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JONÁTKA 

Naše třída je prostorná místnost s ostrovem lavic uprostřed, kde rádi tvoříme 

různé výrobky, ale také se věnujeme pokojovým květinám, které 

rozmnožujeme, ošetřujeme, přesazujeme. Na třech prostorných okenních 

parapetech je velké množství různých květin, okrasných nejen květem, ale i 

listem. Můžete tu najít různé dracény, malé palmy, fíkusy, nějaký ten kaktus 

nebo marantu. Nejhezčí z květin je naše Jonátka. Nemáme jen jednu, ale přesto 

ta první vypěstovaná je nejoblíbenější a pro nás nejhezčí. Zaléváme ji pouze do 

misky pod květináčem, celý rok stojí na parapetu a krášlí nám třídu. Někdy 

rostlině přílišným osluněním zežloutnou lístky, takže ji musíme přistínit.  Zjistili 

jsme, že na pěstování je naprosto nenáročná, téměř celý rok kvete a úplně 

jednoduchým způsobem se množí. Stačí odlomit lístek, dát ho do sklenice 

s vodou. Po krátké době se objeví kořínky a už se může sázet. Sehnali jsme 

lístky z různých rostlin, takže máme růžově, fialově, bíle, vínově, ale i 

vícebarevně kvetoucí rostlinky. Potěší nás každá nově kvetoucí Jonátka 

a mladými rostlinami můžeme obdarovat třeba maminku ke Dni matek.  

Víte, jakou květinu pěstujeme? Pokud ne, odpověď najdete v tajence křížovky. 

ÚKOLY: 

1. Jaké květiny můžete najít na parapetu? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Kam je zalévána Jonátka? 

___________________________________________________________ 

3. Co je potřeba udělat, když zežloutnou  lístky z oslunění? 

___________________________________________________________ 

4. Jaké barvy květů jsou uvedené v textu? 

___________________________________________________________  

5. Jakým způsobem se rostlina množí? 

___________________________________________________________ 

 

 

 



Křížovka: 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

 

1.  ženské jméno 24.12. 

2.  sušený plod nebo Maxipes 

3.  zahradní nářadí (na listí, k úpravě záhonu, …) 

4.  zahradní substrát  

5.  savý škůdce na rostlinách 

6.  součást rostlin, upevňuje, čerpá z půdy vodu pro rostlinu 

7.  pravidelné zalévání rostlin 

8.  citoslovce štěkání 

9.  semena připravená k vysetí 

10.  opak „levá“ 

11.  slouží k předpěstování sadby, je ze skla 

12.  ochranná pomůcka na ruce 

13.  ženské jméno 24.5. 

Doplň znění tajenky. 

Naše Jonátka je __________________________________________ .  



ŘEŠENÍ: 

ÚKOLY: 

1. Jaké květiny můžete najít na parapetu? Různé dracény, malé palmy, 

fíkusy, nějaký ten kaktus nebo marantu. 

2. Kam je zalévána Jonátka? Pouze do misky pod květináčem. 

3. Co je potřeba udělat, když zežloutnou lístky z oslunění? Přistínit rostlinu. 

4. Jaké barvy květů jsou uvedené v textu? Růžová, fialová, bílá, vínová. 

5. Jakým způsobem se rostlina množí? Stačí odlomit lístek, dát ho do 

sklenice s vodou. 

 

Křížovka: 

1.  E V A      

2.    F Í K    

3.   H R Á B Ě   

4. Z E M I N A    

5. M Š I C E     

6.    K O Ř E N Y 

7.   Z Á L I V K A 

          

8.  H A F      

9.  O S I V O    

10.  P R A V Á    

11.  S K L E N Í K  

12.  R U K A V I C E 

13.   J A N A    

 

Naše Jonátka je AFRICKÁ FIALKA. 


