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     Milé děti, víte odkud se zelenina a ovoce berou na tržištích a v obchodech?
Rostou v zahrádkách, zahradách, na polích a v sadech. Staňte se na chvíli malými zahradníky 
a my vám zábavným a poutavým způsobem ukážeme, jak to po celý rok na zahradě chodí. 
Jak zahrada vypadá a jaké práce nás v různých ročních obobích čekají. Zahradníkův rok 
je pestrý jako sama příroda nebo jako tento sešit.
     Na jaře kvetou stromy a na záhonech raší drobné lístečky hrášku, mrkve nebo ředkviček. 
     V létě se jahodové keříky červenají zralými plody, zahrada voní malinami a hejno špačků 
právě objevilo strom se zralými třešněmi. 
     Podzim je nejbarevnější období roku. Zelené listí stromů, keřů a rostlin se zbarví do žluta, 
oranžova, do červena, okrova a hněda. Sklízíme zralé ovoce - švestky, hrušky a jablka
a připravujeme zahradu na zimní odpočinek. 
     V zimě se zahrada uloží ke spánku pod sněhovou peřinu, aby načerpala nové síly, 
než ji jarní sluníčko zase probudí. Ani v tomto období zahradník nesloží ruce do klína, 
ale pečlivě se připravuje na příští jaro.

Vybarvi si obrázek.
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                         Když se pračlověku nepodařilo ulovit mamuta, měl veliký
hlad. Zkoušel jíst různé bobule, kořínky, listy nebo semena, 
aby hlad zahnal. Postupem času, přibližně před 12 000 lety 

ho napadlo, že se nemusí trmácet po lesích a savanách
a hledat kořínky nebo bobule, které mu chutnají.

 Zjistil, že je může  přesadit ke svému obydlí a mít je kdykoliv 
k jídlu. Tak se naučil pěstovat různou zeleninu, ovoce a obilí.

Pračlověk si pramotykou udělal na palouku první prazahrádku. Ze záhonků měl takové bludiště,
že nevěděl kudy kam. Pomůžeš mu najít pěšinku, kterou se dostane ven ze zahrádky? 
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Po dlouhé zimě je potřeba připravit záho-
ny na pěstování zeleniny. Je třeba je pro-
vzdušnit a přihnojit. Tak jako je pro nás 
důležitá potrava, tak i rostliny potřebují 
živiny, aby z nich vyrostla zdravá a chutná 
zelenina. Nejlepší jsou přírodní hnojiva, 
jako jsou močůvka a chlévská mrva.

Víš jaký je rozdíl mezi rytím a kypřením záhonů?
Rytím se zem obrací. To se dělá většinou na 
podzim, ale můžeme to provést i na jaře. 
Při rytí se do země zapracovává hnůj a zbytky 
zelených listů, aby se v zemi dobře rozložily.
Kypřením se zem jen načechrá, aby se 
provzdušnila a dobře přijímala vláhu.

     Na jaře se příroda probouzí k životu. Sluníčko nabírá sílu, začíná krásně hřát 
a zahradníky, sadaře i farmáře pobízí k jarním pracem.
     Čeká je toho hodně. Musí provést jarní prořezání ovocných stromů a keřů a také 
je postříkat proti škůdcům. Dále je potřeba nakypřit a přihnojit záhony, čeká je setí 
a sázení, okopávání, pletí, protrhávání a zalévání. Je toho hodně co musí udělat, než 
začnou sklízet plody svého pěstování, tedy zeleninu a ovoce.



Zahradník potřebuje pro svou práci na zahradě různé nástroje, aby mu 
práci ulehčily. Do řádků napiš zahradnické nářadí, které znáš.

 V dominu najdi tři chyby
 a tužkou je zakroužkuj! 5



Sejeme nebo sázíme? Obojí. 
Některé plodiny se mohou nechat vyrůst 
na záhonu ze semínka a některé je lepší vysadit 
už jako předpěstované, zakořeněné rostlinky.
Takže semínka sejeme a rostlinky sázíme.

