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      Vojtův dědeček má na venkově zelinářskou a ovocnářskou farmu. Vojta se svou 
sestrou Rozárkou k dědovi a babičce rádi  jezdí. Často u nich tráví víkendy, ale nejvíce 
prázdniny. Přestože babička s dědou pěstují zeleninu a ovoce, mají na farmě také 
růná domácí zvířata. Koně, kravičky, kozu, ovce, prasátko, kohouta se slepicemi, husy 
a kachny, králíky, včely, psa Alíka a kočku Mícu s koťaty. Tráva, přebytky a natě ze za-
hrady, sadu i z polí se zužitkují jako krmivo pro některá zvířata. 

      My vás seznámíme, jak to na takové farmě chodí, jak vypadá farmářův pracovní 
den v různých ročních obdobích, co vše musí udělat, aby sklidil dobrou úrodu.

       Děti babičce a dědovi rády na farmě pomáhají. Až bude Vojta velký, chce být také 
farmářem. Proto se zajímá o vše, co se na farmě děje, jak se co dělá a jak je nutné o vše 
pečovat. Děda Vojtovi vysvětluje postupy zahradnických prací. Učí ho, jak je důležité 
je stihnout v určitých termínech, i to, že v každém ročním období, tedy na jaře, v létě, 
na podzim i v zimě se úkoly na farmě různí. Také počasí rozhoduje o tom, co se bude 
v danou chvíli na zahradě, na poli a v sadu dělat. V dešti se nám určitě špatně bude rýt 
záhon nebo česat jablka. Tyto práce ponecháme na příznivější počasí, až bude svítit 
sluníčko a nebude foukat vítr. V dešti také nemusíme zalévat záhony, protože tuto 
práci za nás právě dělá příroda.
      Děti se také učí, jak a co se sází a seje a jaký je v tom rozdíl. Rozárku ale více baví 
práce se zvířátky. Pomáhá babičce je krmit a starat se o ně. Nejraději si hraje s koťaty 
a se psem Alíkem.

       Rytmus života na venkovské farmě je jiný než ve městě, možná by se vám zdál 
pomalejší a klidnější, ale jak už jsme zmínili, určuje ho roční období, počasí a soustav-
ná péče o zvířata, zahradu, pole i sady. Babička s dědou si už ani nepamatují, kdy byli 
naposledy na dovolené nebo na výletě. Tak velká je to zodpovědnost a každodenní 
starost.



         Údržba nářadí a strojů
Průběžné kontroly uskladněného

 ovoce a zeleniny
Hnojení chlévskou mrvou 

                              nebo kompostem
Orba a rytí pokud není  promrzlá zem

                Úpravy a vybavení budov a skleníků
Prořezávání a stříhání jabloní a hrušní

 Kácení starých stromů
  Předpěstování sazenic

Péče o skleník, větrání a zalévání
Pletí, okopávání a zalévání záhonů
Slizeň zeleniny a ovoce a jejich zpracování
Úprava půdy po sklizni (podmítání)
Příprava záhonů a polí k dalšímu setí
Sečení trávy a sušení sena
Stáčení medu, péče o včely

Osázení skleníků rannou zeleninou
Jarní orba a rytí 
Kypření, kultivace a hnojení záhonů a polí
Setí a sázení
Stříhání a prořez ovocných stromů a keřů 
Roubování mladých stromků
Jarní postřik stromů a keřů proti škůdcům  
a chorobám
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Děti, jestlipak víte, že naše země se nachází v mírném podnebném pásu a právě proto se zde 
střídají čtyři roční období. Jaro, léto, podzim a zima. V každém z těchto období sluníčko svítí 
jinak dlouho a jinak silně a podle toho se mění také teploty vzduchu.Tak se spolu podíváme, 
jak se v těchto obdobích mění úkoly pro naše farmáře. Pokud má vaše škola pozemek, zkus-
te si tam s paní učitelkou nebo panem učitelem vypěstovat vlastní jahody, ředkvičky, hrášek 
nebo jinou zeleninu, či ovoce. Pak určitě při sklizni a konzumaci plodů ucítíte vnitřní uspoko-
jení, že jste si to dokázali vypěstovat sami.

     Sklízení podzimních plodin a ovoce
Uskladňování a zpracování této sklizně

                Hnojení polí i záhonů, orba a rytí
          Přihnojování stromů a jejich obrývání 

                                     Hrabání listí a staré trávy
                     Kompostování zbytků rostlin a listí

                            Úklid nářadí a strojů před zimou
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Tak jako každý den, i v zimě vstávají babička s dědou časně ráno. To je venku ještě tma. Děda jde 
nejprve nakrmit a napojit všechna zvířata, babička podojí kozu a krávy. V zimě čerstvá tráva neros-
te, proto se pro zvířata připravuje speciální krmivo, hlavně seno a siláž. Ta se připravuje ze zeleni-
nových  lupenů, trávy, jetele, kukuřice, chrástu z řepy a jiných zbytků, které se udusají v silážní jámě 
a přikryjí se, aby k nim nemohl vzduch. Siláž zkvasí a tak prasátka, krávy nebo koně mají v zimě 
dobré, zdravé a šťavnaté krmení. Ostatní dostanou seno, drůbež zrní nebo nebo směs a všichni 
dostanou k pití čerstvou vodu.
Když děti vstávají, už se pomalu rozednívá. Rozárka s babičkou chystají snídani. Děti mají k snídani 
kakao z čerstvého mléka, chléb s máslem a se sýrem, a k tomu dobrou šťavnatou hrušku.

