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Měl bych znát: 

 Znát a uplatňovat hygienické návyky a zvládat sebeobsluhu. 

 Vědět, jak se chránit před běžnými nemocemi, chránit své zdraví. 

 Pojmenovat části lidského těla. 

 Pojmenovat a popsat jak fungují nejdůležitější vnitřní orgány. 

 Ošetřit drobné úrazy. 

 Přivolat lékařskou pomoc. 

 Jak odmítnout návykové látky. 

 Popsat, jak se střídají roční období. 

 Znát některá zvířata a rostliny a vědět, co potřebují k životu. 

 Vědět, jak žijí jednotlivá zvířata a jak se liší stavba jejich těla. 

 Ochraňovat přírodu a životní prostředí. 

 Vědět jak člověk působí na přírodu, co dělá pro přírodu dobrého a čím ji 

poškozuje. 

 Zařadit přírodniny do živé a neživé přírody. 

 Poznat rozdíly mezi živou a neživou přírodou. 
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ČLOVĚK  A  PŘÍRODA 

Lidé žijí v přírodě už velmi dlouho. Nejdřív bydleli v jeskyních, později si začali stavět 

nejrůznější obydlí. Ze začátku na tom byli stejně jako zvířata. Před deštěm, sněhem 

a mrazem zalezli do úkrytů, které v přírodě našli. Schovali se do děr a do jeskyní, 

kam se dalo. 

První stavby, které lidé vybudovali, byly jednoduché, z materiálů, které měli po ruce : 

dřevo ze stromů, větve pokryté zvířecími kůžemi nebo oplácané hlínou. 

Zprvu se lidé živili lovem zvířat a sběrem nejrůznějších plodů, které poskytla příroda. 

Později se naučili pěstovat obilí a chovat domácí zvířata. 

V dnešních domech je vidět, kolik nejrůznějších potřeb lidé už mají. Podívejte se na 

obrázky a vyprávějte sami. 

 

             
                  Jak se žilo dřív                                              Jak se žije dnes 

 

Potraviny si kupujeme v obchodech. Jezdíme auty a zdá se nám, že už do přírody 

nepatříme. Mnozí z nás vidí přírodu jen tehdy, když jdou do lesa na houby nebo na 

výlet, když se jdou koupat k rybníku nebo k řece. 

Člověk je součástí přírody a stejně jako ostatní živočichové k životu potřebuje : 

zdravou potravu, čistou vodu, čistý vzduch a slunce. 

Přírodu nesmíme beztrestně ničit ! 

 

 

OTÁZKY : 

1. Čím se lidé dříve živili? 

2. Kde lidé dříve bydleli? 

3. Vyjmenuj, co potřebujeme k životu. 
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PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ 

Přírodu tvoří rostliny, zvířata, lidé, řeky, skály, písek i vzduch kolem nás. Všechny 

části přírody se nazývají přírodniny. 

 

Rostliny, zvířata a lidé potřebují ke svému životu výživu, vodu a vzduch. Rostou, 

jsou živé. Proto společné tvoří přírodu živou. 

               
Kameny, skály, voda a vzduch nerostou, nejsou živé. Tvoří přírodu neživou. 

    
 

OTÁZKY : 

1. Jmenuj, co tvoří přírodu. 

2. Vyjmenuj, co patří do přírody živé. 

3. Vyjmenuj, co patří do přírody neživé. 
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PODZIM 
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ROK 

Rok  je období, které začíná 1. ledna a končí 31. prosince. Má 12 měsíců. Měsíce 

dělíme na týdny. Měsíc má většinou 4 týdny. Týden začíná v pondělí a končí 

v neděli. Je to 7 dní. 

 Rok má 4 roční období – jaro, léto, podzim a zimu. 

          
Jarní měsíce :           Letní měsíce :         Podzimní měsíce:    Zimní měsíce: 
 březen     červen         září            prosinec 
 duben     červenec         říjen            leden 
 květen     srpen                   listopad            únor 
                                   

    
KDYŽ PŘIJDE PODZIM 

Léto končí, začíná podzim. Dny se krátí a noci prodlužují. Bývá chladněji, často prší a 

fouká vítr. Lidé se musejí tepleji oblékat, aby se nenachladili. Na chladné podzimní 

dny se připravujeme otužováním. Otužování velmi prospívá našemu zdraví. Otužilí 

lidé nemají často chřipku ani rýmu. A jak se máme otužovat? Každé ráno se 

umyjeme studenou  vodou a i když nám zuby drkotají, vydržíme to, naše tělo si 

rychle zvykne. Chodíme do přírody za každého počasí. Když se správně oblékneme 

a obujeme, tak nám nevadí ani déšť, ani mráz, ani sníh - jsme otužilí. Ten, kdo ven 

chodí málo a pak najednou vyjde do nevlídného počasí, určitě ho přepadne rýma 

nebo chřipka. 

Důležitou ochranou před nemocemi je i odpočinek.Čas po vyučování ve škole 

věnujeme zábavě a odpočinku. Zábavou může být  sport, chování domácích zvířat, 

četba knih nebo i sledování zajímavých pořadů v televizi. Zábava je to, co nás baví. 

Každý by měl mít nějakou zábavu – koníčka. 

Nejlepším odpočinkem je spánek. Spát chodíme včas, abychom ráno vstávali 

odpočinutí a plní síly.Klidný a nerušený spánek nás chrání i před nemocemi. Spíme 

ve vyvětrané místnosti a s otevřeným oknem.  

 

OTÁZKY:     1.  Jak se dělí rok? 

                     2.  Vyjmenuj měsíce v roce. 

          3.  Vyprávěj, jaké máš koníčky 

          4.  Co to znamená být otužilý?              
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PODZIM V SADECH A NA ZAHRADÁCH 

Na podzim sklízíme různé druhy zeleniny. Mrkev, petržel a celer mají jedlé 

kořeny, ze zelí a kapusty jíme listy, z květáku zase bílý květ. Dozrávají plody 

rajčat, okurek a paprik. Zelenina je velkým zdrojem vitamínů. Potřebujeme ji i 

v zimě. Některou zeleninu můžeme na zimu zavařit nebo zamrazit. 

