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motto projektu 
 
 
 
 

Dostali jsme strom, 
je to zpráva jako hrom. 

Zasadíme ho na zahradu, 
kde nebude jen na ozdobu. 

Dáme mu vždy vodu pít, 
velkou radost z toho budeme mít. 

Budeme ho měřit, pozorovat 
 a do tabulek správné údaje zapisovat. 

Všichni sedneme si k němu do trávy, 
o zvucích, které slyší, si řekneme nejen u kávy. 

Nejdříve malý stromek bude jen, 
ale naše práce brzy vyplatí se všem. 

Z jablíček, která nasbíráme, 
sladkou dobrotu připravíme. 
A pod jabloňovou korunou 

zakončíme svou práci hostinou. 
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Popis stromku 

 

Druh - Jabloň (Malus) 
Odrůda - Florina 
Původ - Francie 
Odolnost - odolná proti strupovitosti, padlím trpí málo 

Nejrozšířenějším ovocem u nás jsou jablka. Jabloň Florina patří mezi zimní odrůdy. Plody 
jsou střední (150 - 140 g). Mají světle fialovou barvu. Jsou šťavnaté, příjemně nasládlé 
a voňavé. Plody se sklízí během října a mohou se skladovat až do března. 

Zdroje informací 

Zahrádkářské fórum ČZS. Český zahrádkářský svaz, z.s. [online]. [cit. 2015-06-21]. Dostupné 
z: http://www.zahradkari.cz/forum/index.php?display=prispevky&amp;id_tema=147&amp
;kat=00 

Jabloň Florina. Uniplant - šlechtění ovocných dřevin [online]. [cit. 2015-06-21]. Dostupné 
z: http://www.uniplant.cz/jablon-florina.htm 

ŽÁČEK, Jiří. Žáčkova encyklopedie pro žáčky. 1. Praha: Albatros, 2002. Klub mladých 
čtenářů. ISBN 80-00-01088-7. 

HRIČOVSKÝ, Ivan, Josef SUS a Vojtěch ŘEZNÍČEK. Bratislava: Príroda, 2003. ISBN 80-07-
11223-5 
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Praktická část 
Sázení stromku 
Datum: 14. 4. 2015 

Před výsadbou měla jabloň na noc kořeny 
namočené ve vodě. 

Postup při sázení: 

1. Nejprve jsme si připravili potřebné nářadí 
(rýč, kolečko, konev, rukavice, kůl). 

2. Vykopali jsme jámu o rozměrech zhruba 
60 x 60 cm a do hloubky asi 60 cm. 

3. Na dno jámy jsme nasypali kompost. 
4. Do středu jámy jsme zatloukli kůl, aby 

přidržoval stromek. 
5. Ke kůlu jsme zasadili stromek. Musí být 

zasazený tak hluboko, jak rostl ve školce. 
Na zasypání jsme použili vrchní část hlíny, 
kterou jsme vykopali. 

6. Stromek jsme přivázali ke kůlu. 
7. Vzali jsme konev a jabloň jsme dobře zalili. 
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Pozorování a měření 
Úkolem bylo zjistit, za jak dlouho od výsadby se na jabloni objeví první listy, případně 
květy, jak rostou větve a kmen. Součástí úkolu bylo odhadování, za jak dlouhou dobu 
budou první plody. Výsledky měření jsme zapisovali do tabulek. 
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Závěr: 

Celkem proběhla čtyři měření. Květy se letos neobjevily. První listy vyrostly již za 14 dní po 
zasazení jabloně. Kmen jsme měřili ve výšce 25 cm od země a ten zvětšil svůj obvod 
o 0,5 cm (zde jsme se hodně lišili v zápisech, nejspíš jsme nepřesně měřili). 

Největší změnu jsme zaznamenali v celkové výšce stromu. Jabloň vyrostla z necelého 
jednoho metru na 121 cm (nejčastěji naměřená hodnota).  
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Jíme i očima - příprava ozdobných pokrmů z jablek 
V hodině pracovního vyučování jsme si připravili pokrmy především z jablek. Použili jsme 
samozřejmě jiné odrůdy jablek, protože na ta naše si ještě musíme počkat. 

