Hmyzí hotel
Pokud chceš přilákat hmyzí kamarády, nabídni
jim nějaké pěkné ubytování! Mnoho užitečných
brouků hledá suché a útulné místo na spaní.
Můžeš jim pomoci vybudováním hmyzího
hotelu. Každý v něm najde nejlepší
ubytování podle svých potřeb.

Budeš
potřebovat
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Z jílu vytvoř ovál. Vezmi klacík a opatrně
s ním z jedné strany vytvoř otvory. Každý
by měl být hluboký alespoň 5 centimetrů.

Polož krabici na bok. Naměř klacky a rákosí tak,
aby z krabice trochu vyčuhovali. Nastříhej je
zahradnickými nůžkami na požadovanou velikost.

Starou, ale pevnou
krabici ze dřeva,
kartonu nebo plastu
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Svazek klacků, rákosí
nebo tenkých
bambusů
Tenký drát
Odřezky větví
Jíl

Některý hmyz
vyhledává štěrbiny mezi
klacky, jiný má raději otvory
v rákosí a další zase díry
v blátě nebo jílu. Zkus pro
hmyz vytvořit různá místa
jako útočiště!
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Přilož k sobě nastříhané klacíky a rákos
a následně je pevně omotej drátem. Svazečky
pak uložte do bedny dírkami ven.

Vlož jíl do rohu bedny tak, aby otvory
směřovaly ven.
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Svůj hotel pro hmyz ulož venku nejméně
metr nad zemí. Postav ho na místo, které
bude chráněné před deštěm, třeba na
polici nebo stůl.

Svůj hotel pro hmyz ulož venku nejméně metr nad zemí.
Postav ho na místo, které bude chráněné před deštěm,
třeba na polici nebo stůl.
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Vyrob si větrník
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Odkud v místě tvého bydliště nejčastěji fouká? Vane na jaře
vítr z východu a na podzim ze západu? Pozorováním počasí
v zahradě se dozvíš mnohé o přírodě. Tento větrník je
vyroben z petlahve. Můžeš ho také barevně pomalovat!

Nyní udělej do víčka od lahve otvor,
zasuň do něj jeden konec sponky a ohni
ho tak, aby se mohl volně otáčel,
ale nemohl vyvléknou

Budeš
potřebovat
Petlahev
Ostré nůžky
Lihovou fixu
Kancelářskou sponku
Provázek
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Nůžkami každou linku
opatrně nastřihni.

Na bok lahve nakresli svislé linky tak, aby nahoře
i dole zbylo dostatek místa. Mezi jednotlivými
řádky ponech mezeru takna tři prsty.
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V horní a dolní části
každé štěrbiny proveď
malé vodorovné
nástřihy, vždy ve
stejném směru.

Pomocí provázku zavěs větrník na
větev stromu nebo na balkon. Někam,
kde se může volně točit. Brzy zjistíš,
odkud vítr vane!
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Každou chlopeň
jemně zatlač do
lahve.
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Větrník si vyzdob.
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Vyrob si Kokedamu
Už nemáš na parapetu místo na další
květináč? Žádný problém. Můžeš si vyrobit
kokedamu, která se zavěsí uvnitř, a přinese
tak dotek zeleně do tvého domova.
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Budeš
potřebovat
Zeminu a písek
Čtverec pytloviny 30×30 cm
Hodně provázku
Malou kapradinu
Čerstvý mech
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Nyní kouli oblož mechem,
který na místě uchytíš
pomocí provázku.

Zvedni rohy pytloviny tak, aby
vznikla kapsa s půdou uvnitř
a rostlina vyčnívala ven. Pomocí
provázku vytvoř z pytloviny kouli.
Kouli omotej druhou vrstvou
pytloviny a nahoře ji pevně
stáhni provázkem.
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V kbelíku smíchej dvě hrsti zeminy
se dvěma hrstmi písku.
Ustřihni dva metrové provázky
a položte je na stůl ve tvaru X.
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Znovu omotej kokedamu
provázkem tak, aby pevně
držela tvar koule.
Do středu X umísti čtverec pytloviny
a do něj nasyp směs zeminy a písku.
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Poté ji vlož na 30 minut
do mísy s vodou.
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Opatrně vyndej rostlinu z květináče
tak, aby kořínky zůstaly trochu obalené
hlínou. Polož ji doprostřed hromádky
ze zeminy a písku.

Kokedamu pravidelně (jednou za dva
týdny) namáčej do vody, obzvlášť
pokud je venku hodně sucho.

Nechej kokedamu důkladně
okapat (ve sprchovém koutě
nebo nad vanou), pak ji zavěs
do prostoru!
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Zelení přátelé

Věděl jsi,
že některým
rostlinám prospívá, když
žijí vedle sebe, a jiným ne?
Některé rostliny budou větší
a odolnější, když je zasadíš vedle
sebe. Podobný druh pěstování
se nazývá „doprovodná
výsadba“. Ta může
dokonce zlepšit
chuť rostlin!

Při sklizni zelených rostlin,
jako je špenát nebo bylinky, listy
odstřihněte zahradními nůžkami, abys
vytrhnutím části rostliny nepoškodil kořeny.
To umožní, aby listy dorostly zpět, což znamená
více jídla! Ovšem rostliny, jako je mrkev nebo
ředkvičky, vytáhni ze země celé. A dej pozor,
aby hlína z nich opadala pěkně venku, ne
na kuchyňský dřez nebo podlahu!