Možná se divíte, že začínáme zimou. Koloběhu ročních období je to jedno. Kalendářní zima 
začíná  21. prosince  zimním slunovratem. To je noc nejdelší a den nejkratší. Od tohoto data se 
začíná den pomalu prodlužovat. Mrazíky a sníh se mohou objevit už v říjnu, či v listopadu 
a mrazivé počasí někdy přetrvává i do jarních měsíců. Ale taková připomínka zimy netrvá 
dlouho, protože s prodlužováním dne má sluníčko sílu a tyto poslední záchvěvy zimy zažene. 
Jarní mrazivá rána děda farmář nemá rád.  Ranní mrazíky mohou popálit sazenice na záho-
nech a květy na ovocných stromech. To je potom úroda ohrožena.

Po snídani jde Vojta s dědou provádět údržbu traktoru, 
strojů a nářadí. Taková údržba zabere více než jeden den 
a je to namáhavá práce. Proto děda využívá především 
dny, kdy je venku špatné počasí. 
Stroje se musí celkově očistit a promazat. Na motory 
se používají speciální přípravky. Je nutno 
vyměnit oleje a filtry.
U žacích strojů je třeba nabrousit 
nože, u motorové pily řetěz, ale také 
zahradnické nůžky a motyčky se 
musí přebrousit. 
Vše se musí nachystat, aby to na jaře bylo 
připravené k práci. 
To vše děda umí. Spravit motor, nabrousit 
pilu,  sekeru i jiné nářadí, spravit dřevěný plot, 
seník, opravit zlomené násady u motyček, hrábí, 
rýčů a lopat, zasklít u skleníku rozbitá okna.
Proto děda, kromě zahradničení a sadaření, 
musí ovládat i celou řadu jiných řemesel, aby na farmě vše fungovalo. 

Zahrada, sad i pole v zimě odpočívají, a nejlépe je 
jim pod sněhovou peřinou. Ale farmáři a zahradníci 
mají i v tomto období plno práce.
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Babička s Rozárkou šly do sadu nakrmit ptáčky. Děda na stromy rozvěsil několik krmítek a babička 
do nich každé ráno sype ptákům zobání. Někteří ptáci, jako sýkorky, kosi, pěnkavy, červenky, zvon-
ci, čížkové a další na zimu neodlétají, a tak zvláště, když je sníh a tuhý mráz, se musí přikrmit,
aby nestrádali. Oni se nám za to odvděčí. Když ještě na stromy nainstalujeme ptačí budky, zůsta-
nou v sadu a na zahradě po celý rok .Stromy, keře i záhony zeleniny zbavují od různých housenek, 
hmyzu a dalších škůdců, proto jsou velice užiteční.

Odpoledne se šly podívat do sklepa s ovocem. Uskladněná 
jablka a hrušky se musí po celou zimu kontrolovat a odstra-
ňovat z bedýnek nahnilé a špatné kusy, aby se zdravé ovoce 
nenakazilo.
Rozárka si tam ke svačině vybrala velké červené jablko 
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a Vojtovi žlutou šťavnatou hrušku. 
Na farmě jsou dva velké sklepy. Jeden na ovoce a druhý na brambory 
a ostatní zeleninu. Sklepy jsou tmavé, dobře větrané a je v nich 
i v zimním období stálá teplota 5° C .
Jablka se nesmí skladovat s bramborami, kořenovou zeleninou 
nebo cibulí, protože při dozrávání uvolňují látku, 
která sice sklep provoní, ale zároveň urychlí dozrávání 
zmíněných plodin a ty pak snadno chytají plísně, hnijí 
nebo se scvrkávají. Ze zeleniny skladujeme například 
kořenovou zeleninu, tedy mrkev, petržel, pastinák a celer. 
Založíme je do bedniček s pískem a rašelinou a tam vydrží 
čersvé až do jara. Tímto způsobem můžeme skladovat i zelí, 
květák, brokolici, obří kedlubny, ale do bedýnek je dáme 
i skořenovými baly, a tak nám v chladu a temnu 
také vydrží čerstvé dlouho do jara. 
Zelí také můžeme nakrouhat, osolit, přidat trochu kmínu, 
napěchovat nebo našlapat do soudku a nechat zkvasit. 

V zimním období je kysané zelí výborným zdrojem vitamínu C.  

Děda s Vojtou šli po obědě na zahradu a do sadu prořezávat jabloně. Nesli s sebou žebřík, pilku 
a zahradnické nůžky. Budeme na jabloních prořezávat suché a zahuštěné větve a vlky, vysvětluje 
děda chlapci.  „Ty máš v sadu vlky?“ diví se Vojta. „ No jéje, je jich tam hodně, ale nemusíš se bát to 
jsou jednoleté výhony z kmenů a větví stromů.“ Vysvětluje děda.
Vojta se také divil, že děda zapomněl sklidit ze zahrádky všechnu zeleninu. A tak mu děda vysvětlil, 
že se otužilá zelenina, jako je kadeřávek, růžičková kapusta, zimní pórek černý kořen, pastinák, pol-
níček a špenát může ponechat přes zimu na záhonu. Těm sníh ani mráz neublíží. 
Na vaření si babička vždy utrhne potřebné množství, a tak má tuto zeleninu po celé zimní období 
čerstvou. 



7

V prosinci, pokud ještě není zem promrzlá a zapadlá sněhem, můžeme chlévskou mrvou 
pohnojit pole a zorat, a také kompostem přihnojit a dorýt záhony, přihnojit a obrýt stromy 
a keře.

Pokud jsme to nestihli na podzim, v zahradě a v sadu dohrabeme spadané listí, 
protože by v něm mohli přezimovat škůdci a zárodky chorob.

