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26.3. den příjezdu 

• Na Slovensko do města Púchov nás 

odvezl vlak z Prahy hlavního nádraží.Tam 

na nás „čekalo“ auto s řidičem,který nás 

odvezl na internát, ve kterém jsme byly 

ubytovány. 



27.3. Seznámení s pracovištěm 

• Naše pracoviště se nacházelo v 

zahradnictví  v obci Dolné Kočkovce 

nedaleko od Púchova. 



• Na místo nás prvně 

   dovezli autem, poté 

   jsme jezdily místním 

   autobusem. 

 

• Každý den jsem 

   v zahradnictví plnila                                                  

dané úkoly podle technologických postupů a 

studovala různé metody práce. Připravovala jsem 

si podle potřeby pomůcky, nářadí, substrát, 

semena a rostliny. Plnila jsem nádoby  

    substrátem a hrnkovala  různé sortimenty rostlin.  

 



• V zahradnictví nám určily stůl, na který 

jsme si nasypaly substrát, kterým jsme 

plnily květináče.Připravily jsme si 

přepravky a plné květináče do nich 

skládaly. 

    

 

     

     

     



• Dostala jsem sazeničky:Tagetes select bee 

• Brala jsem jednotlivé květináče se 

substrátem, udělala uprostřed jamku a 

zasadila rostlinku. Připravila jsem si další 

přepravky a květináče s rostlinkami do nich 

opět skládala. 

 



• Po naplnění potřebného množství nám v 

zahradnictví ukazovaly způsoby množení 

rostlin. Vysvětlovaly rozdíly mezi 

generativním – rozmnožování semeny a 

výtrusy a vegetativním rozmnožováním – 

množení částmi rostlin.  



28.3. Druhý den v květinářství 

• Opět jsem si nasypala na stůl substrát, 

kterým jsem plnila květináče a do 

připravených přepravek plné květináče 

skládala. 

 



• Dostala jsem sazeničky : 

Petunia,Lavandula 

• Jako předchozí den jsem rostlinky 

nasázela a květináče s rostlinkami 

označené jmenovkami jsem ukládala na 

určené místo.  

 



• Odpoledne jsme se společně vydaly podívat 

na chráněné tisy a v jejich blízkosti nás 

překvapily zvědavé, pasoucí se ovce.  



• Pokračovaly jsme prohlídkou místního 

farského kostela svatého Petra  

                                          a Pavla. 



• Den jsme zakončily výletem na kopec Vršatec 



• Zřícenina hradu na kopci Vršatec 



• Krásný výhled z Vršatce a okolní příroda 



29.3. Třetí den v květinářství 

• I tento den jsem nejdříve hrnkovala rostliny. 

• Tentokrát jsem dostala sazeničky : Surfinia 

deep red, Sang.purple picote, Surf.violet 

 



 



 



• Nařízkované rostliny, které jsem sázela do 

plat s připraveným substrátem. 

 

 

 

 

 

 

 



• Volné odpoledne jsem využila k prozkoumání 

okolí školního objektu.. 

• Rostliny v parku : 







                             Kamenná kaplička  



• Obec Pruské 



30.3. Čtvrtý den v květinářství 

• Tento den byl pestrý.Na střídačku jsem 

plnila květináče, hrnkovala a řízkovala. 

• Rostliny: Verbena Hurricane blue, Lanai the 

red, Lanai royal purple with eye, Diascia 

eleyes, Mojito mӓta, Giant purple, Purple  









• Další prohlídka okolí- zajímavé tabule u ZŠ... 



 



 



31.3.Pátý den v květinářství 
• Pátek jsem začala plněním a hrnkováním. 

• Rostliny: Lavandula hidcote blue, 

    Nicotiana avalon mixed, 

    Surfinia Yellow 





• Pokračovala jsem vykládáním pelargonií z 

vozíků na stoly. 