Do řádků vypiš zeleninu, kterou sázíme!

Do řádků vypiš zeleninu, kterou sejeme!

Víš proč okurky můžeme sít i sázet?
Protože v obou případech, ze semínek i z předpěstovaných
sazenic, nám dobře rostou. Je jen na nás, pro co se rozhodneme.
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A|  Který z těchto tří plodů 
       je zelenina?

       1/  jahoda
       2/  avokádo
       3/  meloun

E|  Rozpláče maminku, když ji krájí i zahradníka, 
       když se jí urodí málo. O kterou zeleninu jde?

      1/  celer
      2/  cibule
      3/  cuketa

B|  Odkud pocházejí papriky? 
       No přece z Ameriky, ale které?

       1/  Severní Amerika
       2/  Střední Amerika
       3/  Jižní Amerika

G|  Když rozvaříme rajčata, vznikne z nich?

      1/  kečup
      2/  majonéza
      3/  hořčice

C|  V hororech se jedna zelenina používá 
      proti upírům. Která to je?

       1/  brokolice
       2/  petržel
       3/  česnek

F|  Šla nanynka do . . . ., natrhala lupení.
      O které zelenině se zpívá?

      1/  kapusta
      2/  zelí
      3/  salát

D| Do které kategorie patří kedlubna?

      1/  kořenová zelenina
      2/  košťálová zelenina
      3/  listová zelenina

Bylinky nesměly chybět na zahrádkách našich babiček. Víte, že se používají v kuchyni jako koření, 
mají léčivé účinky a nechají se také pěstovat pro okrasu? Velkou výhodou je, že si bylinky můžeme 
pěstovat na zahrádce, ale i v květináčích na balkóně nebo za oknem.

                                     je příbuzná cibule, ale pěstujeme 
ji pro list. Raší už brzy na jaře, a tak  je po zimě 
zdrojem prvních přírodních vitamínů a minerálů.

                                       je jednoletá bylina, která miluje 
teplo. Patří k létu, je aromatická a tak se používá
k dochucení letních zeleninových salátů.

                                  ,  česky dobromysl, je aromatická 
trvalka. Provoní zahrádku a dodá chuť i do křu-
pava upečené pizze. Také je to léčivka.

                             , tak jako oregano, je druh mateří-
doušky. Je to voňavá trvalka, která se používá jako 
koření do jídla i lék proti kašli.

                           je trvalka, která se rozrůstá oddenky. 
Mátový čaj má peprmintovou vůni a chuť a má léčivé 
účinky.

                                          je vytrvalá bylina, která voní citró-
nově. Z lístků se vaří čaj, po kterém se dobře spí.
Také jimi zdobíme saláty či dorty. 

                                             je stálezelený vonící keřík. Používá 
se v kuchyni při pečení masa a vaření brambor, kterým 
dodá příjemnou vůni a chuť. Je to léčivá rostlina.

                            je také vytrvalá bylina, která je voňavou 
ozdobou zahrádky. Užívá se k léčení dýchacích cest
a jako koření při vaření.

Správná odpověď:  A3, B2, C3, D2, E2, F2, G1
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Správná odpověď: 
Rozdílů mezi rajským jablíčkem a letním jablíčkem je hned několik. Rajče je zelenina, roste na záhonu 
a je to jednoletá rostlina. Letní jablko je ovoce, roste na stromě a strom se může dožít až 100 let.

          Zahradník má mnoho nepřátel, kteří mají chuť na jeho úrodu. A tak vše, co zasadil, 
musí před těmito škůdci chránit. Už jste viděli jak housenky běláska zelného dokážou  
okousat kapustu, zelí nebo kedlubny? A slimáci? Ti ožerou vše, co jim přijde do cesty. 
Mandelinka bramborová sice řádí na bramborové nati, ale může se pustit i do rajčat. 
          Pak jsou tu také mšice, vrtule, píďalky a červíci. Hmyz, který napadá rostliny. Když před 
nimi zahrádku ubráníme, pro změnu nám zeleninu, keře a stromy můžou napadnout různé 
houbové choroby a plísně. To potom zahradník běhá po zahrádce, stříká různými postřiky, 
hlídá a kontroluje rostliny a sbírá škůdce. Likviduje je a těší se, až zahrádka bude zase zdravá 
a v pořádku.  