Výtvory se moc povedly a hned jsme je taky snědli. 

 

Filip Kupa – želva 
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Nela Štursová – krab 

 

Adéla Kovářová a Nikol Mutrová – sněhuláci 
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Monika Dvořáková – sova 

 

Tadeáš Svoboda – krab 
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Nela Štursová – květina 

 

Klára Línková – sova 
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Co strom poslouchá 
Úkolem bylo zjistit něco o zvucích, které nás každodenně obklopují a které tedy poslouchá 
i naše jabloň. 

Sedli jsme si na deky kolem jabloně a snažili jsme se zapsat vše, co bylo kolem slyšet.  

Ve třídě podle našich poznámek vznikla obrázková mapa a tabulka, kde jsme zaznamenali 
počet hlasů pro líbivost či nelíbivost jednotlivých zvuků. 
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ZVUK LÍBIL SE (počet hlasů) NELÍBIL SE (počet hlasů) 

děti 0 7 

ptáci 7 0 

mouchy 6 1 

vlak - houkání 0 7 

vlak - přejíždění po pražcích) 0 7 

pes 7 0 

kohout 6 1 

včely 7 0 

papír 0 7 

deka 1 6 

traktor 1 6 

náklaďák 0 7 

osobní auta 0 7 

listí na stromech 7 0 

Závěr: 

Dozvěděli jsme se, že je kolem nás tolik zvuků, které ani nevnímáme. Zřejmě proto, že jsou 
pro nás tak moc časté. Slyšeli jsme například ptáky, psy, kohouta, listí na stromech, včely - 
tyto zvuky se nám moc líbily. Naopak se nám nelíbily například zvuky osobních aut, 
náklaďáků, vlaku a traktoru.  

Shodli jsme se, že lepší byly zvuky přírodní a ne ty od věcí vyrobených člověkem. Vadilo 
nám, že neumíme podle sluchu rozlišit hlasy jednotlivých ptáků, ale dohodli jsme se, že to 
byly alespoň tři různé druhy. 

Poslouchání u jabloně se nám moc líbilo, protože jsme se mohli válet na dece a jen tak 
poslouchat okolní přírodu. 
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Klíčení semen 
Při pohledu na rozkrojené jablko vznikla ve třídě debata na téma „proč semena uprostřed 
jablka nezačnou klíčit“. Napadly nás tyto důvody: 

- protože šťáva z jablek je sladká 
- protože je uvnitř jablka tma 
- protože ke klíčení semena potřebují hlínu 
- protože samotné jablko obsahuje něco, co klíčení brání 

Pro rychlejší ověření těchto nápadů jsme použili ke klíčení semena řeřichy seté, kterou 
jsme nechali klíčit ve čtyřech miskách: 

1. miska – klíčení ve tmě a na vlhké vatě 
2. miska – klíčení na vatě, zalévali jsme cukrovou vodou 
3. miska – klíčení v hlíně 
4. miska – klíčení semen v blízkosti rozkrojeného jablka 

Závěr: 

Ke klíčení semen došlo ve všech případech. Nejvíce se dařilo semenům v hlíně. Při zalévání 
sladkou vodou sice semena vyklíčila, ale velmi rychle začala plesnivět. Ve tmě klíčení 
probíhalo stejně rychle, jako v ostatních miskách, ale rostlinky byly málo zelené. 
Nejpomaleji semena řeřichy klíčila v přítomnosti jablka, protože jablko obsahuje látky, 
které klíčení semen zpomalují, takže i v přírodě ke klíčení dojde až ve chvíli, kdy se dužnina 
jablka rozloží. 
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Klíčení ve tmě 

 

Zalévání sladkou vodou 
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Klíčení v hlíně 

 

Klíčení v blízkosti rozkrojeného jablka 
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Mšice 
Při posledním měření jsme na větvičkách jabloně objevili mšice. Na jejich likvidaci jsme 
zvolili jeden z přírodních prostředků – výluh z kopřiv, který jsme sami připravili. 
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Literární část 
Naše oblíbené recepty 
Úkolem bylo přinést recept na pokrm z jablek. Tento recept jsme doma podle uvedených 
postupů vyzkoušeli a vyfotografovali. Vznikla tak minikuchařka. Přáli bychom si, aby až 
bude mít jabloň plody, z nich děti připravily právě některý z našich receptů. 

