
Téma: Babiččina zahrádka 

 

Milé Berušky,  

zdravím vás ze školky. Pro dnešní týden jsem pro vás připravila povídání o tom, 

co se děje na jaře v půdě. Společně si připravíme pokus se semínky.  

 

Pondělí 

Dnes si přečteme krásné povídání „O krtkovi a semínku“. 

KRTEK A SEMÍNKO 

Krtek spal ve své komůrce pod zemí. Spalo se mu moc pěkně.  Zima už totiž 

odešla za hory, a tak už se nemusel bát studeného, mrazivého počasí. Sluníčko 

nahoře na louce konečně začalo hřát. Občas sice zapršelo, ale kapky deště byly 

oproti studeným sněhovým vločkám příjemně osvěžující. A tak se krtek, když se 

přikrýval teplou peřinkou, těšil na ráno, až se projde po louce po čerstvě 

vyrašené travičce.  Krtek ve spaní spokojeně oddychoval a zdál se mu sen, jak se 

na louce honí s motýly, včelkami a cvrček jim k tomu hraje na housličky a 

všichni se smějí a volají: Je tu jaro, jaro se k nám vrátilo. Jenže najednou se 

v tom snu objevil medvěd  (který se probudil ze zimního spánku) a jak šel, 

praskaly pod ním větve a všichni vyděšeně čekali, co bude medvěd dělat. A 

v tom se krtek z toho snu probudil. To byl ale divný sen, řekl si. Křup – křup –

křup …, ozývalo se z kouta krtkovy komůrky. To už ale není sen, něco mi tady 

skutečně praská, co to může být? Říkal si krtek, vylezl z postýlky a šel se 

podívat. V rohu komůrky ležela postýlka se semínkem, kterou si tam krtek na 

podzim schoval. Z postýlky pro semínko najednou vykoukl malý prstíček, který 

osahával vlhkou půdu a začal se do ní zavrtávat. To jsem blázen, co se s tím 

semínkem děje? Divil se krtek. Ťuk – ťuk, zaklepal krtek na postýlku semínka. 

Semínko, jsi tam uvnitř? Zeptal se krtek semínka. Ahoj krtku, zrovna jsem se 

probudilo. Venku už je jaro, viď? Ozvalo se zevnitř postýlky. Ano, už je jaro. 

Ale jak jsi to semínko poznalo? Divil se krtek. Cítím, jak sluníčko více hřeje. 

Prohřálo půdu až sem dolů. A když sluníčko prohřálo půdu, prohřálo také mou 

postýlku a já jsem se tím teplem probudilo. Otevřelo jsem si postýlku malým 

klíčkem a vysunulo jsem z postýlky první kořínek. Ten začal ze země sát vodu, 

já se jí teď hodně napiji a pak vysunu z postýlky ještě lístečky. Těmi budu 



dýchat a potom už budu jen růst a růst. A nakonec vykvetu. A z květu se zase 

narodí další semínka-moje děťátka a tak to půjde pořád dál, vysvětlovalo krtkovi 

semínko. Prosím tě krtku, mohl bys mi ukázat nejkratší cestu nahoru nad zem. 

Chtělo bych už vystrčit svoje lístečky, poprosilo ještě krtka semínko. Krtek 

vyhrabal semínku co nejkratší cestičku nahoru nad zem. A protože se semínko 

pomocí svých kořínků už hodně napilo vody ze země, vyrašilo tou cestičkou 

rychle nad zem. Po čase z něj vyrostla krásná kytička a vždycky když šel krtek 

kolem, voněla mu krásně na pozdrav. 

Otázky k textu: 

 Co se krtkovi zdálo? 

 Co ho probudilo ze spánku? 

 Co se dělo se semínkem? 

 Co vyrostlo ze semínka? 

 Jaké nastalo roční období? 