          Zahradník má také celou řadu pomocníků, kteří jsou na zahradě i v sadu velice užiteční.
Jen taková žížala. Provzdušňuje zem a v kompostu i v záhonech rozkládá rostlinné zbytky 
na humus, který vyživuje rostliny. Slunéčko sedmitečné požírá mšice, a tak chrání napadené 
rostliny. Sýkorky, zvonci, červenky, kosi a další zpěvní ptáci, kteří se živí hmyzem, jsou na 
zahradě vítáni. Na záhonech i stromech sbírají píďalky, housenky a všechny podobné škůdce. 
Aby se jim na zahradě líbilo a zůstali u nás, můžeme na stromy přidělat budky, ve kterých 
mohou hnízdit. Zato hejna špačků jsou v sadech, vinicích a zahradách nevítaným hostem, 
protože dokážou spořádat celou úrodu zralého ovoce. Ti zahradníkům škodí.
          Ježek, kerý zavítá mezi záhonky zeleniny, patří mezi dobré pomocníky. Slimáčci a housen-
ky jsou pro něj pochoutkou. 
          A což teprve včelky. Bez jejich opylení rostlin, keřů i stromů bychom neměli úrodu. 
Kde nestačí včely, tam pomůžou čmeláci. Ti opylují květy i při chladném počasí, kdy včely 
nemohou vylétnout z úlu.
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          Je teplé voňavé léto, den je dlouhý a noci krátké. V létě sklízíme první zeleninu a ovoce. 
          Na záhonech nám vyrostla karotka a kedlubny. Sklízíme hlávky salátu, okurky, rajčata 
a trháme hrachové lusky. Z brázd vykopáváme první ranné brambory. Sbíráme zralé jahody, 
ze stromů češeme třešně, višně, meruňky, broskve a nektarinky. Na keřích zrají maliny, ostru-
žiny, borůvky, rybíz a angrešt. Protože letní ovoce je měkké a šťavnaté, sklizené dlouho nevy-
drží a kazí se. Vše najednou nesníme, a tak ho můžeme zpracovat do různých kompotů, šťáv, 
limonád, džemů a zavařenin. Tak si je uchováme na zimu, kdy už nám na zahradě nic neroste 
a nezraje. Potom nám bude chutnat dvojnásob, protože jsme si ovoce sami vypěstovali 
i zavařili.

Víš, jaký je rozdíl mezi rajským jablíčkem
a letním jablíčkem?

Správná odpověď: 
Rozdílů mezi rajským jablíčkem a letním jablíčkem je hned několik. Rajče je zelenina, roste na záhonu 
a je to jednoletá rostlina. Letní jablko je ovoce, roste na stromě a strom se může dožít až 100 let.
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Díky zámořským objevům Kryštofa Kolumba a dalších mořeplavců můžeme dnes na zahrádkách 
pěstovat rajčata, papriky a brambory.  Tato zelenina pochází ze Střední Ameriky a teprve 
v 16. století se začala postupně pěstovat na zahradách v evropských zemích. Okurky zase mají původ 
v Indii. I ty zdomácněly po celém světě.

Víte, že okurky obsahují až 95 % vody? Mají pro naše tělo blahodárné účinky, 
proto je naše babičky používaly k domácímu léčení. Okurky sklízíme 
postupně, tak jak dorůstají. Základní rozdělení okurek je na nakládačky 
a salátovky. Okurky nakládačky jsou drobnější a nakládají se do sklenic 
s kořením, kořenovou zeleninou a koprem do sladkokyselého nálevu. 
Z nastrouhaných salátových okurek si můžeme připravit dobrý 
salát, který ochutíme jogurtem nebo sladkokyselým nálevem. 
V letních měsících nás okurkový salát hezky ochladí. 
Okurky uskladněné v lednici nám vydrží 8 – 10 dnů.