 
Jabloně, hrušně a švestky jsou ovocné stromy. Rostou v sadech. Na podzim na 

nich dozrává ovoce a sadaři je sklízejí. I ovoce je zdravé a je v něm hodně 

vitamínů. Jíme je hlavně syrové, ale můžeme jej různě upravovat ( mrazit, sušit, 

zavařovat ). 

                       
Zahrada není jen pro žaludek, ale i pro krásu. Té části, kde rostou květiny, se říká 
okrasná zahrada. Na podzim tam kvetou podzimní květy - například 
různobarevné astry, jiřiny a žluté měsíčky. 

  
                                Astra  Jiřina  Měsíček 

 
      OTÁZKY:     1. Které ovoce sklízíme na podzim ? 

                       2. Vyjmenuj květiny, které kvetou na podzim. 

                       3. Jaké druhy zeleniny znáš? 

                       4. Kterou zeleninu jíme syrovou a kterou je třeba uvařit? 



8 

 

PODZIMNÍ PRÁCE NA ZAHRADĚ 

Po sklizni zeleniny a ovoce připravují lidé zahrady a sady pro příští rok. Záhony 

pohnojí a rýčem hluboko zryjí. Nejlepším hnojivem je chlévský hnůj. Stromy a keře 

motykou okopávají a také přihnojí. Hráběmi uhrabují trávníky. Spadlé listí a zbytky 

zeleniny dávají na kompost. Z kompostu připravují dobré hnojivo. 

   

OTÁZKY :     1. Jak  lidé připravují zahrady a sady na zimu ? 

                      2. Jaké nářadí používají ? 

 

PODZIM  NA  POLÍCH 

Na podzim zemědělci z polí sklízejí brambory, řepu cukrovku, krmnou řepu a 

kukuřici. Kukuřice a krmná řepa je krmivem pro dobytek. Brambory jsou důležitou 

potravinou. Jíme je celý rok. Maminka je umí různě upravit – vaří je, peče i smaží.  

Mnoho brambor spotřebují zemědělci ke krmení dobytka, vyrábí se z nich také škrob 

a líh. Z řepy cukrovky se vyrábí cukr. Její kořeny rozkrájejí v cukrovaru, aby z ní 

dostali sladkou šťávu, kterou dále čistí, vaří a upravují, až vznikne bílý cukr.  

 

                   Brambory                 Řepa cukrovka          Krmná řepa            Kukuřice 

 

OTÁZKY :    1. Které plodiny sklízejí zemědělci na podzim ? 

                     2. Jaká jídla se dají uvařit z brambor ? 

     3. Co se vyrábí s řepy cukrovky ? 
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ŽIVOT ZVÍŘAT 
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ODLETY PTÁKŮ 

Ptáci mají tělo pokryté peřím. Mají křídla a dovedou létat. Naučíme se znát některé 

naše ptáky: 

V blízkosti našich obydlí žije vlaštovka, vrabec a kos. 

V parcích, sadech a zahradách pěnkava, chocholouš a sýkora. 

Na polích a loukách bažant, havran a poštolka. 

V lesích kukačka, sova a jestřáb. U vody čáp, ledňáček a kachna. 

 
vlaštovka    pěnkava       bažant        kukačka           čáp 

 
 vrabec     chocholouš      havran        sova          ledňáček 

 
kos    sýkora        poštolka        jestřáb           kachna 

Každý pták si staví hnízdo na jiném místě a jiným způsobem. Vlaštovka si lepí 

hnízdo z bláta na zdi domů. Vrabec si hnízdo staví kdekoliv, ze všeho, co najde. Kos 

hnízdí nejraději v křoví. Pěnkava si staví hnízdo z mechu v křoví a na stromech. 

Chocholouš zase na zemi. Sýkora hnízdí v nejrůznějších dutinách. Bažant si 

hnízdo upravuje v důlku na zemi, nejčastěji ve vysoké trávě. Havran si staví hnízdo 

vysoko ve stromech z nalámaných větviček. Na kraji lesa hnízdí poštolka. Sova si 

staví hnízdo v dutinách stromů. Kukačka si hnízdo nestaví. Vajíčka klade do hnízd 

jiných ptáků. Jestřáb si staví hnízdo na vysokých stromech. Barevný ledňáček žije u 

čisté vody, kde si vyhrabává hnízdo v břehu. Kachna si staví hnízdo v rákosí. Čáp 

hnízdí na vysokých komínech. 

Drobní ptáci se živí hmyzem, žížalami a různými semínky. Ty větší loví hlodavce, 

ryby a jiné živočichy 

Znamením, že se blíží zima, jsou odlety ptáků. Někteří ptáci u nás přezimují, někteří 

odlétají do krajin, kde je teplo. Z ptáků o kterých jsme si povídali je to vlaštovka, čáp 

a kukačka. Létají v hejnech a každý rok stejnou cestou. Ostatní ptáci u nás přes 

zimu zůstávají. 

OTÁZKY :    1. Čím mají ptáci pokryté tělo? K čemu slouží ptákům křídla? 

      2. Kteří ptáci odlétají do teplých krajin? 



11 

 

ZPŮSOB ŽIVOTA ZVÍŘAT 
 

V přírodě žije mnoho zvířat. Některá jsou malá, jiná zase velká. Některá žijí v lese 

 (jelen), jiná v polích (zajíc), jiná ve vodě (ryby) nebo pod zemí (krtek, žížala) 

Některá zvířata chytají živou kořist a živí se masem (liška), jiná okusují rostliny         
(srna). 