V sadu kácíme staré a suché stromy, protože ve vegetačním klidu, kdy je opadané listí, 
to jde snáze. Pokud nejsou teploty nižší než -5° C, prořezáváme jádroviny. To jsou jabloně 
a hrušně. Odstraňujeme kolmé letorosty a větve které zahuťují korunu a ponecháváme 
odkloněné až vodorovné větve. Ty jsou plodonosné. Rány po řezu zatřeme štěpařským vos-
kem nebostromovým balzámem. 

Pozor! Peckoviny, to jsou třešně, višně švestky, meruňky, broskve, no zkrátka vše co má pecku 
a ne jadérka, v tomto období neřežeme ani nestříháme.To ponecháme na jaro, na dobu 
kvetení. Ale řežeme jednoleté rouby z třešní a višní pro jarní roubování stromků.

V prosinci končí kalendářní rok a tak je třeba jej zhodnotit.  Jaký byl, co všechno jsme stihli 
udělat a jestli byla dobrá úroda .

Když je v lednu zima pořád mírná a nemrzne, ještě máme čas dohnat, co jsme nestihli 
v podzimních měsících i v prosinci. Například připravujeme zeminu pro pařeniště a skleníky.

Připravíme si rouby z jabloní a hrušní, pokud máme roubování nových stromků 
na jaře v plánu.  

Když nám v zimě napadne dostatek sněhu, přihodíme ho na záhony, ke stromům a keřům.
Tak jim při jarním tání dopřejeme dostatek vláhy.

Také zmlazujeme angrešty a rybízy. To znamená, že odstraníme staré větve a ponecháme 
nové silné, které nám zaručí v létě bohatou úrodu ovoce. 

Likvidujeme uskladněnou kazící se zeleninu, především hnijící cibuli, česnek, kořenovou 
zeleninu a brambory.

Zahrada, louka i pole,
vše je holé.
Snad se zima slituje
nad nahou krajinou
a přikryje ji sněhovou peřinou.
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A|  V kterých měsících je slunovrat?

       1/  v březnu a v září
       2/  v lednu a v prosinci
       3/  v červnu a v prosinci

B|  Kdy roubujeme stromy?

      1/  V zimě, protože stromy spí.
      2/  V létě, protože jsou stromy 
            v plném růstu. 
      3/  Na jaře, když se stromy probouzí.

C|  Skladujeme ovoce a brambory 
      dohromady?

       1/  Ano, protože to oběma prospívá.
       2/  Ne, jablka urychlují zrání brambor.
       3/  Ne, brambory kazí jablka.

Únor bílý, pole sílí. Rčení, které nám napoví, že když je v zimě hodně sněhu, je na jaře také 
hodně vláhy, která je pro růst rostlin důležitá.

Kopeme jámy pro jarní výsadbu nových stromků a keřů.  

Předpěstujeme si ze semínek zeleninu, jako je ranný salát, květák, kedlubny, kterou pak
sázíme do vyhřívaného skleníku.

Koncem února si předpěstujeme v truhlících okurky, rajčata ,papriky, majoránku, bazalku,
pórek, dýně a cukety.

Malé semenáčky přepichujeme do kelímků a květináčků, aby zesílili, než je koncem dubna 
a začátkem května vysadíme na záhony.

Pokud je příznivé počasí a zem už není promrzlá a je oschlá, urovnáme hráběmi zryté 
záhony, abychom snížili odpařování vody z půdy.

Je-li únor teplý na záhony sejeme petržel, mrkev a ředkvičky nebo sázíme cibuli a česnek.

Do pařeniště vysadíme ranný salát a kedlubny,ale pokud ještě přijdou mrazy, pařeniště 
chráníme rohožemi a starými dekami.

D|  Které ovoce skladujeme 
      přes zimu ve sklepě?

       1/  jahody a maliny 
       2/  hrušky a jablka
       3/  švestky a meruňky.

E|   Která zelenina 
      přezimuje na záhonu?
 
       1/  růžičková kapusta
       2/  okurky  
       3/  rajčata

F|  Kterou zeleninu děda našlapal 
      do soudku a nechal zkvasit?

       1/  zelí 
       2/  kapustu
       3/  brokolici

Správná odpověď:  A3, B3, C2, D2, E1, F2

Zakroužkuj správné odpovědi!
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Do řádků k číslům napiš názvy zahradnického náčiní a nářadí. Potom osm nejdůležitějších, bez 
kterých se jako zahradník při jarní práci na zahradě neobejdeš, zakroužkuj! 

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

19

10

19



10

Jarní rána bývají nejhezčí, zvláště když nás probouzí sluníčko a otevřeným oknem proniká vůně 
probuzené přírody, rozkvetlých květin a stromů. To se i dětem, které přijely na víkend k babičce, 
vstává lépe. „Na stole máte snídani,“ řekla babička dětem a dodala: „Koze se narodilo kůzle, koč-
ka má v pelíšku tři májová koťata, ta jsou tříbarevná, a na dvorku běhá za kvočnou deset nových 
kuřátek.“ Děti s babičkou všechna zvířata nakrmily a šly za dědou na zahradu. Děda už připravil zá-
hony na sázení salátu, květáku a kapusty. Děti si na malý záhonek zasely hrášek. Když setí i sázení 
dokončili záhony konví dobře zalili.

Ve skleníku, ředkvičky i salát už pěkně narostly. „Zítra je budeme sklízet,“ řekla babička a dětem 
vytrhla svazek  ředkviček ke svačině. Mezi tím ještě stihla vytrhat plevel a saláty zalít konví vody.