Přestože rajčata k nám přišla ze Střední Ameriky, zalíbilo se jim u nás natolik, že jsou 
zde jako doma. Nejrůznějším šlechtěním a křížením se podařilo vypěstovat nepřeberné 

množství odrůd a typů této bobulové zeleniny. Kromě několika keříčkových odrůd,
musíme dát k rostlinám tyčky jako oporu a vyvazovat je. Jinak by rajčata ležela na zemi 
a rychle se kazila. Zralá rajčata jsou vynikající k jídlu. Také z nich můžeme udělat salát. 

K nakrájeným rajčatům přidáme trochu cibulky, papriky, okurky a špetku pepře. 
Osolíme, zamícháme a popřejeme si dobrou chuť. Rajčata můžeme také 

zasterilovat, udělat z nich kečup nebo protlak na rajskou omáčku,
                                                    a tak je uchovat na zimu.

I papriky jsou návštěvníkem z Ameriky, který u nás zdomácněl.
Mají rády teplo, proto je pěstujeme většinou ve skleníku.
Ale jsou i druhy, které můžeme vysázet na záhon, a také dozrají.
U paprik sklízíme plody. Konzumují se čerstvé, nebo je vaříme,
 či pečeme. Sušené a rozemleté se používají jako koření.
Mají různé tvary a barvy. Červenou, žlutou, oranžovou i zelenou. 
Jsou sladké i pálivé a některé pálí čertovsky, protože obsahují 
látku kapsicin, která na jazyku pálí. Obsahují také minerály 
a vitamíny, především vitamín C. Jsou velmi zdravé.

Víš, která zelenina je příbuzná s patisonem, melounem, dýní a cuketou?

Správná odpověď:   Okurky.
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        I v létě, kromě sklízení zeleniny, česání a trhání ovoce, 
má zahradník na zahrádce plno práce. Protože hodně svítí 
a hřeje sluníčko, musí vše, co zasadil, zalévat. A tak běhá 
po ránu s konví vody nebo kropí záhonky hadicí. Když má 
štěstí a zaprší, je rád, že mu déšť ušetřil práci.
        Pokud prší hodně, tak na zahrádce roste nejrychleji plevel.
A aby plevel zeleninu neudusil, je třeba záhonky okopat a odplevelit. 
        Sklizené a prázdné záhony je třeba přerýt a osázet novými sazenicemi jahod, či plodinami, 
které do podzimu ještě vyrostou. Například hráškem nebo ředkvičkami.

Letní ovoce, jako jsou třešně, višně, meruňky, broskve, nektarinky, švestky a slívy patří mezi peckoviny.
Ale sklízíme i další ovoce. Jahody, maliny, angrešt, rybíz a borůvky. To jsou bobuloviny. Na sklonku léta 
také češeme letní jablka a ranné hrušky, které patří mezi jádroviny.

Třešně jsou sladší, lehce křupou a mají pevnější dužinu. Višně jsou 
kyselejší, proto se jim lidově říká kyselky. Mají tenkou slupku a měkkou
dužinu. Třešně i višně jsou oblíbeným ovocem nejen pro děti, 
ale i pro ptáky. Když z nich maminka upeče bublaninu, tak se sliny 
jen sbíhají. Víš proč se moučníku říká bublanina? Protože třešně 
v těstě připomínají bublinky.

I meruňky milují sluníčko. Jsou menší než broskve
a mají oranžovou barvu. Jsou chutné, sladké a lehce 
navinulé. Z meruňek se dělají kompoty, džemy, mraže-
né dřeně nebo se suší jako švestky. Koláč s meruňkama 
chutná náramně.