 
Všechna zvířata ke svému životu potřebují dýchat, pít a přijímat potravu. 

Potřebují také teplo. V létě můžeme v přírodě pozorovat více zvířat než v zimě. 
Poletují tu vrabci, vlaštovky loví mouchy, na poli pobíhají zajíci, v tůních kuňkají žáby, 
v lese si staví mraveniště pilní mravenci. 
Všechna zvířata se nějak pohybují. Ježek chodí, zmije se plazí, žába skáče, štika 
plave, orel létá. Některá zvířata se pohybují i více pohyby. Kachna létá, chodí i plave. 
Datel létá a šplhá. 
V zimě můžeme vidět jen zvířata, která mají hustou srst, hodně peří a nacházejí i 
v zimě potravu. Lidé jim mohou pomáhat. Víš jak? 
Některá zvířata ale zimu prospí zimním spánkem, třeba medvěd. Některá se 
stěhují do teplých krajin. 

 

 
 

OTÁZKY:    1. Jaká znáš zvířata, která žijí v lese? 

                    2. Co potřebují zvířata k životu? 

                    3. Jaká zvířata žijí ve vodě? 
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HLAVNÍ ČÁSTI TĚLA ZVÍŘAT 

Podívej se na kočku. Největší část jejího těla tvoří trup. Na trupu je krk, hlava, 

přední a zadní končetiny a ocas. Na 

všech čtyřech nohách má zatažitelné 

drápy. Vysunuje je, když chytá kořist nebo 

když leze na strom. Když se plíží, má 

drápy zasunuté, aby ji nebylo slyšet. Na 

hlavě kočky je tlama, čenich, uši a 

hmatové vousy. Má vynikající sluch, čich, 

zrak (vidí i v noci) a hmat. Tělo kočky je pokryté srstí.    

                                                                    

Podívej se na labuť. Má bílé peří, dlouhý krk, hlavu se 

zobákem. Tělo má přizpůsobené na pobyt ve vodě. Má 

husté a mastné peří, aby voda nepronikla na kůži. Na 

nohách má plovací blány, aby mohla dobře plavat. Má 

silná křídla, aby daleko doletěla. 

 

Podívej se na raka. Tělo mu chrání silný krunýř. Má deset 

noh a na prvních nohách má klepeta. Má pohyblivý zadeček. 

Když je v nebezpečí, odráží se jím a prudce plave dozadu. 

Loví žáby. 

 

Podívej se na slunéčko sedmitečné. Má tělo pokryté 

krovkami s černými tečkami. Pod krovkami má složená 

křídla. Když chce vzlétnout, rozevře krovky, roztáhne křidélka 

a letí. Živí se mšicemi. Na zimu zalezou slunéčka pod 

spadané listí a tam přezimují. 

Škeble žije v rybníce. Má dvě 

skořápky, lastury. V těchto lasturách 

žije podivný živočich. Nemá hlavu. Má jen jednu nohu, kterou 

se ve vodě pohybuje. Živí se malinkými živočichy, žijícími ve 

vodě. Ale nemá v rybníce klid. Ráda si na ní totiž pochutná 

třeba kachna a ani její lastura ji úplně neochrání. 

OTÁZKY :   1. Co jste si zapamatovali o tom, jaké má kočka 

                        drápy?   

                    2. Jaký živočich má jen jednu nohu a kde žije? 

                    3. Vyjmenuj zvířata, která mají kožich a ta která mají peří. 
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ZIMA 

Zima začíná v prosinci. Zimní měsíce jsou prosinec, leden a únor.                          
Slunce hřeje jen málo. Noci se prodlužují a dny zase krátí. Fouká studený vítr, mrzne 
a sněží.  Ze stromů opadaly poslední listy a zelené zůstaly jen jehličnaté stromy. 
Znáš některé?   

Ptáci, kteří neodletěli do teplých 

krajin, přilétají k lidským obydlím, 

vědí, že tady bude vždycky něco na 

zob.                    Lidé jim vyrábí 

krmítka a do nich dávají zrní, lůj, 

mák a ptačí zob. S jejich pomocí 

ptáci zimu přečkají.  

 

           

 

 

Některá zvířata zalezla do svých 

teplých skrýší a oddávají se zimnímu 

spánku. Jsou to myšky, ježek, krtek. 

Zimu prospí i medvěd. Ostatní zvěři, 

která zimu přečkává venku, musejí 

lidé pomáhat a přikrmovat ji.Pro 

srnce a zajíce dávají lesníci do 

krmelců seno a různé plody. 

Koroptvím a bažantům sypou pod 

stříšku na poli, které se říká zásyp, 

nejrůznější zrní.  

 

Na sněhu můžeme pozorovat, které zvíře nebo pták se potuluje přírodou, aniž 

bychom ho spatřili. Jak? Přeci podle stop.  

Nauč se některé stopy poznávat.   
       

     
zajíc             srna     bažant             
 

A co dělají v zimě lidé? V prosinci slaví Vánoce a Nový rok.  
Děti sáňkují a bruslí. Při zimních sportech musíme být opatrní a dodržovat zásady 
bezpečnosti. Nikdy nesáňkuj na silnici, nebrusli na tenkém ledě a při koulování 
s kamarády dej pozor, ať nikomu neublížíš.   
 
OTÁZKY :  1. Vyjmenuj zimní měsíce. 

        2. Vyprávěj, jak můžeš pomoct zvířatům a ptákům přečkat zimu. 
        3. Jaké zimní sporty znáš?  
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RYBY 

 

Tělo ryb je pokryto hladkou kůží se šupinami. Místo končetin mají ploutve, kterými 

při plavání pohybují. Dýchají žábrami. Na suchu by zahynuly.  

 

 

 

Nejznámější rybou u nás je kapr.  

Rybáři chytají i štiky, sumce, pstruhy, okouny a líny. 

Někdy se jim podaří chytit i úhoře, který vypadá jako 

had.     