Děda si libuje, jak včerejší déšť dodal potřebnou vláhu polím i zahradě. Ze záhonů raší mrkev, 
petržel, a cibulky i česnek vystrkují v řádcích své zelené špičaté výhony.  Děda motyčkou záhony 
cibule a česneku nakypřil a vyplel, aby plevel mladé výhony zeleniny neudusil.

Babička dětem vysvětlila, jaký je rozdíl mezi setím a sázením.  „Některé plodiny můžeme nechat 
vyrůst na záhonu rovnou ze semínek, to je setí. Například ředkvičky, hrášek, kořenovou zeleninu, 
okurky, fazole, červenou řepu a cibulku,“ a dodala,  „Z té vyrostou malé cibulky, které příští rok pro 
změnu vysázíme, a z nich budou velké cibule. “ A děda se přidal: „Sázíme sazenice, které jsme si 
předpěstovali, jako právě dnes salát, kapustu a květák.“ Děti se ještě dozvěděly, že takto připrave-

Sluneční paprsky rozpustily poslední zbytky sněhu, po kterých zbyly pod stromy už jen bílé 
sněženky. V kalendáři je 21. březen označen jako 1. jarní den. Noc i den jsou stejně dlouhé, 
říkáme tomu jarní rovnodennost. S probuzením jara farmářům začíná ta pravá pěstitelská 
sezona. Popisem jednoho pracovního dne nestihneme obsáhnout všechny babiččiny a dě-
dovy jarní činnosti, protože každý den přichystá farmáři jinou práci. Záleží také na počasí.
Například v dešti se nám bude špatně sít nebo sázet, proto s touto prací počkáme až sluníč-
ko záhony a pole trochu osuší.

10
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né sazenice rychleji a lépe vyrostou. „Dále se sází kedlubny, cibule, zelí, celer a ke konci jara ještě 
rajčata, papriky a okurky. Okurky sejeme i sázíme, protože v obou případech nám dobře poros-
tou,“ zakončil děda přednášku.
Než se slunko sklonilo k západu, ještě děda v sadu stačil postřikem ošetřit ovocné stromy.
Než babička stačila připravit večeři, děda nakrmil všechna zvířata a podojil kozu a krávy. Z kurní-
ku sebra čersvě snesená vajíčka a u boudy
U večeře si broukal pod vousy, že to byl moc pěkný den a dětem poděkoval za pomoc při sázení.
Po takovém pracovním dnu se všem dobře spalo.

Po dlouhé zimě je třeba půdu provzdušnit a přihnojit. Při důkladném kypření zapracováváme 
do polí přírodní hnojiva. Uleželý hnůj nebo kejdu, což je tekuté hnojivo ze zkvašené močůvky 
a výkalů domácích zvířat. Do záhonů zapracujeme prosátý kompost.

Do připravených jam sázíme nové stromky. Ke kořenům jim přidáme kompost, stromky 
přihrneme a zem kolem kmínku přišlápneme a důkladně zalejeme vodou.

Na počátku rašení ošetřujeme broskvoňě postřikem proti kadeřavosti, a ostatní
stromy proti škůdcům a houbovým chorobám.

Roubujeme mladé stromky.

Řežeme bujně rostoucí jádroviny,čímž zmírníme jejich růst a podpoříme plodnost.

Na počátku rašení ošetřujeme broskvoňě postřikem proti kadeřavosti, a ostatní
stromy proti škůdcům a houbovým chorobám.

Do pařeniště  sázíme košťáloviny a saláty k rychlení.

Na záhony vyséváme kořenové zeleniny, mangold,mák, hrách, špenát, kopr a sázíme cibuli
saláty, kedlubny.

U malin a ostružin vystříháme staré, suché odplozené výhony, nové ponecháme a vyvážeme.

Sázíme brambory. Na záhonu nám na sázení postačí rýč, motyka a železné hrábě.
Na poli s ručním nářadím už nevystačíme, proto použijeme traktor a sázecí stroj.

Je-li už teplé počasí probouzí se včely,a tak je třeba jim vyčistit úly, opravit a zkontrolovat 
medník, tedy dřevěné rámy s voskovými plásty, do kterých včely ukládají med.

Sněženka je posel jara,
sluníčko ji pozdraví,
a ze sněhové peřiny,
zůstane jen vláha.
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Koncem dubna a především v květnu na zahradě a vsadu všechno kvete. Včelí úly přestěhu-
jeme do sadu pod stromy, aby včely měly pastvu na dosah. Opylení ovocných stromů včela-
mi nám zajistí dobrou sklizeň.

Po „zmrzlých“ na záhony vysazujeme předpěstovaná rajčata, okurky, bazalku a celer.

Ovocné stromy ošetřujeme postřikem proti houbovým chorobám a škůdcům. Věsíme na 
větve feromonové lapače proti hmyzu.

Ošetřujeme jahodníky a plody podkládáme slánou nebo netkanou textilií.

Do nevytápěného skleníku sázíme salátové okurky, papriky a rajčata.

Na záhon nebo na políčko vysejeme okurky nakládačky a polní salátové okurky.

Plejeme, kypříme a zaléváme vše, co jsme zasadili, abychom v létě a na podzim sklidili dob-
rou úrodu.

K bramborám, které už vyrašily ze země, přikopčíme hrůbky.

Koncem měsíce ze záhonů sklízíme ředkvičky a saláty, a na tytéž záhony vysadíme pozdní 
zelí a růžičkovou kapustu.

Nově vysazené stromky odplevelujeme, kypříme, mulčujeme a zavlažujeme.