Kapsičky s jablky 
Monika Dvořáková 

Kapsičky děláme doma i babička  
a moc mi chutnají. 

SUROVINY: 

4 jablka 
cukr 
skořice 
listové těsto 
2-3 vajíčka 
pečící papír 

POSTUP: 

Jablka nastrouháme nahrubo, přidáme 2-4 lžíce cukru, 2 lžičky skořice a zamícháme. 
Listové těsto rozválíme na tloušťku 2-3 mm. Z těsta vykrájíme kolečka a potřeme je 
rozšlehaným vajíčkem. Doprostřed dáme lžíci jablek a uzavřeme. Znova potřeme vajíčkem 
a posypeme cukrem a skořicí. Pečeme 30 min (při cca 180°C). Hotové obalíme v cukru. 
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Lívanečky s jablky 
Filip Kupa 

Tenhle recept doma děláme  
a lívanečky mi chutnají. 

SUROVINY: 

2 bílky 
2 žloutky 
80 g cukru 
2,5 dcl mléka 
160 g polohrubé mouky 
1 lžička prášku do pečiva 
300 g jablek 

POSTUP: 

Jablka nastrouháme nahrubo, přidáme vše ostatní kromě bílků. Vše důkladně (šleháním) 
promícháme. Nakonec vmícháme ušlehaný sníh z bílků. Na pánvi s olejem vytvoříme 
lívance a smažíme. 

Ovocný salát 
Nela Štursová 

Moje maminka ho doma připravuje a moc mi chutná. 

SUROVINY: 

2 banány 
4 velká jablka 
2 kiwi 
kompotované broskve 
moučkový cukr 
1 bílý jogurt 
1 zakysaná smetana 
šlehačka 
čokoláda 

POSTUP: 

Ovoce oloupeme, nakrájíme na kostičky a 
dáme do větší misky. Přidáme moučkový cukr, zakysanou smetanu a vše promícháme. 
Dáme do ledničky vychladit. Navrch zdobíme šlehačkou a posypeme strouhanou 
čokoládou. 
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Babiččiny jablečné lívance 
Klára Línková 

Recept jsem sehnala na internetu a vybrala 
jsem si ho, protože mě zaujal obrázek.  

SUROVINY: 

150 g cukr moučka 
1 vanilkový cukr 
500 g jablek 
1/2 hrnku mléka 
300 g polohrubé mouky 
1 lžíce skořice 
4 vejce 

POSTUP: 

Smíchejte všechny ingredience, nechte 10 min odležet a poté smažte na oleji. 

Salát z ovoce 
Adéla Kovářová 

Recept mám od maminky, vaříme ho 
doma a moc mi chutná. Doporučuji vám 
ho, mám ho vyzkoušený. 

SUROVINY: 

2 ks broskve 
1 ks hrušky 
1 ks jablka 
1/2 ks žlutého melounu 
1/2 ks citronu 
1 ks  kiwi 
med na dochucení (dle libosti) 
strouhaný kokos (není nutný) 

POSTUP: 

Všechno ovoce pokrájíme a v míse promícháme. Dle chuti přidáme med na oslazení, 
můžeme přidat strouhaný kokos. Dáme vychladit.  
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Jablka v županu 
Nikol Mutrová 

Tento recept jsem ještě 
neochutnala, ale půlce mojí 
rodiny moc chutná. 