            

    

 
Ryby žijí v řekách, rybnících a přehradách. K životu potřebují čistou vodu. 
 
OTÁZKY :  1. Vyber si jeden obrázek ryby a popiš její tělo. Řekni, čím se liší od těla  
                       ostatních zvířat. 

                   2. Čím ryby dýchají? 

                   3. Jaká část těla rybám pomáhá v pohybu? 

                   4. Vyhledej v atlasu ryb nejznámější ryby a řekni, kde žijí. 
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ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
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LIDSKÉ TĚLO 

Člověk je součástí živé přírody. Žije na zemi dlouhou dobu. Na světě je mnoho 

miliónů lidí. Nejsou všichni stejní.  

Jejich těla jsou však složena ze stejných částí. Největší částí těla je trup, zadní část 

trupu jsou záda, přední část je hrudník. Na trupu je krk a na krku hlava. Na hlavě 

máme obličej, čelo, temeno a týl. Horní končetina má rameno, loket a ruku. Ruku 

tvoří dlaň, hřbet ruky, prsty a zápěstí. Dolní končetina se skládá ze stehna, kolena, 

lýtka, nohy a chodidla. Na noze je kotník, nárt, prsty a pata. 

Oporou našeho těla je kostra složená z mnoha velkých i malých kostí. Kostra chrání 

vnitřní orgány. Na kostru se upínají svaly, které umožňují pohyb člověka. 

 

OTÁZKY : 

1. Vyjmenujte 4 hlavní části, ze kterých se skládá lidské tělo. 
2. Popište trup zepředu i zezadu. 
3. Vyjmenujte části hlavy. 
4. Ukazujte na sobě a popisujte všechny části horní a dolní končetiny  
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ČÁSTI LIDSKÉHO OBLIČEJE 

Přední části hlavy říkáme obličej. Horní a zadní 
část hlavy pokrývají vlasy.  

Po straně obličeje jsou uši. 

Na obličeji máme oči, ústa, nos, tváře, čelo a 
bradu. Každý člověk má jiný obličej. Podle 
výrazu obličeje poznáme náladu člověka. Jednou 
se směje, jindy pláče, někdy se tváří vesele, jindy 
mrzutě. 

Člověk má 5 smyslů, kterými získává informace 
z okolí. Je to zrak, sluch, čich, chuť a hmat. 
Nejdůležitější je zrak. Umožňuje nám vnímat 
světlo, různé barvy a tvary. Smyslovým orgánem 

jsou oči. Neměli bychom je namáhat čtením nebo psaním při špatném osvětlení. 

Ústy přijímáme potravu. V ústech jsou zuby. Ty si pravidelně, alespoň dvakrát 
denně, čistíme. 

Jazykem v ústech rozeznáváme chutě jídla (sladkost, slanost, kyselost, hořkost). 

Uši jsou ústrojím sluchu. Uchem vnímáme 
různé zvuky. Neměli bychom je zatěžovat 
velkým hlukem.  

Orgánem čichu je nos. Díky němu jsme 
schopni cítit různé vůně. Čisti si nos, protože i 
on může být otvorem, kudy do těla vstupují 
zárodky nemocí. 

Pátým smyslem je hmat, jehož pomocí 
dokážeme rozeznat různé tvary předmětů, 
povrchy atd. 

Vlasy. Jeden je má černé, druhý je světlý, třetí zrzavý, čtvrtý kaštanový. Někomu se 
kroutí, jiný je má jako hřebíky. Ale ať jsou jakékoliv, měly by být vždycky čisté a 
učesané. Nečistým lidem se ve vlasech mohou usadit vši. 

Na tvářích je, stejně jako na celém těle, pokožka. Bývá však v zimě i v létě odkrytá, 
proto potřebuje častěji omývat, a když je suchá, namazat krémem. Při ošetřování 
pokožky obličeje nezapomeneme na čelo, bradu a na oční víčka. Pokožka na obličeji 
je tenká, snadněji zranitelná. Dávejte pozor, ať se neporaníte. I drobná ranka může 
být dalším otvorem, kudy do těla vniknou neviditelní škůdci. 
 
OTÁZKY:  1. Pojmenuj části lidského obličeje. 

       2. Vyhledej v textu 5 základních smyslů. K čemu slouží? 

       3. Vyjmenuj jídlo, které je sladké, slané, hořké a kyselé. 

                  4. Jak se staráme o svoji pokožk 
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VNITŘNÍ ORGÁNY 

Uvnitř těla jsou ukryty pro život důležité orgány. Nejvzácnější je srdce, které pracuje 

jako pumpa a pohání krev po celém těle. Plíce potřebujeme k dýchání. Nosem 

nadechujeme kyslík a vydechujeme kysličník uhličitý. Žaludek přijímá a zpracovává 

potravu (jídlo a pití). 

Ledviny odstraňují z těla škodlivé látky a vyměšují moč. 

Řídícím centrem celého těla je mozek, uložený v hlavě. Mozek nám umožňuje 

myslet, učit se, mluvit, pracovat i pohybovat se. 

 

OTÁZKY : 

1. Co v těle pracuje jako pumpa? 
2. Co potřebujeme k dýchání? 
3. Kde se zpracovává potrava? 
4. Co je řídícím centrem celého těla? 
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NEMOCI A OCHRANA PŘED NIMI 

Člověk má nepřátele, kteří nejsou vidět. Jsou 

to bacily a viry, které způsobují spoustu 

nemocí. Nejčastější dětské nemoci jsou 

angína, chřipka nebo kašel. Nebezpečná je 

pro děti žloutenka. Způsobují ji nečisté ruce a 

neumyté syrové potraviny. Před nemocemi 

se můžeme chránit čistotou, zdravou 

výživou, sportem a otužováním. Proti 

nakažlivým (infekčním) nemocem jsme 

očkováni.  

