
 
ZPÁTKY DO ŠKOLY, ZPÁTKY NA ZAHRADU 

Při hospodaření na školní zahradě je třeba myslet i na skutečnost, že nastanou letní prázdniny a 

zahrada bez letního provozu osiří. Pokud vysadíme s dětmi např. jahodníky, pak si pochutnají na 

červnové úrodě, ale v červenci budou odběrateli slimáci, mravenci a není snad žalostnějšího pohledu 

než na plesnivé jahody na rostlinách. Podobně rajčata a další zelenina dozrají o prázdninách. Navíc přes 

léto rostliny očekávají zálivku, na dostatek srážek nelze spoléhat. Nemáte-li tedy celoroční provoz 

školy, nadšeného pedagoga nebo školníka, který o zahradu pečuje a její dary zpracuje, zvažte dobře 

osevní plán, ať v září nepřivítá malé zahradníky obraz zkázy jejich výsadby/výsevu.  

Máme pro vás jedno doporučení, jak v dětech koncem září lásku k zahradničení a úrodě s jistotou 

podnítit a zaujmout je pro péči o zahradu v novém školním roce. Pojďme společně moštovat!  

Moštování, ideálně vlastní úrody jablíček, ale stačí sehnat pytel jablek od souseda nebo si je nasbírat 

pod volně rostoucími stromy v krajině (mimo stromořadí u hlavních cest), s sebou přináší spoustu 

radosti a chutí … chuť končícího léta, chuť lahodného moštu i chuť se starat o zahradu. 

Co budete potřebovat? Přívod vody, případně elektřiny a … 

- Jablka, 35 kilo (pytel) jablíček bude stačit na 15 - 20 litrů šťávy. A jste-li naklonění experimentům 

a novým chutím, můžete zkusit k jablkům přidat třeba červenou řepu; taková šťáva je nesmírně 

zdravá, ovšem dětské chuťové pohárky bývají poněkud konzervativní a očekávají, že mošt chutná 

jako mošt, čili čistě jablečný; hrušky zase přidají na sladkosti. 

- Vaničku, bedýnku – cokoli, kde jablka omyjeme (čili také přívod pitné vody, tu využijete i na umytí 

všech pomůcek po práci, budou značně lepkavé (osvědčilo se použit tlakový čistič WAP, proudem 

vody jde všechno snáz). 

- Drtičku ovoce (ruční, elektrickou) nebo nástroj schopný nasekat jablíčka na malé kousky_třeba 

sekáč na brambory. 

- Nádobu na nadrcené ovoce (větší kyblík) a případně nádobku na jeho přendání do lisu (osvědčila 

se litrová odměrka s uchem) 

- Lis na ovoce – stačí ruční, s otočným šnekem a klidně i malý, alespoň se na každého s lisováním 

dostane; na trhu jsou dřevěné i nerezové a opravdu i hodně malinké varianty. 

- Ovoce se do lisu dává do jemné síťky, náramně se osvědčila síťka včelařská, kterou prodávají 

v zahradnictvích. 

- Kelímky – klidně odchytávejte mošt přímo z lisu a rovnou pijte… nebo sbírejte do nádoby/hrnce a 

třeba i přelijte ještě přes sítko do džbánku/nádoby s výpustným kohoutkem. 

Náš tip: Zdá se vám pořízení vybavení náročné? Oslovte rodiče! Garantuji Vám, že najdete domácnost, 

kde běžně moštují a vybavení vám zapůjčí… ideálně i s tatínkem znalým celého procesu. 

Děti se rády vystřídají u všech pracovních úkonů, sběr, mytí jablek, drcení, lisování a rozhodně setrvají 

u konzumace.  

Ve školách i školkách se s moštování setkáváme čím dál častěji, aktivita děti neomrzí a může být 

spojením ukázky výuky s pohoštěním diváků/rodičů čerstvou jablečnou šťávou.  

Zbývá jen popřát krásné počasí a dobrou chuť! Moštování ZDAR! 

-MiPol- 



 

    

Přebraná (pozor na plíseň a hnilobu) a omytá jablíčka je třeba nadrtit; výkonná drtička ovoce není zanedbatelná 

investice a do školy se ani nehodí (kvůli bezpečnosti i nadbytečné kapacitě), dá se koupit malá ruční drtička nebo 

použít sekáček na brambory, struhadlo…; záleží, kolik máte pomocníků, času a na množstevních ambicích. Lisy na 

jablka existují i úplně malinké k postavení na stůl a pro jedno dítě (dle zkušenosti ale druhé dítě musí držet samotný lis, 

stabilita není dobrá) nebo naopak veliké hydraulické; mohou být nerezové i dřevěné. Samotné lisování bez pomoci 

hydrauliky vyžaduje sílu, děti si u něj vyzkoušejí kooperaci. 

       

Do lisu vkládáme jablíčka do síťky a výlisky můžeme vysypat na kompost. Čerstvá šťáva vydrží v ledničce dva dny; 

dá se mrazit, sterilovat nebo také pasterizovat a stáčet přes plátýnko do skleněných lahví se šrubovacím úzávěrem 

(případně lze pořídit zátkovačka), ale uchovávací proces moštu by byl zcela nadbytečný. Na zdraví! 

       (Foto M. Poláková) 