Do květináčků přesazujeme vyklíčený celer a teplomilnou zeleninu.

Ošetřujeme rybízové a angreštové keře.

Z jahodníků ostříháme staré a suché listy a záhony odplevelíme a nakypříme. Jahodníkové
keříky přihnojíme.

Broskvoně  prořezáváme v květu. Větve zakracujeme, odstraňujeme staré a tím stromek
zmlazujeme, protože rodí na jednoletém dřevě.

V dubnu vyséváme červenou řepu.

Do kelímků sejeme okurky, cukety a melouny pro předpěstování na venkovní záhony. 
Salátům v pařeništi větráme a přiměřeně je zaléváme. Z vytápěných skleníků sklízíme 
ranný salát, ředkvičky a kedlubny. 

Koncem měsíce kořenovou zeleninu jednotíme. Hubíme slimáky.

Na záhony vyséváme pozdní košťáloviny, jako květák, brokolici, hlávkovou a kadeřavou 
kapustu. Záhony pro jistotu přikryjeme netkanou textilií. 



13

Poznáš zeleninu na obrázcích? Vyjmenuj ji!
Červenými puntíky označ zeleninu, kterou sázíme 
a modrými, kterou sejeme .
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      Tímto rčením častujeme pracovité lidi, protože včelky jsou opravdu 
 pilné pracovnice. Děda má na zahradě čtyři včelí úly. Včely nechová jen 
pro sladký med, ale především pro to, aby měl dobrou úrodu ovoce.  Bez včel se neobejdou 
především ovocné stromy.  Včelky ři sbírání pylu a nektaru květy stromů opylují a tím způsobí, že 
z těchto květů na stromech vyroste a ovoce. Až kolem 90 procent ovocných stromů je závislých 
na včelách. Když je pěkný den, navštíví včela přibližně 2 000 květů. Aby vyrobila 0,5 kg medu, 
musí navštívit asi 2 000 000 květů a při tom nalétá až 88 000 km. To je vzdálenost dvakrát kolem 
zeměkoule.

      Na jaře děda úly zkontroluje, vyčistí a do medníku, což jsou dřevěné rámy, založí nové voskové 
základy pro plásty, kam budou včelky ukládat med. Jakmile se oteplí a začnou kvést první květi-
ny a vrby jívy, včely vylétají na pastvu. Když začnou kvést ovocné stromy, děda úly přestěhuje do 
sadu, aby tento pilný hmyz měl květy na dosah a nemusel za pastvou létat příliš daleko.

      Včela medonosná je společenský tvor. V jednom úlu žije jedna rodinka, ve které je až 50 000 
včel. Celému roji vévodí jedna samička, které říkáme matka. Jejím úkolem je snášet vajíčka. 
Dále jsou tu trubci, to jsou samečkové a včely dělnice. Ty krmí larvy, než se z nich vylíhnou mladé 
včelky, sbírají pyl a vyrábí med a brání úl před vetřelci. Včely kromě medu a mateří kašičky, kterou 
krmí potomstvo a matku, vyrábí propolis, který používají jako tmel nebo antibakteriální nátěr a 
včelí vosk, ze kterého staví plásty na ukládání medu. Zimu včely přežívají v úlu, kde jsou k sobě 
přitisknuté do jednoho chomáče, ve kterém udržují teplotu mezi 18 až 25 °C. V úlech to mají včely 
dobře promyšlené a panuje zde přesný řád.

      Včely mají na obranu žihadla a včelí jed. Při bodnutí o žihadlo  přicházázejí  a následně umírají. 
Více bodnutí je i pro člověka nebezpečné. Proto má děda
při práci s včelami  na sobě speciální oblek, kuklu, rukavice 
a holínky.
       „Když nebudeš včely dráždit a prudkými pohyby je 
odhánět,“ poučuje děda Vojtu,  „zpravidla ti neublíží.“

      V létě, kdy mají včely medu nejvíce, děda s babičkou 
med z plných plástů vytáčí a plní ho do sklenic, 
ve kterých ho uchovávají, než se spotřebuje.
Část medu děda včelám v úlu ponechá ,
protože jim slouží v zimě jako potrava.
Dříve, když lidé ještě neznali cukr, 
používali ke slazení právě med.
Med je velice zdravý. 
Babička medem sladí  čaj nebo 
z něj peče výborné medové 
koláčky a perníčky.
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V létě je farmářův den jako každý jiný. Pracovní, a je jedno jestli je pondělí nebo neděle.
Ani nemusíme připomínat, že každé ráno nejprve nakrmí vše živé, obstará koně, krávya kozu, 
a vypustí je na pastvu. Ovečky jsou přes léto na louce stále, až do podzimu. Děda jim tam udělal 
přístřešek, aby se tam mohly při nepříznivém počasí schovat.
Po snídani s babičkou sklidili salát, kedlubny a ředkvičky, úhledně to narovnali do bedniček, 
a děda to ještě čersvé odvezl zelináři do obchodu. Vojta dostal za úkol zalít zelenino-
vé záhony, pěkně ke kořenům, nekropit listy, aby je sluníčko přes kapky vody nepopáli-
lo. Potom si s Rozárkou nasbírali každý misku jahod. babička jim z nich udělala moc dob-
rou svačinu. Jahody pomačkala a zalila je čerstvou hustou smetanou. To byla dobrota. 
Když se děda vrátil z města, stihl do oběda ještě vyvázat tyčková rajčata a vyplet cibuli a česnek.
Po obědě všichni vzali košíky, děda na traktůrek naložil prázdné bedýnky, přibral k tomu dlouhý 
žebřík a jeli do třešňového sadu, kde už dozrávaly třešně. „Musíme je očesat,“ řekl děda,  „než je ob-
jeví hejno špačků. Ti by nám tu nenechali ani pecku.“ Do večera, jsme měli bedýnky pěkně naplněné 
sladkými šťavnatými třešněmi. Z jedné babička zavaří kompoty a upeče dětem bublaninu. Ostatní 
třešně děda doveze do města a na tržišti je s ostatní zeleninou prodá, aby si na nich pochutnaly i děti 
z města.