 

Žádnou nemoc neléčíme sami. Vždy vyhledáme 

lékaře a řídíme se jeho radami.  

Nejčastější příznaky nemocí jsou únava, bolest 

v krku, zvýšená teplota. Normální teplota lidského 

těla je do 37,0°C. Jakmile teplota vystoupí nad 

37°C, mluvíme o zvýšené teplotě. 

Některé bacily a viry přenáší hmyz, např. mouchy 

nebo blechy. Proto nenecháváme potraviny 

odkryté tak, aby na ně mouchy mohly. 

                   

    

              moucha          klíště                                  blecha 

                                                                                         

Velmi nebezpečnými přenašeči chorob jsou klíšťata. Zavrtají se do pokožky a sají 

krev. Mohou způsobit zánět mozku. Jak se proti nim chránit? Do lesa nebo tam, kde 

je hodně listnatých stromů, chodíme dobře oblečeni a obuti. Po návratu z přírody si 

důkladně prohlédneme celé tělo. V případě napadení klíštětem se obrátíme na 

dospělého člověka. 

 

OTÁZKY :     

                     1.  Znáš některé nakažlivé nemoci? 
                     2.  Kdo přenáší bacily a viry? 



20 

 

ÚRAZY 

Úraz je náhlé poškození našeho těla. K úrazům nejčastěji 

dochází na hřišti a v tělocvičně. Jedná se např. o odřeniny, 

zlomeniny nebo vymknutí kloubu. Největší množství úrazů 

(vážných i smrtelných) bývá při autonehodách. Častými oběťmi 

jsou chodci a cyklisté. 

 Před úrazem se musíme chránit! To znamená: stále dávat 

pozor, abychom sebe nebo druhého nezranili. Dáváme pozor při 

přecházení ulice, dodržujeme dopravní předpisy. Dbáme na to, abychom měli jízdní 

kolo v pořádku. Ve škole jsme ukáznění. O přestávkách se nehoníme po třídě, 

nestrkáme do spolužáků. Opatrně zacházíme s nožem, nůžkami a jiným nářadím. 

Také v tělocvičně nebo na hřišti jsme ukáznění. Dbáme na bezpečnost při sportu. 

Udržujeme kolem sebe pořádek, protože nepořádek je častou příčinou úrazu. 

Uklouzneš po banánové slupce a zlomíš si ruku. Odhodíš prkénko, ve kterém je 

rezavý hřebík, a kamarád si ho zapíchne do chodidla.  

Dojde-li k úrazu, je velmi důležitá první pomoc: Při drobném poranění jako je 
škrábnutí, malé říznutí nebo odřenina si můžeme zranění ošetřit sami. Poraněné 
místo vyčistíme vodou nebo jiným prostředkem na rány. Nemáme-li po ruce takový 
prostředek, postačí obyčejné mýdlo. Ránu zalepíme náplastí nebo zavážeme 
obvazem. 

 

Velké úrazy sami neošetřujeme. Vyhledáme vždy lékaře. Telefonní číslo záchranné 

služby je 155.  

OTÁZKY: 

1. Jaké úrazy si mohou děti způsobit? Jak můžeme úrazům předcházet? 
2. Co byste dělali, kdyby se váš kamarád na hřišti zranil? 
3. Řekni, jaký nejvážnější úraz se ti stal? Kdo a jak vás ošetřil? 
4. Jaké telefonní číslo má záchranná služba? 
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HYGIENA A ČISTOTA 

K udržení zdraví je nutné dodržovat zásady čistoty a hygieny. Některé nemoci mohou 

být způsobeny nedostatečnou hygienou (žloutenka, průjem aj.). Hygienické návyky 

se učí děti už od malička a měly by být samozřejmostí při každodenních činnostech. 

Základní hygienické návyky: 

1. Ráno se myjeme studenou vodou a čistíme si zuby. 

2. Ruce si myjeme před každým jídlem a po použití záchodu. 

3. Večer se umyjeme nebo vykoupeme v teplé vodě a vyčistíme si zuby. 

4. Vlasy si češeme několikrát denně a pravidelně si je myjeme. 

5. Nehty udržujeme čisté a krátké. 

6. Uši si čistíme několikrát do měsíce. 

7. Udržujeme čistotu prádla i oděvů. 

Své zdraví posilujeme cvičením a sportem. Tělo otužujeme a tím se stáváme 

odolnými proti nemocem.  

                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

Zdraví je největší poklad člověka, proto o něj pečuj !!! 

OTÁZKY: 
1. Jak pečujeme o čistotu a hygienu svého těla? 
2. Co používáme při osobní hygieně každý den? Co používáme jen někdy? 
3. Vysvětli přísloví „Čistota půl zdraví “. 
4. Jak můžeme otužovat své tělo? 
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ČLOVĚK A ŽIVOT 

Vedle čistoty je pro zdraví důležitá rozumná a správná výživa. Děti rostou a vyvíjejí 

se, proto potřebují hodnotnou a pestrou stravu. 

Známe různé druhy potravin: pečivo, mléčné 

výrobky, maso, zeleninu, ovoce, cukrovinky a 

nápoje. Každá obsahuje jiné výživné látky, proto 

je důležité, abychom jedli potraviny ze všech 

uvedených 

skupin, aby 

naše strava 

byla rozmanitá. Mezi výživné látky, které umožňují 

zdravý růst a vývoj našeho těla, patří bílkoviny, 

cukry, tuky, minerální látky a samozřejmě 

vitamíny. 

Na jídlo bychom si měli najít čas, jíme v klidu a 

beze spěchu. Neměli bychom se přejídat a jíst 

pozdě večer. Velmi důležité je také pravidelně a 

dostatečně pít (ovocné a zeleninové šťávy, vodu, 

čaj…).  

Kromě stravy a vody potřebuje člověk k životu ještě světlo, teplo a čistý vzduch. 

