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Záhony jsou připraveny. 
Je navezen a rozvrstven 
bezplevelný substrát. 

Můžeme začít  . . . 



Do parku přišla spousta zkušených pomocníků.

Děti ze tříd II.C, III.B a III.C FZŠ Umělecká nám pomůžou oset a osázet všechny tři
květinové záhony na parteru před Šlechtovkou.



Královská obora Stromovka
v letošním roce slaví výročí 750 let
od svého vzniku.

Dozvídáme se zajímavosti z historie
i současnosti parku Stromovka.



Semínka směsi letniček „Lednická radost“ musíme
důkladně promíchat s vlhkým křemičitým pískem.

Vyséváme pouze 2g osiva na m2. Díky promíchání
semínek s pískem uvidíme, kde jsme záhon oseli.

Musíme vše promyslet, rozdělit osivo pro všechny tři
záhony. Osivo nám nesmí nikde chybět.



Sejeme záhony. 

Na všechny se 
dostane . . . 



Kdo bude dřív u kbelíku se semínky? Jsme šikovní. Setí nám jde pěkně od ruky.



Musíme si dát pozor, 
abychom vysévali 
semínka pouze 
do květinových 
záhonů a neplýtvaly 
semínky setím do 
trávníku.

Semínka vyséváme 
rovnoměrně po celé 
ploše záhonu.

Jsme šikulky .
Daří se nám to.



Stávají se z nás zkušení zahradníci. 



Semínka letniček je 
třeba zapravit do 
záhonu. Potřebujeme 
spoustu hrábí.

Semínka se schovají 
lehce pod povrch. 
Až budou mít dostatek 
vláhy, zakoření a vyklíčí.



Poslední záhon je uhrabán. Můžeme začít s uválením záhonů. Semínka letniček nám poté dobře zakoření a nevyplaví se ze záhonů při dešti.



Středové záhony potřebujeme připravit nejdříve. Do záhonů ve středu budeme ještě vysazovat 
letničky z předpěstované sadby.

Záhony po obvodu můžeme v poklidu uhrabat. Všude je na povrchu záhonů vidět písek. 
Seli jsme poctivě. Záhony je třeba ještě uválcovat.



Je to práce pro siláky. 
Ve válci je napuštěna voda. Válec tak svou vahou rovnoměrně uválí povrch záhonu.



Uválcujeme všechny 
záhony.

Poté můžeme sázet 
do středových záhonů.



Do osetých a 
uválených 
záhonů sázíme 
předpěstované 
letničky.

Rostlinku 
musíme 
opatrně 
vyjmout z 
květináčku a 
lopatkou pro ni 
vyhloubit 
jamku. 
Můžeme sázet.







Všichni pomocníci se nám na 
památku podepisují. 

Děti mají možnost s rodiči a 
kamarády pozorovat vývoj 
květinových záhonů v průběhu roku 
před Šlechtovkou.

Pro děti jsou připraveny dárečky. 
Po práci odpočíváme
při doplňování kvízů o parku 
Stromovka.







Žáci II.C seli a sázeli záhon pod svahy místodržitelského letohrádku . . . děkujeme !



Žáci III.B seli a sázeli prostřední letničkový záhon u podchodu . . . děkujeme !



Žáci III.C seli a sázeli záhon před Šlechtovkou u podchodu . . . děkujeme !



Zkušený fotograf Lubomír Stiburek pro Vás vyfotil 
rozkvetlé záhony v celé své kráse v průběhu léta. 





život na záhonech