Broskve a nektarinky mají rády sluníčko, pak dozrávají
do lahodných, sladkých a šťavnatých plodů. 
Stromky tohoto ovoce jsou menšího vzrůstu a každé 
jaro potřebují řádný a odborný sestřih větví, aby hodně 
plodily. Některé druhy broskví mají chlupatou slupku, 
zatímco nektarinky jsou hladké. Toto ovoce si oblíbili 
cukráři, kteří z něj dělají výborné dorty, moučníky
a zmrzliny.

Švestky, špendlíky, mirabelky, ryngle a slívy patří do rodiny slivoní. 
Zrají podle druhů od léta do podzimu. Jak začnou švestky padat, je načase je začít sklízet. 
Trháme je ručně a opatrně se stopičkou, aby se nepoškodily a nekazily se. 
Ze švestek se dělají povidla nebo je zavařujeme jako kompot. Také je na zimu sušíme.
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V každém řádku chybí jeden druh ovoce. Doplň do prázdného čtverečku písmeno 
nebo chybějící ovoce nakresli a potom si obrázky vybarvi.

A B C D E
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Stromy na podzim připomínají barevné vystřihovánky. Spadané listí šustí pod nohama 
a sluníčko už nehřeje tak, jako v létě. Než přijdou první mrazíky musíme sklidit zeleni-
nu a ovoce ze stromů, uskladnit je nebo zpracovat. Záhony pohnojit a zrýt, vyhrabat 
listí a zkompostovat zbytky rostlin. Tak zahradu připravíme na zimu.

      Mezi prvními kořínky, 
které pračlověk ochutnal,
byla určitě divoká mrkev.
Nebyla tak velká a oranžová, jako je 
mrkev dnes. K tomu pěstitelé šlechtěním 
dospěli až v 17. století.
      Určitě jste slyšeli slovo karotka. Karotka a mrkev jsou sestry. Karotku sklízíme už v létě, mrkev většinou 
až na podzim, protože roste pomaleji. Mrkev i karotka jsou kořenová zelenina, která obsahuje betakaroten. 
Je to přírodní barvivo, které pomáhá chránit naši pokožku při opalování. 
      Ze záhonků sklízíme i další kořenovou zeleninu, jako je petržel, pastinák a celer. Pastinák je příbuzný 
s petrželí, je jí podobný a je sladší.  Všechna tato kořenová zelenina, tedy i mrkev, se používá na vaření omá-
ček nebo polévek a je velice zdravá. Petržel pěstujeme i pro nať, tedy zelené listy. Příkladem je třeba petržel 
kudrnka, která se přidává do polévek a zdobí se jí pokrmy. Tu si můžeme čerstvou pěstovat i přes zimu doma, 
v hrnci petrželáku. Kořenovou zeleninu uskladníme na zimu v bedýnce s pískem, kterou umístíme do chlad-
ného a tmavého sklepa.
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                                                                            Někteří lidé si myslí, že jablko je jen obyčejné                         
                                                                                                    ovoce. Jablko je s člověkem spjato už od 
                                                                                                    prvopočátku civilizace. A že není jen tak 
obyčejné, dokazuje, že i králové zlaté jablko přijali jako svůj královský znak.  
Jablka patří mezí jádroviny a rostou na jabloních. Jsou to stromy i stromky různého vzrůstu 
a mohou se, podobně jako lidé, dožít i 100 let. Až 8000 druhů tohoto ovoce dokázali lidé 
vyšlechtit, a proto patří k nejpestřejší plodině. Jsou žlutá, červená, zelená, žíhaná, sladká, 
kyselejší, moučnatější, šťavnatá, malá, velká, letní, zimní, no zkrátka, je to jablečná hitparáda. 