Vyhýbáme se tedy místům, kde se hromadí prach a kouř. Nejen kouř z cigaret, ale i 
samotné kouření je pro člověka velmi škodlivé a životu nebezpečné. Kuřáci trpí 
onemocněním plic, srdce, cév, žaludku. Mnohem častěji mají zhoubné nádory. Stejně 
návykové jako kouření může být i pití alkoholu. Je pro děti mnohem nebezpečnější 
než pro dospělé. Alkohol zvyšuje možnost onemocnění jater, trávicího ústrojí, 
nervového systému i duševních chorob. Nadměrné pití alkoholu může způsobit i 
smrt. Velmi nebezpečné je však užívání drog. Drogy mohou vážně narušit růst a 
vývoj dítěte a zanechat trvalé následky. Zneužití většího množství drog může být 
smrtelné. 

              

OTÁZKY: 
1. Vyjmenujte vaše denní jídla. 
2. Jakou byste připravili chutnou a zdravou svačinku? 
3. Vyprávěj, kdo u vás vaří a jak. 
4. Čemu škodí nadměrné užívání sladkostí? 
5. Řekněte, co všechno vy a vaše rodina děláte pro zdraví. 

 



23 

 

JARO 
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JARO 

Po dlouhé zimě konečně přichází jaro. Jarní měsíce jsou březen, duben a květen. 

Sníh taje a slunce začíná hřát. Dny se prodlužují. Příroda se probouzí ze zimního 

spánku. Na stromech pučí pupeny a objevují se první lístečky. Rozkvétají první jarní 

květiny – sněženky a bledule, petrklíče, podběl a na zahradách narcisy a tulipány. 

    Vracejí se k nám stěhovaví ptáci, jako například čápi, skřivani, 

vlaštovky a špačci. Ptáci si zakládají hnízda. Samička do nich snese 

vejce a vysedí z nich mladé.                              

                                    
      čáp                        vlaštovka                          skřivan                                     špaček 

     
Na zahradě je na jaře mnoho práce. Záhony se musí zkypřit a uhrabat. Na 
připravené záhony vysejeme mrkev, petržel nebo hrášek. Sázíme sazenice salátu, 
kedluben a zelí. Oseté a osázené záhony dobře zaléváme. 

V sadech sadaři prohlížejí stromy. Uschlé větve odříznou, stromy pohnojí a okopou. 

V sadech a na zahradách žije mnoho škůdců. Třeba mšice. 

Obalí mladou růži a vysají z ní šťávu – růže potom usychá.  

Další škůdce je bělásek. Je to motýl, který na listy naklade 

vajíčka. Z vajíček se vylíhnou housenky, které dovedou sežrat 

záhon zelí nebo kapusty. Zničí tak celou úrodu. 

Proti škůdcům pomáhají člověku ptáci, kteří tento hmyz chytají a krmí s ním sebe i 

svá mláďata. Jsou to např. sýkora, kos, špaček nebo pěnkava. 

Pomocníky člověka na zahradě a v sadu je včela. Sbírá na květech sladkou šťávu a 

při tom na svých chlupatých nožičkách přenáší pyl z květu na květ. Říkáme tomu 

opylování. Je to velmi důležité, protože jen z opylených květů vyroste ovoce. 

Také na poli je na jaře spousta práce. Zemědělci se svými stroji pole pohnojí a 

pluhem zorají. Sázecími stroji vysazují brambory, secími stroji zase obilí. 

OTÁZKY :  1. Jaké změny se v přírodě dějí na jaře? Vyjmenuj jarní měsíce. 

        2. Znáš některé zahradní škůdce? 

        3. Proč přilétají včely na květy? 

        4. Co se musí udělat na jaře na zahradě? 
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BYLINY A DŘEVINY 

 

      
                   Lípa            Šípek           Divizna 

Lípa je urostlý strom. Její květy jsou léčivé, dává lidem stín a dřevo. 

Šípek je keř. Z jeho plodů se vaří čaj, který má spoustu vitamínu C, nebo se z nich 

dělá marmeláda. 

Divizna je statná bylina. Může být tak vysoká, že nedosáhnete na špičku. I z 

květů divizny, které lidé usuší, se vaří léčivý čaj proti kašli. 

Stromy, keře a byliny jsou rostliny. 

 

V přírodě je mnoho různých rostlin. Stejně jako zvířata 

mají rostliny tělo. Jejich tělo je však jiné. 

Důležitou částí rostliny je kořen. Ten drží rostlinu 

pevně v zemi. Kořeny rostlina přijímá vodu a výživu. 

Z kořenů vyrůstá stonek. Je nad zemí a rostou na 

něm listy. Stonkem proudí voda a výživa do listů a do 

květů. Byliny mají stonek dužnatý nebo dutý. Keře a 

stromy mají stonek dřevnatý.Tento stonek se nazývá 

kmen. 

Listy rostlin jsou většinou ploché a 

zelené. Zachycují sluneční světlo, 

které rostlina potřebuje k životu.  

Květy vyrůstají většinou na konci stonku a jsou různě barevné. 
Květ se rozvíjí z poupěte, kvete, vadne a z něj se vytvoří plod.  

      
    květ šípku                        plod šípku                   květ jabloně                   plod jabloně 
 

OTÁZKY :1. Které části má strom? 

      2. Jaký je rozdíl mezi stromem a keřem? 

      3. Jaký význam mají pro rostliny kořeny? 
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DRUHY LISTNATÝCH A JEHLIČNATÝCH STROMŮ 

Naše lesy jsou jehličnaté, listnaté a smíšené. Smíšené jsou ty, kde rostou stromy 

listnaté i jehličnaté pohromadě. 

Jehličnaté stromy, které byste měli znát jsou smrk, borovice, jedle a modřín. 
Rostou v lese jehličnatém. Na větvích jim vyrůstá místo listů jehličí. Jsou zelené i 
v zimě. Jen modřín na zimu opadá, ale na jaře se zase zazelená. 