SUROVINY: 

1 listové těsto 
10 menších jablek 
rybízová marmeláda 
1 vejce 
moučkový cukr na posypání 

POSTUP: 

Jablka oloupeme, omyjeme, osušíme a zbavíme jadřinců (vydlabeme). Jablka naplníme 
marmeládou. Listové těsto rozválíme a nakrájíme na čtverce. Jablko zabalíme do čtverce 
listového těsta a potřeme rozšlehaným vejcem. Dáme na plech, vložíme do trouby 
a pečeme dozlatova. 
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Co nám strom dává 
Nejprve si každý z nás sepsal své nápady, poté jsme dali hlavy dohromady a vznikla 
myšlenková mapa. 
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Myšlenková mapa nám pomohla, abychom napsali pro strom poděkování. 
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Co strom potřebuje 
I zde jsme se nejprve zamýšleli každý sám, ve dvojicích a nakonec všichni dohromady nad 
tím, že strom od nás na oplátku za vše, co nám poskytuje, také něco potřebuje. Výsledkem 
byla myšlenková mapa. 
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V dopisech, které jsme naší jabloni napsali, jsme jí slíbili, jak o ni budeme pečovat, aby byla 
zdravá a silná. 

 



 

- 36 - 

 



 

- 37 - 

 



 

- 38 - 

Pohádky 

Jabloň, která na všechno říkala NE 
Adéla Kovářová 

Byla jednou jedna jabloň, která všem na 
všechno říkala NE. Říkala NE třeba na „nemáš 
hlad?“ „Ne.“ Nebo „nechceš pomoci 
namalovat tento obrázek?“ „Ne“. Anebo 
„nemáš žízeň?“ „Ne, ne a ne. A už mě 
neotravujte, já nic nepotřebuji.“ 

Ale jednou se stalo, že měla hlad a žízeň, ale 
už se jí nikdo neptal, jestli nemá hlad nebo 
žízeň, protože všichni věděli, že jim na to 
řekne NE, NE a NE. Nebo se stalo, že jí začali 
škodit mšice a tak jí to svědilo a bolelo. 
Rozhodla se, že všechny poprosí, aby jí 
pomohli od těch mšic. A oni řekli: „Ano”.  

Jabloň byla ráda, že jí pomůžou. Všichni se 
udobřili a jabloň už nikdy nikomu neřekla NE. 

Jabloň s kvítky  
Monika Dvořáková 

Jednou v jedné malé vesnici 
žil zahradník jménem Jefry. 
Měl rád především krásně 
rozkvetlé stromy. Jednou 
zasadil čtyři jabloně. Když 
nastalo léto, všechny tři 
jabloně byly rozkvetlé, 
jenom jedna ne. Jefry chtěl 
jabloň pokácet, ale zrovna 
přišla rodina, která si jabloň 
chtěla vzít. U nové rodiny 
se jabloni líbilo a příští jaro 
vykvetla a její jablíčka byla 
moc dobrá. 
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Jabloň, která omlazovala 
Filip Kupa 

Za devatero horami a devatero řekami byla jabloň, která plodila kouzelná jablka. Uměla 
omladit jakéhokoliv člověka o jeden rok. Na neštěstí plodila pouze pět jablek ročně. Pokud 
někdo sní třeba dvě jablka, aby omládl, tak účinek kouzla nebude fungovat, naopak o deset 
let zestárne. 

Jednoho dne zahradník Jára zasadil tu vzácnou jabloň. Začala velmi rychle růst. Za několik 
chvil byla jabloň vysoká a statná. „Ale neplodí jablka,” diví se Jára. Po třech dlouhých letech 
se konečně objevilo pět jablek. Jára jedno z nich ochutnal. Jablko bylo dobré a mělo v sobě 
hodně sladké šťávy. Jára se divil, co se to s ním začalo dít. Za malý okamžik už je o rok 
mladší. Cítil se silnější a zdravější. 

Po vesnici se rozneslo, že Jára má jabloň, která omlazuje. Jeden pytlák se to dozvěděl 
a Járova jablka ukradl. Za plotem je všechna snědl a najednou z něj byl starý dědeček.  

A ponaučení je, že krást se nemá. 
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Naše jabloň 
Klára Línková 

Zahradník Alex zasadil jabloň. Každé ráno ji pravidelně zaléval a pořád ji chodil kontrolovat, 
jestli ji neotravují škůdci.  