Léto, to jsou pro děti především prázdniny a prázdniny tráví Vojta s Rozárkou u babičky 
a dědy na farmě. V kalendáři léto začíná 21. června letním slunovratem. To je den nejdelší 
a noc nejkratší. Letní období na farmě je období zrání  prvního ovoce a sklizně zeleniny.  
Ovce, kůň, koza s kůzlaty i kravičky se pasou na louce. Děti dopoledne pomáhají dědovi 
a babičce. Odpoledne, když sluníčko pěkně hřeje,  koupou se s ostatními dětmi z vesnice 
v nedalekém rybníku.
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Jsou různé druhy zeleniny a každý druh se pěstuje pro něco jiného.  U některé děda sklízí košťály a lupení, 
u jiné plody, či semena. To jsou části, které rostou nad zemí. U některé zeleniny jsou důležitější kořeny 
nebo cibulky. Ale například petržel nebo celer pěstujeme pro nať i pro kořeny. Dýně pro plody i semena.

Příklady zeleniny podle toho co sklízíme:

zelí
kapusta,
špenát

mangold
salát

rajčata
paprika
okurky
cukety
dýně

hrášek
fazole
dýně

celer
petržel 
mrkev

červená řepa
ředkvičky

cibule
česnek
Pórek

Květák
brokolice
kedlubny

Všechno tohle dobré letní ovoce je šťavnaté a měkké. Sklizené jahody, třešně, višně, broskve, nek-
tarinky, meruňky, borůvky, rybíz, angrešt, maliny a ostružiny  nám dlouho nevydrží a vše najednou 
nesníme. Část sklizně děda odveze do trhu, a zbytek babička zpracuje do různých kompotů, šťáv, 
džemů, marmelád a zavařenin. Tak si na nich pochutnáme i v zimní období, kdy jsou v sadu už stro-
my holé a mezi prázdnými větvemi se honí Meluzína.
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Průběžně sklízíme dozrávající jahody, u jahodníků a odstraňujeme šlahouny.

Počátkem měsíce vyséváme mrkev a vysazujeme kapustu, květák, zelí a červenou řepu pro 
podzimní sklizeň.

Do korun třešní vyvěšujeme žluté lepové lapače pro zachytávání škůdce, vrtule třešňové,
když pody třešní žloutnou.

Probíráme plůdky jabloní, hrušní, meruněk a broskvoní. Plody, které ponecháme budou vel-
ké, šťavnaté a chutné. 

Podle potřeby ošetřujeme zeleninu i ovocné keře a stromy proti mšicíma jiným škůdcům.
Rajčata a okurky zaléváme zásadně ke kořenům, vyvazujeme je k oporám a stříkáme proti 
plísním. 

U brambor kontrolujeme, jestli se nám tam neusadila mandelinka bramborová. Pokud ano, 
zlikvidujeme ji sběrem nebo postřikem.

Koncem měsíce češeme třešně a sklízíme rybíz a maliny.

V horkém létě zaléváme a zaléváme. Vše, záhony se zeleninou i ovocné stromy.

Sečeme trávy a sušíme sena.

Sklízíme pozdní třešně, angrešt, rybíz, a poslední jahody.

Podpíráme větve s bohatou úrodou, aby je ovoce nepolámalo.

Sklízíme meruňky ranné broskve, letní jablka, slívy a ostružiny.

Přihnojujeme pozdní košťáloviny, celer, pór, rebarboru.

Za slunečného počasí zastiňujeme skleníky a foliovníky, a větráme je. Zároveň nezapomíná-
me je zavlažovat.

Sklízíme plodovou zeleninu okurky a rajčata,  ty probíráme postupně každé tři dny. 
Tak další plody dorostou a dozrají. Vybíráme ranné brambory, karotku, sklízíme cukety, 
hrách, fazolové lusky a česnek, který jsme vysázeli na podzim.

Zakládáme nové jahodiště, aby sazenice do zimy dobře zakořenily.

Na prázdné záhony vyséváme, ředkvičku, špenát pro podzimní sklizeň, nebo zelené hnojení. 
Směsky s peluškou, luštěninami nebo hořčicí, které při podzimním rytí zarejeme do země.

Sklizenou zeleninu i ovoce zavařujeme. Nakládáme okurky, z rajčat děláme kečup.

Višeň se pyšní, 
co má na větvích višní,
ale špaček ten má třešně radši,
protože jsou sladší.
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Srpen obvykle moc neprší, protovydatně zavlažujeme stromy s bohatou úrodou a nezapo-
mínáme i na záhony zeleniny a čerstně vysazeného jahodiště.

Kontrolujeme výskyt španělských slimáků a pokud je na zahradě máme, likvidujeme je.

Pórek přihrnujeme aby měl vybělené křehké stvoly a spolu s mrkví jej přikrýváme netkanou 
textilií, abychom je uchránili před další vlnou škůdců. 

Vrcholy tyčkových rajčat zaštípneme, aby nám do podzimu dozrály všechny nasazemé plody.