      Aby jabloně,  a to platí pro všechny ovocné stromy i keře, 
měly bohatou úrodu, musíme o ně pečovat. Na jaře prostříhat 
a prořezat staré a slabé větve, aby koruny stromů i keřů byly 
dostatečně prosvětlené a sluníčko se tak dostalo k plodům, 
které pak lépe rostou a zrají.
      Zralá jablka sklízíme, když je sucho a nejlépe odpoledne. 
Trháme jen zralá jablka. Sklízíme je tedy postupně a opatrně 
je vkládáme do košíku a do bedýnek, aby se nepomačkala.
Pomačkaná a potlučená jablka by se rychle kazila. Na vysoké 
stromy používáme žebřík a kdo se bojí výšek, pořídí si česáček.
Spadlé jablko raději sníme a větší množství padaných plodů 
doneseme mamince. Ta z nich udělá třeba oblíbený štrůdl. 

          Z jablek, ale i z jiného ovoce můžeme vylisovat šťávu. 
Tak získáme mošt, osvěžující a lahodný nápoj. Nebo jablka nakrájíme 
na plátky a usušíme křížaly. Potom je můžeme konzumovat celou 
zimu. Na zimu si můžeme také uvařit jablečná povidla, 
která se hodí do buchet a koláčů. Povařením jablek s hřebíčkem, 
skořicí a badyánem získáme výborný kompot. Jablka se také 
používají jako základ všech dětských přesnídávek.

     Jablka můžeme konzumovat na všechny způsoby.

stopka

dužina

slupka

jadřinec

 semena
(jadérka)

              BUBÁK
Toho se nemusíme bát, je to pozůstatek květu, 

ze kterého jablko vyrostlo.

      Vypadají jako žárovky a rostou na stromech, které svým tvarem 
připomínají egyptské pyramidy. Jsou podobné jablkům, a také patří 
mezi jádroviny. Mají slupku, dužinu a jadřinec se semínky. Na rozdíl 
od jablek jsou více sladké. Nechají se z nich připravit lahodné 
kompoty. Babičky z nich dělaly pečený čaj, ale nejlepší jsou čerstvé. 
Stromům se říká hrušně a snesou i znečištěné prostředí. 
      Ze dřeva hrušní se dělají vařečky a prkénka, protože nepřijímají 
pachy a barvy z jídla. Grafici používají špalíky z tohoto dřeva
na dřevoryty, protože hrušňové dřevo má jemnou strukturu.
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A|  Jakou chuť mají višně?

       1/  hořkou
       2/  kyselou 
       3/  sladkou

E|   Které ovoce schodí větříček v říkance 
       „Foukej, foukej větříčku“?

       1/  švestičku
        2/  třešničku 
        3/  hruštičku

B|  Poznáš, které ovoce je chlupaté?

       1/  broskev
       2/  švestka
       3/  jablko

G|   Víš, které ovoce zraje do červena?

        1/  borůvka
        2/  ostružina
        3/  malina

C|  Urči ovoce, které roste na keři.

       1/  hruška
       2/  rybíz
       3/  ryngle

F|   Kolik jablek měla babka ve známé písničce?

        1/  tři
        2/  čtyři
        3/  dvě

D|  Které ovoce není peckovina?

        1/  slíva 
        2/  meruňka
        3/  jablko

Brukev je zelenina, se kterou se setkáváme na jídelníčku často. Do této skupiny 
patří kedluben, zelí, květák, brokolice a kapusta. Každá tato košťálová zelenina má 
celou řadu variant. Zelí je třeba bílé, červené, pekingské, zimní, letní. 
Kapusta je hlávková, kadeřavá a růžičková. Také je rozdíl v tom, co u každého druhu 
této zeleniny konzumujeme. U kedlubnů ztloustlé kořeny, u zelí a kapusty listy, 
u květáku a brokolice zdužnatělé stonky. Brokolice vypadá jako květák natřený 
nazeleno. Všechna tato zelenina má jedno společné. Je zdravá. I skladování 
brukvovité zeleniny je různé. Zelí nakrouháme, prosolíme a přidáme trochu kmínu, 
namačkáme ho nebo našlapeme do soudku a necháme zkvasit. Na zimu tak máme 
báječný zdroj vitamínu C. Sudy kysaného zelí vzal na svou zámořskou výpravu 
i Kolumbus, aby námořníci při dlouhém pobytu na moři neonemocněli kurdějemi 
z nedostatku vitamínů.
Růžičkovou kapustu a kedlubny giganty můžeme ponechat přes zimu na záhoně 
a postupně je sklízet. Tak máme tuto zeleninu čerstvou po celou zimu.
Květák je výborný obalovaný. Menší růžičky květáku uvaříme, osolíme, obalíme 
v trojobalu a usmažíme. Květák můžeme také naložit do slaného nálevu a sterilovat. 