 

Pokus: 

K pokusu budeme potřebovat zrna hrachu, nebo fazolí. Zrna namočíme na jeden 

den do vody,  aby  pořádně nabobtnala. Viz. příloha 

 

Úterý 

Dnes budeme pokračovat v pokusu. Zrnka vyjmeme z vody. Vložíme je do 

misky, do které jsme vložily navlhčenou vatu, nebo kuchyňskou  utěrku. Misku 

dáme na světlo. Každý den dolijeme trochu vody, aby nám zrnka nezaschla. Asi 

do dvou dnů by měla zrnka začít klíčit. 

 

V příloze si můžete vytisknout pracovní list o tom, jak semínko roste. Jednotlivé 

obrázky vystřihneme a  nalepíme na papír tak,  jak nám o tom včera vyprávěl 

krtek. Obrázek můžete také vybarvit. 

 

 



Středa 

Dnes by vás děti, mělo čekat překvapení. Zrnka by už mohla začít klíčit. 

Opatrně si klíček prohlédneme. Jen pozor ať ho neulomíme. Přilijeme trochu 

vodu a necháme zrnka klíčit dál. 

Pan zahradník se dívá z okna a pochvaluje si, že prší. Déšť zahrádka potřebuje, 

bez vody by všechno uschlo. 

Na trávníku začaly vystrkovat své bílé hlavičky sedmikrásky. Zkuste je, až 

půjdete na procházku v trávě najít. Sedmikráska je léčivá bylinka. Je velmi 

zdravá a může se jíst. Ozdobíme s ní salát, chleba, nebo zdravý zákusek. 

 

Dnes si u říkanky o sedmikrásce protáhneme celé tělo. 

„Když sluníčko vychází, sedmikráska vstává, 

načeše si obočí, na sluníčko mává. 

Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne, 

ke spánku se ukládá do postýlky chladné.“ 

 

V příloze jsem vám poslala konev pro malé zahradníky, kterou děti mohou 

vybarvit temperou, pastelkami, nebo voskovkami. Konev vystřihneme, slepíme 

a máme jarní dekoraci. 

 

Čtvrtek 

Zkontrolujeme zrnka, dolijeme opět trochu vody. Zítra zrnka zasadíme do hlíny. 

 

Pan zahradník se nemůže jara dočkat. Už si představuje, co všechno zasadí a 

zaseje na záhonky. 

Sluníčko zahřívá půdu, občas zaprší. Žížaly také panu zahradníkovi pomáhají. 

Kypří půdu, aby se rostlinkám lépe rostlo. Nejdříve pan zahradník pracuje ve 

skleníku a v pařeništi, kde je rostlinkám dobře, protože nemají rády chlad. Jako 



první seje saláty, kedlubny, ředkvičky, špenát a hrášek.  Už se těší, až si 

pochutná na čerstvé zelenině. 

V příloze posílám obrázky nářadí pana zahradníka. Zkuste nářadí pojmenovat. 

Obrázek můžete vybavit.  

Už jste dnes snědly kousek zeleniny? Můžete třeba pomoci mamince připravit 

zdravý salát. 

V příloze posílám obrázek hrášku, vašim úkolem je dokreslit hrachová zrnka. 

 

Pátek 

Dnes je velký den pro malé zahradníky. Naklíčený hrášek zasadíme do hlíny. 

K tomu budeme potřebovat pevný průhledný sáček, do kterého nasypeme trochu 

hlíny na dno. Do hlíny opatrně vložíme zrnka a přisypeme další hlínou, aby byla 

dobře přikrytá. Zalijeme vodou. Sáček můžeme přilepit na nějaké světlé místo, 

viz příloha. V sáčku bude dobře vidět, jak nám rostlinka roste a koření.  Až bude 

tepleji a rostlinka bude větší, můžeme ji přesadit  ven do květináče, nebo na 

záhon. 

Pracovní list, zahradník – Najdi rozdíly  

Všem přeji krásný týden, snad se vám pokus s hráškem úspěšně podařil. 

V příloze posílám obrázky a fotky pokusu, také nějaké omalovánky a pracovní 

listy. Nezapomeňte se děti usmívat na maminku a tatínka, jezte čerstvou 

zeleninu a buďte zdraví. 

 

S pozdravem paní učitelka Vladka 
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