        
                      jedle                                 smrk            borovice           modřín 

 

    Listnatý les, na rozdíl od jehličnatého během roku mění 

svůj vzhled. V zimě jsou větve stromů 

holé, protože listy opadaly. V létě je 

zelený a na podzim žlutý.  

Mezi nejznámější listnaté stromy  patří 
dub, javor, buk , bříza, lípa a kaštan.  
Listnatých stromů je samozřejmě 
mnohem víc, ale tyto stromy byste určitě                  dub 

měli poznat. Poznávat se je naučte podle listů a plodů. 

                    
               buk                                          

                    
                bříza          javor          lípa         kaštan 

Lesy patří k nejcennějšímu přírodnímu bohatství naší vlasti. Jsou velkou zásobárnou 

vody a čistého vzduchu. Jsou domovem ptáků a zvířat. Lesy nám dávají lesní plody a 

dřevo. Proto všichni musíme les chránit!!! 

OTÁZKY :    

1. Jaké znáš jehličnaté stromy? Který z nich na zimu opadává? 

2. Vyjmenuj listnaté stromy. Znáš jejich plody? 

3. Jaký význam pro člověka má les? Jak ho chráníme? 

4. Jaké druhy lesů znáš? 

5. Na vycházce pozoruj a poznávej stromy. 
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LÉTO 
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PŘÍRODA V LÉTĚ 

Léto začíná v červnu. Letní měsíce jsou červen, červenec, srpen. Dny jsou dlouhé 

a noci krátké. Slunce svítí a hřeje celý den. Dětem začínají prázdniny.V létě dozrává 

spousty ovoce, lesních plodů a na polích zlátne obilí.  

V červnu na zahradách dozrávají třešně a jahody. Nejsladší červnovou vůní je 

vůně rozkvetlých lip, doprovázená bzukotem včel. 

                                                            

 

 
 

  Lípa (list, květ, plod )                  Jahodník (list, květ, plod )         Třešeń ( list, květ, plod ) 

Les je také plný plodů, které může člověk v létě sbírat. Patří mezi ně maliny, jahody, 

borůvky a ostružiny. Jejich listy se sbírají na čaj, plody jsou sladké a chutné. 

 
                                  Maliník       Jahodník      Borůvka         Ostružiník 

Další lesní plodinou jsou houby. Lidé je sbírají proto, že z nich mohou připravit 
výborné pokrmy. Ale pozor! Jsou houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Některé dokonce 
i smrtelně jedovaté. Kdo chce houby sbírat, musí se je naučit znát. Vždy ale platí to, 
že sbíráme pouze ty houby, které dobře známe. 

Mezi houby jedovaté patří hřib 
satan a muchomůrka zelená.  
Vy znáte také určitě 
muchomůrku červenou. 
 
 

Jedlé a výborné jsou například tyto houby : 

                                                                                              
      hřib              bedla              žampion        křemenáč         kozák          ryzec              klouzek 

OTÁZKY :    1. Vyjmenuj letní měsíce a řekni, jak se mění příroda. 

    2. Které ovoce dozrává na zahradě? 

    3. Které lesní plody v létě sbíráme? Znáš některé jedovaté? 

                    4. Vyhledej v atlasu hub některé jedlé a jedovaté houby. 
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LÉTO NA LOUCE A NA POLI 

Na začátku léta je senoseč. Zemědělci sekají louky, 

posekanou trávu obracejí a suší. Suché trávě se říká seno. 

Seno se v zimě používá jako krmivo pro dobytek. 

Louka se od jara do podzimu barevně 

mění, podle toho, které rostliny právě   

rostou a kvetou. V červnu, před 

senosečí, jsou louky nejbarevnější. Kvetou tu třeba kopretiny 

a zvonky. 

Po senoseči je barva louky zelená. To je barva trávy. Trav je 

velké množství a mají různá jména : bojínek, lipnice, psárka. Poznáš je podle klasu, 

když kvetou. Nad rozkvetlou loukou létají také různé druhy motýlů. Z květu na květ 

poletují čmeláci a včely.                                                   

               
Bojínek    Lipnice       Psárka        Kopretina      Zvonek        Babočka                   Bělásek 

 

Na poli dozrává pšenice, žito, ječmen a oves. Jakmile obilí dozraje nastávají žně. 

Na pole vyjedou kombajny. Obilí pokosí a vymlátí. Vymlácené obilí se vozí do sýpek. 

Na poli zůstane sláma. Slámou se podestýlá dobytek. Z obilí se mele mouka. 

 
           Žito   Ječmen  Pšenice     Oves 

 

OTÁZKY :   1. Co je to senoseč? 

                    2. Na co se používá seno? 

                    3. Jaké rostliny můžeš vidět na louce? 

                    4.  Které obiloviny se u nás pěstují? 
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LÉTO V ZAHRADĚ 

Zahradu bez květin si nikdo z nás ani nedovede představit. Většina květů, které 

v našich zahradách kvetou, je z volné přírody. Lidé si je přinesli do svých zahrad 

z polí, luk a lesů a vypěstovali z nich zahradní květiny. 

Mezi nejkrásnější květiny patří růže. Její květy mají různé barvy. Kvete v létě 

společně s lilií a kopretinami. Po nich začínají kvést kosatce a pivoňky. 

                                                
      Kosatec                              Růže                                     Lilie                                 Pivoňka 

 

Na zahradě byste našli mnoho dalších krásných květin 

a ten, kdo zahrádku nemá, může si takové malé 

květinové království udělat za oknem nebo na balkoně 

v truhlíku. Zahrada ale není jen na okrasu. Lidé si sem 

sázejí i ovocné keře a stromy. Léto je čas, kdy na nich 

dozrává některé ovoce.  