Víš co se skrývá pod slovem KARFIOL?

Správná odpověď:  Květák.

Správná odpověď:  A2, B1, C2, D3, E3, F2, G3



Do tajenky - na modrý řádek - doplň slovo, které ti vyšlo ve žlutém sloupečku.
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      Cibule a česnek patří do skupiny amarilkovitých rostlin. Jsou velice zdravé.
Obsahují látky, které patří mezi přírodní antibiotika. Léčí kašel a nemoci 
z nachlazení, takže pokud si je na zahrádce pěstujeme, máme na záhonku 
vlastní lékárnu.

                               Semínka cibule se v létě vysejí a na podzim se
sklidí malé cibulky. Ty se příští jaro vysadí na záhon, kde do 
podzimu narostou pěkné velké cibule. Snad každá hospodyňka 
při krájení cibule pláče, protože ta obsahuje látky, které způsobují 
slzení očí. Působení těchto látek můžeme před krájením cibule zmírnit ochlazením 
studenou vodou nebo krátkým povařením. Při loupání cibule poznáš, že má mnoho 
slupek. „Jsi nabalený jako cibule“, je rčení, které vystihuje, že máš na sobě 
mnoho vrstev oblečení. Víte, že do této skupiny patří i pažitka?

                                                       Cibuli i česnek po sklizni usušíme a uskladníme v lískách na suchém, tmavém 
a chladném místě, protože v teple a na světle by nám opět začaly růst. Nebo se obě plodiny splétají do 
copánků, které ozdobí kuchyni a maminka je má při vaření na dosah.

                                   Český česnek má výraznější chuť, proto je lepší, nežli čínský. Česnek sázíme na podzim. 
Na záhon zasadíme jednotlivé stroužky do takové hloubky, která je stejná jako výška stroužku. 
Na jaře vyraší zelené lístky a v létě máme narostlé pěkné hlavičky česneku. U česneku známe celou řadu 
odrůd. Česnek paličák, česnek jednostroužkový, česnek medvědí, česnek divoký. 

1

2
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6

7

8

Doplň do křížovky slova podle obrázků!
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      Kdo si myslí, že zima je zahradníkův nepřítel, je na omylu. Pro stromy, keře i záhony 
je důležité, aby si přes zimu odpočaly a načerpaly sílu do další zahradnické sezóny, 
která začíná s novým jarem. Než se zahrada uloží  k odpočinku, má zahradník práci 
s hnojením a rytím záhonů. Dodělává vše, co na podzim nestihl. Hnojí kompostem 
nebo chlévskou mrvou, přerývá, překopává a uhrabuje. Pospíchá, aby všechnu tu práci 
stihl, než zem zamrzne a zapadá sněhem. 
     V zimě kontroluje uskladněné ovoce a zeleninu, opravuje polámané nářadí. 
Také krmí ptáčky a těší se na jaro, až se příroda opět probudí ze zimního spánku.

Jablka a hrušky skladujeme v tmavém a větraném sklípku, 
kde teplota neklesne pod nulu. Takto skladované ovoce nám 
vydrží do jara.

Ve sklepě s jablky neskladujeme kořenovou zeleninu, brambory nebo cibuli. 
Jablka dozrávají a uvolňují látku, která sklípek provoní, ale urychlí dozrávání
zmíněných plodin. Ty se scvrkávají, hnijou nebo chytají plísně.
Kořenovou zeleninu zakládáme do bedniček s pískem nebo rašelinou.
Košťálovou zeleninu, jako zelí, květák, brokolici a obří kedlubny, naskládame 
do bedýnek i s kořenovými baly, které pak přisypeme hlínou. 
Tak máme po celou zimu čerstvou zeleninu.