Po sklizni klestíme rybízy a angrešty. U maliníku vystříháme odplozené výhony. 
Sklízíme ostružiny a zpracováváme je na džemy a šťávy.

Sbíráme hnijící ovoce a likvidujeme je. Nejlépe v sanační jámě kde je zasypáváme vápnem
a zeminou.

Dokonce měsíce provádíme letní řez jádrovin a peckovin. Později by se rány hůře zacelovaly 
a zejména peckoviny by trpěly klejotokem.

Broskvoním zkracujeme nové letorosty, abychom zastavili další růst výhonů a podpořili 
tvorbu květních pupenů v příštím roce.

Jádroviny s peckovinami mají společné, kromě toho, že obojí je ovoce, stopku, slupku a dužinu. To co 
mají rozdílné je právě to, čím se rozmnožují.  Jádroviny jadérky a peckoviny peckami. 

Nejznámější jádroviny jsou jablka,  kterých je 
asi na 8000 druhů a patří mezi nejstarší ovoce.
Příbuzné hrušky mají také uprostřed dužiny 
jadřinec se semínky, ale jsou sladší než jablka.  
Narozdíl od peckovin mají také bubák, což 
je pozůstatek květu ze kterého jablko nebo 
hruška vyrostly. 
Jabloně mají kulovitý tvar a hrušně rostou do 
piramidy. Víš, že mezi jádroviny patří i citrusy?

Peckoviny, jak název napovídá, mají uvnitř dužiny 
jednu tvrdou pecku, ve které je skryto jádro. 
Když jI zasadíme, tvrdá skořápka pecky ve vlhké 
zemi pukne a z jádra vyklíčí stromek. 
Mezi peckoviny patří například třešně, višně, meruňky, 
broskve, nektarinky, slívy, blumy, švestky, špendlíky a ryngle. 
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A|  Okurky pocházejí?

       1/  z Indie
       2/  z Japonska 
       3/  z jižní Ameriky

F|   Modrá je dobrá. Které ovoce nezraje 
       do modra?
       1/  švestky
        2/  borůvky
        3/  maliny

B|  Pažitka je příbuzná?

       1/  s pastinákem  
       2/  s cibulí
       3/  s rebarborou

D|   Víš, které ovoce dozrává v létě?

        1/  vlašský ořech
        2/  jeřabina
        3/  angrešt

E|  Které ovoce neroste na stromě?

       1/  jahoda
       2/  meruňka
       3/  broskev

G|   Kterou zeleninu pěstujeme pro kořeny?

        1/  papriku
        2/  ředkev
        3/  bazalku

C|  Která zelenina je luštěnina?

        1/  čočka
        2/  pšenice
        3/  brambora
Správná odpověď: A1, B2, C1, D3, E1, F3, G2, H2

H|   Víš jak se jmenují plané hrušky?

        1/  rolničky
        2/  polničky
        3/  spalničky

Konec léta je ve znamení sklízení ovoce i zeleniny, 
ale především zavařujeme, nakládáme, mrazíme,
lisujeme šťávy a mošty, sušíme ovoce i zeleninu. 
Také sušíme bylinky na čaje i  jako koření.

Víš co co je to křížala?
Kdepak, žádná žížala.

Správná odpověď:  
Sušený plátek jablka nebo hrušky. A je dobrý.
Sušením se některé ovoce jako jablka hrušky 
a švestky uchovávalo na zimu



Dokresli hlavolam tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé malé mřížce bylo všech šest dru-
hů ovoce. Potom obrázky vybarvi.
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Proč je BABÍ LÉTO BABÍ?
Že by se jmenovalo po babičce?

Správná odpověď:  Babí léto jsou tenké pavučinky s drobnými pa-
voučky, které koncem léta a začátkem podzimu poletulí vzduchem a 
od to ho je odvozen i název tohoto období.
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      Na podzim má farmář napilno, protože mrazíky a sníh se mohou přihlásit třeba už v říjnu. Musí očesat 
podzimní ovoce, tedy  jablka, hrušky a švestky, z pole sklidit brambory a řepu. Ze záhonů listovou a košťálo-
vou zeleninu, pozdní saláty, zelí, květáky, brokolici. Také nesmí zapomenout na cukety, patizony a dýně. 
Probírá i ředkvičky a hrášek, který vysel v létě na uvolněné záhony.
      Slámu, která zůstala po sklizni obilí na poli odvézt  do stodoly, aby zvířata měla v zimě teplou podestýlku. 
Seník naplnit senem na krmení. Musí také připavit sklepy na uskladnění ovoce a zeleniny, to znamená vyvě-
trat, vyčistit, vydezinfikovat a vybílit vápnem.  Jablka, hrušky a kořenovou zeleninu, kedlubny, kapustu a zelí
uskladnit. Dále musí shrabat listí, pohnojit, zrýt záhony a zorat pole, kompostovat zbytky roslin.
Je toho mnoho, co před příchodem zimy musí farmář udělat. Vyspravit ploty, aby zvěř v zimě neokousala
keře a mladé stromky.