• Rostliny: Bikolór, Růžová, Lila, Hidema 



• Odpoledne  jsem opět relaxovala v přírodě  

                Školní cvičiště pro psy 



  Výzdoba internátu  



1.4.Sobota-odborná exkurze 

       Bojnice náměstí                               Kostel Sv.Martina           Lípa krále Matěje 

                     

                                                                            

                               

  

 

 

                                                                                                     Bojnice-pohled ze zámku 

 

 

 

                                                                    Bojnice centrum 

 

                                                                                                              

Hurbanovo náměstí  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZOO Bojnice 





Zámek Bojnice 



2.4.Neděle-Den odpočinku 

                            Relax v přírodě 



3.4.Šestý den v květinářství 

• Množení, hrnkování - další druhy 

rostlin:Tagetes patula nana Bonanza 

Orange, Tagetes patula nana Bonanza 

Gold, Lobularia maritima Clear Crystal 

White  





 

 

 

 

 

• Připravila jsem si misky,truhlík a semínka  
Vše naplnila substrátem,upravila 
hladítkem a tlačítkem vysela osivo a 
upěchovala. Vypsala jsem si jmenovky,  
misky i truhlík jsem označila, zalila a 
odnesla na připravené místo pro klíčení.  



4.4.Sedmý den v květinářství 

• Další plnění a hrnkování rostlin tentokrát: 

    Zinnia elegans Zen mix, Petunia 

grandiflora Pacta Parade Mix 





5.4.Osmý den v květinářství 

• Dnešní den se nám podařilo nahrnkovat 

největší počet druhů  rostlin: 

    Sametovomodrá Tm. Cobalt, Purple shihi, 

Purple, Burgunda, Surfinia Hot Pink, 

Surpis lime , San. Purple-Picote, Orange 

orbunid, Recife White s-Petunia Marisca, 

Duble vislet vein 













• Zopakovala jsem si způsoby množení rostlin a 

jejich následné ošetřování. 

• Tento den byl v květinářství poslední, se 

svými spolupracovnicemi se mi těžko loučilo, 

práce s nimi mne bavila na pracovišti vždy 

panovala příjemná atmosféra.  



• Pokoj na internátě, kde jsem byla 

ubytovaná. 



           Výzdoba školy před 

soutěží        



6.4.Velikonoční soutěž 

• Počet účastníků: 19 

• Soutěžní úkoly: Jarní kytice  

                              Velikonoční sesazovaná 

                                   nádoba 

                               Jarní věnec na dveře 

 









































         Přednáška – Aranžování s Oasisem 



7.4.Poslední den v Pruské 

 

• Studenti školy rozdávali 

    maličké květy narcisů  

    a vybíraly dobrovolné  

           příspěvky 

   na pomoc proti rakovině. 



• Dnešní den praxe probíhala ve školních 

prostorech s paní profesorkou Stopkovou, 

kde také současně proběhlo hodnocení 

stáže a splnění jednotek ECVET.   



 

• Nakonec jsem ještě osázela 

    několik květináčů na výzdobu 

    kolem školy a tím jsem  

     zakončila mou práci na této  

     zahraniční stáži.   



8.4.Sobota-Den odjezdu 

 



Slovníček česko-slovenský 

• květináč          - kvetinač, črep,  črepnik 

• květinářství    - kvetinárstvo 

• plevel              - burina 

• okurka             - uhorka 

• rajče                - paradajka 

• jírovec maďal - pagaštan 

• afrikán             - garafia 

• růže                  - ruža 

• okopat             - okopať 

• vyplít                - vyplieť 

• bedna              - debna 

• přepravka        - prepravka 

• brusinka          - brusnica 

• borůvka           - čučoriedka 

• snídaně          - raňajky 

• pokoj              - izba                                                                  

• kostel             - kostel 

• návštěva        - návšteva 

• příroda          - príroda 

• má                  - moja 

• můj                 - moj 

• zřícenina        - zrúcanina  

• prohlídka       - prehliadka 

• rohlík              - rožok 

• okolní              - okolitý  

• pozdě             - neskoro 

• rozkvést         -rozkvitnúť 

• nůžky              -nožnice 

 



Konec. 

• Děkuji všem za pozornost, doufám, že prezentace bude 

účelně využita. Kontakt zelva4444@seznam.cz 