Další způsob uskladnění ovoce a zeleniny je zavařování, nakládání, zmrazování, 
výroba džemů, moštů, sirupů a šťáv.



Lopatka     lopata
Používá  se 
na nakládání, 
přemisťování,
přehazování hlíny, 
kompostu, plevele
a v zimě sněhu.
Malá lopatka slouží
k sázení a kypření.

Motyčka     motyka
Motykou okopáváme 
a kypříme záhony,
odstraňujeme plevel,
jednotíme některou 
zeleninu jako je mrkev 
nebo červená řepa. 

Vidle     rycí vidle
Vidlemi se nakládá tráva
do kolečka, přemisťuje 
seno či sláma. Také s nimi 
rozhazujeme hnůj a kom-
post na záhon. 
Rycí vidle slouží k přerývání 
a kypření půdy, vyrývání 
brambor, řepy, celeru 
a jiných rostlin.
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Rýč
Rýčem ryjeme 
záhony a hloubíme 
jámy pro sázení 
stromků a keřů. 
Je podobný 
lopatě, ale lépe 
se přišlápnutím 
nohou zaboří 
i do udusané 
země.

Pilka      zahradnické nůžky
Pilka slouží k prořezávání 
stromů a keřů.
Nůžkami zakracujeme,
či stříháme suché a slabé větve.
 Také je používáme 
k odstraňování natě, 
stvolů květin a suchých
rostlin.

Srp     kosa
Srp i kosa slouží k sekání trávy 
nebo obilí. Srp je jedním 
z nejstarších nástrojů 
na sečení. Název měsíce srpna 
je odvozen od srpu, protože 
v tomto měsíci se sklízí obilí. 
Někteří zahradníci používají kosu 
na sekání trávy i dnes, v době 
motorových sekaček a kos. 
Sekat kosou vysokou trávu na seno, 
vyžaduje velkou zručnost.
Je-li někomu zima a drkotá zubama,
říkáme, že klepe kosu, protože 
drkotání zubů připomíná 
naklepávání kosy kladívkem. 
Tímto způsobem se ostří čepel kosy.

Košík
Je na sklízení 
a přenášení
ovoce a zeleniny.

Sázecí kolík    
Kolíkem děláme 
do záhonu důlky 
při sázení rostlin 
nebo rýhy pro setí 
semen.

      Žebřík
    Ze žebříku 
 češeme z vysokých 
stromů ovoce 
a na jaře z něho 
prořezáváme větve.

      Hrábě     hrabičky
Hrábě připomínají velký 
hřeben a slouží k hrabání.
Železnými hráběmi nebo
hrabičkami urovnáváme
zryté záhony. Dřevěnými 
nebo vějířovitými pohra-
bujeme posekanou trávu, 
spadané listí a drobné 
věci, na které už koště 
nestačí.

Veškeré nářadí a nástroje, které jsme při práci od jara do podzimu 
na zahrádce používali, očistíme a ošetříme. Uložíme je do kůlny 
nebo zahradního domku, aby v suchu přečkaly zimní nepohodu.
Pokud je necháme přes zimu na zahradě, na jaře je najdeme
              rezivé a spuchřelé.

           Kolečko    
Kolečkem převážíme
vše, co potřebujeme 
na zahradě přemístit.
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JARO     RAJČE     RÝČ     OKURKA     ZAHRADA    ZIMA     ZELÍ 
ŘEDKEV     ŘEPA     HRÁBĚ     KAPUSTA     JAHODA

V této osmisměrce se schovalo 12 slov, která souvisí se zahradou. 
Dokážeš je najít? Můžou být napsána vodorovně, svisle, šikmo i pozpátku. 
Písmena která tvoří slova spoj čárou.
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