      Jedno podzimní dopoledne děda vyrýval ze záhonů celer, mrkev a pastinák. Pečlivě zeleninu očistil, 
zapíchal do beden s pískem a bedny uložil do zeleninového sklípku. Záhony přihnojil kompostem a zryl.
Na záhonech ponechal jen růžičkovou kapustu a kadeřávek, které mohou na záhoně přezimovat.
Odpoledne šli s babičkou, vyzbrojeni hráběmi, vidlemi a kolečkem, do sadu vyhrabovat spadlé listí. Ovocné 
stromy už opadaly a tak bylo třeba listí vyhrabat, aby v něm nepřezimovali různí škůdci a plísně. Nahrabané 
hromady děda svážel na kompost, kde vrsty listí prosypával vrstvami hlíny. Jen listí z ořešáku do kompostu 
nedával, to raději odvážel do biokontejneru, protože listí z vlašského ořešáku se do kompostu moc nehodí.
Když sad uklidili, Ještě na několik stromů rozvěsili krmítka pro ptáky, do kterých jim budou v zimě sypat 
semínka. Tak babičce a dědovi uběhl den velice rychle. V tuto dobu slunce zapadá za obzor dříve. Domů se 
dostali už za tmy, unavení, ale spokojení z vykonané práce. Než zasedli k večeři, ještě nakrmili všechna zvířa-
ta. Tak to chodí na farmě den za dnem. Farmaření je pestré, jakmile je něco hotové, hned se jinde hlásí 
o pozornost další povinosti. Vypěstovaná zdravá zelenina a dobré ovoce je výsledkem farmářovy práce. 
A my si pak tyto čerstvé produkty v obchodě nebo na tržišti rádi kupujeme. 

Babí léto je tu. Dětem končí prázdniny. Sluníčko ještě hřeje, ale den se krátí. Když jeřabiny 
zčervenají, je to pro farmáře a zadrádkáře zpráva, že nadchází podzim. Stromy se pozvolna 
vybarvují. Třešňový sad hýří žlutými oranžovými a červenými odstíny barev. Úzké lístky bro-
svoní jsou žluté jako citróny, než se pozvolna snesou pod stromy do trávy. 
Našeho dědu čeká ještě hodně práce, než se přihlásí zima a koloběh ročních cyklů se uzavře.
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V září babička sklízí bylinky. Lístky libečku, meduňky a máty, které v této době mají nejvíce 
aromatických látek. Bylinky usuší v temném prostředí a uloží je do vzduchotěsných nádob. 
Sklízíme podzimní odrůdy jablek, slivoní a vlašské ořechy. Vybíráme zdravá jablka se stopkou 
pro uskladnění, ostatní jablka moštujeme nebo z nich vyrábíme jablečná povidla.

Na kmeny stromů připevňujeme lepové pásy proti píďalkám, aby v korunách stromů nena-
kladly vajíčka. Ta by přezimovala a housenky by nám na jaře okusovaly listy. 

Kontrolujeme a větráme ovocné sklepy. Větráním snižujeme teplotu aby ovoce nepřezrávalo.

Stále sbíráme padané a hnijící ovoce a likvidujeme je v asanační jámě.

Přihnojujeme, zavlažujeme, okopáváme a odplevelujeme jahodníkový záhon a odstraňuje-
me přebytečné šlahouny.

Včas sklízíme tykve a cukety. na dobře Větraném místě dozrají a vydrží až do prosince.

Můžeme si vysévat ozimý salát. Po dvou týdnech sazenice rozsázíme a pod větvemi chvojí 
nám na záhonu přezimují. Tento salát vydrží teploty i -15 °C.

Kontrolujeme košťálové zeleniny a ničíme vajíčka a housenky škůdců. Pokud je jejich výskyt 
větší, likvidujeme je bakteriálními přípravky, které jsou hygienicky i ekologicky nezávadné.

Tento měsíc je čas pro vysazování stromků. Při koupi dáváme pozor, aby kořeny nebyly suché 
a poškozené. Stromky můžeme vysazovat, než začne mrznout. Přivazujeme je ke kůlům.

K zasazeným a mladším stromkům dáváme pletivo nebo plastové chrániče, aby nám zvěř 
v zimě stromky neokousala.

Sklízíme pozdní kořenovou, listovou a košťálovou zeleninu. 

Vysazujeme ozimý česnek. 

Vlašské ořechy necháme na stromě dozrát a spadnout. Dobře je usušíme a skladujeme 
v plátěném nebo síťovaném pytli, který zavěsíme na suchém a větraném místě.

Začínáme připravovat půdu pro pěstování v příštím roce.

Ryjeme pohnojené záhony. Můžeme je vylepšovat rašelinou, pískem nebo kompostem.

Odklízíme ze zahrady nebo sadu listí a zbytky rostlin a kompostujeme je.

Na zahradě z hromad větví vytváříme úkryty pro ježky.

Lidi, lidi, to jsou divy,
malíř  podzim čaruje.
Pestrou paletou
po krajině maluje.
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Mezi keře drobného ovoce a řádky jahodníku rozhazujeme dobře rozleželý kompost.

Koncem listopadu řežeme z ovocných stromů jednoleté výhony na rouby a přihrnujeme je 
do zeme na severní stranu stromu.

Mělce obréváme ovocné stromy i keře. 

Kontrolujeme a opravujeme ploty, abychom dřeviny ochránili před zvěří.

Z korun stromů odstraňujeme zaschlé plody a z kmenů lepové pásy, které pálíme. 
Větráme sklepy se zeleninou a ovocem, abychom omezili tvorbu plísně.

Když je zem sušší, dokončujeme sklizeň kořenové zeleniny.

Prohazujeme vyzrálý kompost a připravujeme ho pro jarní použití.

Při holomrazech zeleninu, kterou necháváme na záhonech přikrýváme slámou 
nebo chvojím.

Než nám mrazíky pokryjí kaluže ledem, uklidíme hadice na zalévání,  zavřeme přívod vody 
do venkovních kohoutků a vodu z nich vypustíme aby nám mráz neroztrhal vodovodní po-
trubí.

Při podzimní drakiádě se draci pěkně zamotali. 
Poznáš který patří Vojtovi?
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