
Milí dálkoví studenti ze 3.B, 

 

po delší odmlce se Vám opět ozývám s novou látkou a úkoly z prvouky. Venku je krásné počasí, chodíte s rodiči 

do přírody? V tuto dobu máte jedinečnou možnost pozorovat, jak se příroda přeměňuje. Všechny rostliny 

rozkvétají. Ptáci krásně zpívají. To je tím, že u nich probíhají námluvy a samečci se snaží upoutat pozornost 

samiček. Kdo z Vás má třeba na zahradě hnízdo kosa nebo jiného ptáčka a má možnost pozorovat, jak samička 

sedí na vajíčkách nebo rodiče již shánějí potravu pro narozená mláďata? Když na zahradě něco okopu, okamžitě 

přiletí kos a začne tam sbírat červíky a nosí je do hnízda. Po dešti jsem pozorovat kosa, jak tahal ze země žížalu. 

Správně se přetahovali. Kos zvítězil a letěl s ní opět do hnízda.  

Pokud pojedete na kole a bude někde rozkvetlá rostlina, zastavte se a zkuste se na ní podívat. Netrhejte jí, ale 

opatrně rozevřete květ a zkuste si určit, co pestík, prašník, blizna, okvětní lístky, korunní lístky.  

Určitě u rostlin poznáte i jejich druhy stonku. Pokud si vzpomínáte, u rostlin stonek dělíme na stvol, stéblo a 

lodyhu. Stéblo ještě nenajdete. Stéblo lze vidět u travin nebo obilovin a ty ještě nerostou v takovém množství. 

Zkuste si někde sednout na vyvýšeném místě a pořádně se rozhlédnout po krajině.  

Zodpověděli jste si otázku, k čemu slouží zoologické zahrady? Už budou otevřené, požádejte rodiče a navštivte  

třeba plzeňskou zoo. Zoologické zahrady nám slouží k  chovu a ukázce zvířat, která žijí v jiných vzdálených 

krajinách. Dále nám slouží k záchraně ohrožených a vymírajících druhů živočichů.  

 

Nová látka- zápisky do sešitu 

Rovnováha v přírodě 

(učebnice strana 58 a 59) 

Louka – je prostor, kde volně rostou luční traviny, luční květiny. Tento prostor člověk udržuje a seká. 

Posekané rostliny suší na seno, které slouží jako potrava pro zvěř v zimním období. 

Napiš alespoň 5 názvů rostlin a 5 názvů živočichů, které najdeš na louce. 

 

U vody a ve vodě – prostor, kde se zdržuje hodně živočichů a rostou různé druhy rostlin. Voda je důležitou 

součástí života všech živočichů. 

Napiš alespoň 5 názvů rostlin a 5 názvů živočichů, které najdeš u vody a 5 názvů rostlin a 5 názvů živočichů, které 

najdeš ve vodě. 

 

Les – důležitý ekosystém, kde se nachází mnoho živočichů a rostlin, včetně stromů různého druhu.  Les a 

stromy jsou důležité tím, že planetu zásobují kyslíkem. 

Napiš alespoň 5 názvů rostlin a 5 názvů živočichů, které najdeš  v lese. 

 

Hory – zvláštní ekosystém, kde se nachází typické rostliny a žijí živočichové, kteří se přizpůsobili životu 

v horách. 



Napiš alespoň 5 názvů rostlin a 5 názvů živočichů, které najdeš v  horách. 

 

Vyber si jakýkoliv ekosystém z výše uvedených a nakresli si do sešitu obrázek. 

 

Mám na Vás a Vaše rodiče velikou prosbu. Když se touláte přírodou, vezměte si s  sebou igelitový sáček a když 

uvidíte odpadky, seberte je. 

Máte zahradu? Prosím Vás, vytvořte někde na vhodném místě pro ptáčky pítko. Poslouží k  tomu miska pod 

květináč, velice vhodná jsou skleněná dvířka ze staré automatické pračky.  Umístěte do nich kameny. Občas 

k pítku zajděte a pozorujte hmyz, jak se k nim slétá a pije. 

Máte doma velikou sklenici? Vyrobte i pítko pro včely. Sklenici naplňte vodou, přiklopte houbovou utěrkou a 

miskou na pod květináč. Celé to otočte. Voda se nasákne do utěrky, nateče do misky. Do prostoru misky dejte 

drobné kamínky, mech. Hotové pítko umístěte někam ke květinám a uvidíte, kolik včeliček a hmyzu se tam začne 

slétávat. Je to maličkost, které může zachránit v době horka a nedostatku vody mnoho užitečného hmyzu. 

 

Přiznám se, že jsem si nepoznamenal, co jsme si již z pracovního sešitu udělali ve škole. Proto to nyní nechám 

trochu na Vás. Možná to máte již někteří vypracované, když ne, vypracujte si v pracovním sešitu úkoly ze strany 

51 – 56. Na straně 56 je opět test. Vypracujte si jej a opět platí samostatnost a zkuste získat co nejvíce jahůdek.  

 

 

 

Přeji Vám mnoho hezkých dnů a těším se na brzké shledání a viděnou . 

 

S pozdravem 

 

Martin Moravec 

 

 

 

 