Jednou odjel zahradník Alex na dovolenou a nechal jabloň samotnou. Jabloň zůstala měsíc 
bez vody. Celé dny nepršelo, a když už bylo jabloni nejhůř, poprosila ptáčky, aby zavolali 
Alexe. Jabloň čekala dlouho a usychala. Konečně začalo pršet a taky se už vrátil Alex 
a všechno dobře dopadlo, protože dobrý skutek musí být. 
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O kouzelném zlatém jablíčku 
Nikol Mutrová 

Jednou žila malá holčička Eliška, která měla nemocnou maminku. Tatínek chodil do práce, 
a proto Eliška bydlela u tety Žanety a strýce Oty.  

Jednoho dne se Eliška procházela v jabloňovém sadu. Najednou uviděla něco, co se 
v odpoledním sluníčku krásně třpytilo. Natáhla ruku a ze stromu utrhla zlaté jablko. Bylo 

tak krásné! Moc si přála, aby bylo 
kouzelné a splnilo jí její největší přání. 
Přála si, aby se její maminka uzdravila, 
ona se mohla vrátit domů a aby byli zase 
všichni spolu a šťastní. 

Večer šla spát a zlaté jablíčko položila 
k oknu. A tak, jak to tak v pohádkách 
bývá, měsíček pohladil jablko svými 
kouzelnými paprsky a poslal do něho 
Eliščino tajné přání. 

Eliška donesla jablko své mamince, ta se 
uzdravila. Eliška se vrátila ke svým 
rodičům a všichni spolu šťastně žili. 
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O jabloni 
Nela Štursová 

Na naší zahradě úplně 
vzadu rostla malá jablůňka. 
Rostla tam u plotu, protože 
byla na všechny lakomá, tak 
s ní ostatní stromky 
nechtěly kamarádit. 
Jablůňka sledovala, jak si 
spolu ostatní stromky hrají 
a říkají si veselé příběhy. 
Jabloň byla tak pyšná, až to 
způsobilo, že na ní nerostla žádná jablíčka. Každý podzim sledovala, jak děti z ostatních 
jabloní sbírají sladká jablíčka a jí si nikdo nevšimne. Jabloni to bylo velmi líto.  

Na jaře zavolala na ostatní jablůňky, jestli si s nimi může hrát. Ostatní jablůňky byly velmi 
překvapené, ale protože byly hodné, dovolily to. Jablůňka byla velmi šťastná. Ostatní 
stromky jí začaly říkat Sluníčko, protože se stále usmívala. Tu se na ní objevily i tolik 
očekávané květy. 

Další podzim si jí všimly i děti a začaly z ní také trhat jablka. Byla červená a moc sladká. 



 

- 43 - 

Martin a obří jablko 
Tadeáš Svoboda 

Když byl Martin ještě malý kluk, zasadil jadérka jablka na zahradě. Jablko pod zemí rostlo, 
rostlo a rostlo. Až jednoho dne, bylo tomu v noci, přišlo zemětřesení. Mohlo za to 
Martinovo jablko. 

Martina to vzbudilo a šel se podívat co se děje. Venku stálo obří jablko! Martin se bál, ale 
byl tolik zvědavý, že šel blíž. Když jablko obešel, uviděl vchod.  

Vlezl dovnitř a plazil se tunely, které byly všude kolem. Bylo to pro něj velmi zajímavé. Jak 
tak lezl těmi tunely, občas ukousl kousek zdi a tím vytvářel další cesty. Když měl plné 
břicho, vrátil se domů do postele. 

Ráno, když se probudil, s nadšením vyběhl ven, ale jablko už tam bohužel nebylo. Myslel si 
tedy, že to celé byl jen sen a šel si hrát s kamarády, kterým to celé vyprávěl. 

Další noc, když usnul, se to celé opakovalo. 

Domluvil se tedy s kamarády, že u něho přespí, aby se společně přesvědčili, zda jde jen 
o sen nebo ne. Kamarádi s Martinem zjistili, že je to skutečnost a šli si všichni hrát do 
jablka. Zažívali tam hodně legrace, vymýšleli nové hry, pořádali soutěže v pojídání jablka 
a slíbili si, že o tom nikdy nikomu neřeknou. 
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