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Premýšľali ste niekedy nad tým, čo prežíva také semienko rastúce v zemi?  

Pustite si príjemnú hudbu a zahrajte sa naň. V každej dlani zovrite 

kamienok alebo fazuľku, ľahnite si na zem a schúľte sa do klbka. Predstavujte 

si, ako na vás dopadajú slnečné lúče a vy rastiete. Čupnite si a začnite sa 

naťahovať za teplom slnka. Zvoľna postupne rastiete, až sa vynoríte spod 

zeme. Postavte sa a naťahujte sa za svetlom ako najvyššie viete. Z vašich 

rúk sa stávajú púčiky, ktoré otváraním dlaní kvitnú. Časom sa z nich 

začne tvoriť plod, ktorý v sebe ukrýva nové semiačko padajúce na zem. 

A raz znovu zažije rovnaký príbeh, pretože takýto je kolobeh života 

rastlín v prírode. 

KLÍČENIE 

UČME SA VONKU!

JAR
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POSTUP: 

ČO BUDETE POTREBOVAŤ: 

4 hrubšie plastové vrecká, zeminu, 8 fazuliek, 

vodu, lepiacu pásku, nožnice, lopatku

Tri vrecká naplňte do tretiny zeminou. Do každého z nich zahrabte po dve fazuľky. 

Do štvrtého vložte fazuľky iba s vodou. Vrecko s vodou a jedno vrecko so zeminou uložte 

do miestnosti bez slnečného svetla. Zvyšné dve vrecká nalepte na okno. 

Jedno vrecko na okne a vrecko so zeminou v tmavej miestnosti každý deň 

primerane polievajte.

Po troch dňoch začnite s pozorovaním. 

Denne odmerajte dĺžku klíčka a zaznačte 

ju na úsečku. Po 2 týždňoch svoj výskum 

vyhodnoťte a rozhodnite, v ktorom vrecku

sa fazuľke darilo najlepšie. 
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Vedeli ste, že klíčky obsahujú veľa vitamínov? Zaraďte ich preto do svojho jedálnička. Naklíčiť 

môžete žeruchu, šošovicu, pšenicu alebo horčicové semienka. Každý deň nezabudnite 

klíčky prepláchnuť pod prúdom vody. 

NA ZÁVER SA POROZPRÁVAJTE O TOM, ČO STE SA NAUČILI:  
ČO POTREBUJÚ KLÍČKY PRE SVOJ RAST? PO KOĽKÝCH DŇOCH ZAČALA FAZUĽA KLÍČIŤ? 

Spolufinancované z programu Európskej únie ERASMUS +. Podpora Európskej komisie 
na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory 
autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré 
sú v nej obsiahnuté.
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