravy na setí do záhonů i do pěstebních nádob 
4. Péče o sadbu (pozorování, zalévání...) „Cibulenka, Makulenka…“ 
5. Provádění dokumentace projektu (vedení portfolia- fotodokumentace, kresby aj.) 
6. Oslava prvních květů „Maková panenka“  
7. Vyhledávání planého máku v okolí školky (pole, louky) 
8. Výroba strašáků – hlídačů makovic (každá třída si jej umístí do záhonu) 
9. Zrání a sklizeň „Čížečku, čížečku, ptáčku maličký…“ – hudebně- pohybová hra 
10. Rodinná soutěž – Makoví skřítci (Výroba skřítků z makovic - loutek) 
11. MAKOBRANÍ – celodenní akce školy (podzim 2015) 

OD MÁKU KE KOLÁČI



SETÍ, RŮST 
A KVETENÍ



ČÍŽEČKU, 
ČÍŽEČKU, JAK 
MELOU MÁK?

ČÍŽEČKU, 
ČÍŽEČKU, JAK 

LÁMOU MÁK?



MAKOBRANÍ
PODZIM 



Každá z pěti tříd si pro ostatní připravila překvapení: hudebně 
pohybovou chvilku, divadelní scénku, pokusy a objevy, soutěže, 

pohoštění, rébusy a úkoly….



OBJEVY A POKUSY 
S MÁKEM



MAKOVÍ SKŘÍTCI 
A MAKULENKY



„Bez práce nejsou koláče“



                                             

                                                Děkujeme partnerům MŠ!

                                              Mgr. Michaela Trejtnarová,
                                                      ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod
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