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Anotace:   Čtení s porozuměním textu, následné vyhledávání informací, řešení úloh  
    na základě přečteného textu. Doplňování informací.   
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Očekávaný výstup:  Žák aktivně uplatňuje znalosti o ročním období „Jaro“. Využívá   
    vlastních zkušeností a poznatků. Orientuje se v pojmech souvisejících s  
    jarem a ročními obdobími.  
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Jaro 
 
„Slunko se směje, vítr nestudí. 
   Potoky jsou plné vody a cesty plné bláta. Odešla zima, přiběhlo 
jaro. Bosýma nohama se čvachtá kalužemi. Hvízdá si na vrbovou 
píšťalku, za kloboukem má petrklíč. 
   Tím zlatým klíčem odemklo voňavou hlínu. Teď se z ní všude 
hrnou květiny. Zelená se nová tráva. Pupeny na stromech se 
rozvinují do lesklých lístečků.  
   Všichni ptáci zpívají a někteří už zahřívají na hnízdech vajíčka. 
   Před domem se sluní kočka s koťaty. Na zdi si suší křídla první motýl. Maminka sbírá 
kopřivy pro housata, tatínek pověsil na strom houpačku. Babička sedí na zápraží a loupe 
brambory. Nikomu se nechce sedět doma. Děvčata skáčou přes švihadlo a kluci 
prohánějí koloběžky. 
   Jaro je veselé. Jaro je mladé. Jaro má každý rád. Bosýma nohama čvachtá kalužemi a 
za kloboukem nosí petrklíč.“ 
 

1) Přečti si text a podtrhni všechny názvy živočichů. 
 
 

2) Vypiš z textu všechny názvy savců. 
 
 ____________________________________________________ 
 

3) Vypiš z textu názvy mláďat živočichů. 
 
 ____________________________________________________ 
 

4) Vyhledej a zapiš jak vypadá příroda na jaře. 
 
 ____________________________________________________ 
 

5) V textu se píše o květině, která otvírá jaro. Vypiš z textu její název a pak napiš, její 
správný název. 

 
 ____________________________________________________ 
 
 

6) Napiš další jarní květiny, které znáš. 
 
 _____________________________________________________ 
 
 

7) Kdy začíná jaro? Napiš celé datum. 
 
 _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 


