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Na záhony je navezen a 
rozvrstven 
bezplevelný substrát. 

Můžeme začít  . . . 



Do parku přišla spousta zkušených pomocníků.

Děti ze tříd II.B, III.C a IV.A FZŠ Umělecká z Prahy 7 nám pomůžou oset a osázet všechny tři květinové 
záhony na parteru před Šlechtovkou.



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.



Jsme šikovní. Setí nám jde pěkně 
od ruky.



Stávají se z nás zkušení 
zahradníci. 

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 šikovní.
Daří se nám to.





Středové záhony 
potřebujeme připravit 
nejdříve. Do nich 
budeme vysazovat 
letničky 
z předpěstované sadby.



Stávají se z nás zkušení zahradníci. 



Semínka letniček je 
třeba zapravit do 
záhonu.

Všude je na povrchu 
záhonů vidět písek. 
Seli jsme poctivě. 

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



Záhony je třeba ještě uválcovat. Je to práce pro siláky. 
Ve válci je ja jako zátěž použita voda. Válec tak svou vahou rovnoměrně uválí povrch 
záhonu.

S úsměvem jde všechno lépe !



Můžeme začít s uválením záhonů. Semínka letniček nám poté dobře zakoření a nevyplaví se 
ze záhonů při dešti. Po uválcování záhonů můžeme sázet letničky do středových záhonů.



Do osetých a uválcovaných 
záhonů sázíme 
předpěstované letničky.

Každou rostlinku musíme 
opatrně vyjmout z 
květináčku a vyhloubit pro 
ni jamku. Rostlinku usadit 
do jamky v úrovni terénu, 
poté k ní přihrnout substrát 
a opatrně k ní z lehka
přitlačit substrát. 

Poté už budou letničky 
čekat na zálivku nebo déšť.





Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých 
informací nejen 
o Stromovce.



Co roste ve Stromovce, na 
zahradě i mimo ni?
Poznáváme přírodu všemi 
smysly.



Všichni pomocníci se nám 
na památku podepisují. 

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

Pro šikovné pomocníky 
jsou připraveny dárečky. 

Moc děkujeme dětem i 
paním učitelkám. 



Záhony po osetí a osázení před Šlechtovou restaurací 15.5.2019



Oseté a osázené záhony pohledem z terasy rekonstruované Šlechtovy restaurace. I přes počáteční nepřízeň počasí se děti nevzdaly a dokončily osetí a osázení všech záhonů. 





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





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





Žáci IV.A seli a sázeli záhon před Šlechtovou restaurací. . . děkujeme !

















život na záhonech