 Jako první to jsou jahody a třešně. Potom zrají první letní jablka a meruňky, na 

keřích angrešt a rybíz. Nejvíce vitamínů má ovoce čerstvé, ale protože i v zimě si na 

něm rádi pochutnáváme, nastává doba, kdy maminky ovoce zavařují nebo z něj 

dělají sladké marmelády. 

                                    

 

 

 

 

OTÁZKY :  1. Které zahradní květiny znáš? 

                   2. Které ovoce dozrává v létě na zahradě?  

                   3. Které dozrávají na keři, které na stromech?    
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ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ U VODY 

Některé rostliny mají rády vlhko. Najdeme je u potoků, řek nebo rybníků. 

Nejznámější z nich je rákos a orobinec. Na hladině rybníka můžeme vidět listy a 

květy leknínů, možná, že zahlédneme i žlutý stulík. 

       
              Rákos                     Orobinec                    Leknín                        Stulík 

U vody žije i spousta živočichů. V rákosí kolem rybníka hnízdí vodní ptáci, kachny a 

labutě. Rákosí je také  lovištěm šídel a vážek. Loví hlavně mouchy. V rybnících 

rybáři chovají ryby. O rybách jste se již učili. Vzpomenete si na některé? 

    
 

Další živočich, který žije ve vodě je rak. Je to 

živočich, který žije pouze v čisté vodě. 

U rybníka najdete také žáby. Měli byste 

poznat ropuchu, skokana a rosničku.  

 

U řeky žije 

vydra. Je to 

šelma. Mezi 

prsty má plovací blány, a tak se může dobře pohybovat 

ve vodě a lovit ryby. 

Když půjdete kolem řeky tiše a opatrně, možná budete 

mít štěstí a spatříte užovku. Užovka je had, který ve 

vodě dokáže 

ulovit rybu.  

 

OTÁZKY : 
1. Jaké rostliny rostou u vody? Jaké 

přímo ve vodě? 

2. Které živočichy byste mohli potkat u rybníka a které u řeky? Jaký je rozdíl mezi 

rybníkem a řekou? 

3. Čím se živí vydra? 

4.  Na vycházce pozorujte život kolem řeky . 
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OCHRANA PŘÍRODY 

Příroda je v naší České republice krásná. Její krása ale mizí, protože jí lidé ničí. 

Špatné zásahy člověka do přírody způsobují živelné a ekologické katastrofy ( 

povodně, tornáda … ).Proto musíme přírodu chránit.                    

 

                      
Prohlédni si obrázky a řekni, jak lidé ničí přírodu. 

Co můžeš pro přírodu udělat ty?  

Napsali jsme vám některá pravidla ochránců přírody. Když je budeme všichni 

dodržovat, budeme se z krásné přírody dlouho radovat. 

1. V lese se chováme tiše, neplašíme zvěř, nekopeme do hub, nelámeme 

větve. 

2. V blízkosti lesa nerozděláváme oheň. 

3. Netrháme květiny. Je to potrava pro včely, které se nám odvděčí 

sladkým medem. 

4. Neodhazujeme 

v přírodě odpadky. 

5. Nevyléváme nečistoty 

do řek a potoků.  

6. Pomáháme lesníkům 

sbírat žaludy a 

kaštany pro lesní zvěř. 

7. Pomáháme vysazovat 

nové stromy. 

8. Třídíme odpad – 
plasty, papír a sklo do 
popelnic k tomu 
označených. 
 

OTÁZKY :   

1. Jak lidé ničí přírodu? Jak přírodě můžeme pomáhat? 

2. Vyprávěj, jak se třídí odpad. 
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SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 

 

 

1. Uveď alespoň 3 příklady přírody živé a neživé. 

2. Co potřebuje člověk k životu? 

3. Vyjmenuj jednotlivá roční období, měsíce a dny v týdnu. 

4. Kdy začíná podzim? 

5. Jaké změny v přírodě probíhají na podzim? 

6. Které druhy zeleniny a ovoce sklízíme na podzim? 

7. Vyjmenujte ptáky, kteří u nás žijí celý rok. 

8. Kteří ptáci odlétají do teplých krajin? 

9. Čím mají ptáci pokryté tělo? 

10. Jaká zvířata žijí na zemi, ve vzduchu, ve vodě? Vyjmenuj alespoň 4. 

11. Popiš stavbu těla některého zvířete. 

12. Kdy začíná zima? 

13. Vyjmenujte zimní měsíce. 

14. Jaká zvířata přežívají zimu? 

15. Jaké zimní sporty znáte? 

16. Vyjmenuj části lidského těla. 

17. Popiš části hlavy, horní a dolní končetiny. 

18. Jaké máme smysly? 

19. Které vnitřní orgány znáte a k čemu slouží? 

20. Jaké znáte dětské nemoci? 

21. Víte, jak se chránit před nemocemi? 

22. Co patří k výbavě lékárničky? 

23. Jaké úrazy si mohou děti způsobit? Jak můžete úrazům předcházet? 

24. Řekněte, jaký úraz se vám stal? Kdo vám ho ošetřil? 
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25. Popište své hygienické návyky od rána do večera. 

26. Jak pečujete o čistotu a hygienu svého těla? 

27. Vyjmenujte vaše denní jídla. 

28. Jakou byste připravili chutnou a zdravou svačinu? 

29. Čemu škodí nadměrné pojídání sladkostí? 

30. Vyjmenujte jarní měsíce. 

31. Řekněte co se děje s přírodou na jaře. 

32. Které první jarní rostliny znáte? 

33. Jaké stromy rosou v lese? Které z nich jsou jehličnaté? 

34. Kdy začíná léto a jaké jsou letní měsíce? 

35. Jaké znáte lesní keře a jejich plody? 

36. Vyjmenujte alespoň 3 jedlé houby. 

37. Vyjmenujte alespoň 3 houby jedovaté. 

38. Co v létě roste na zahrádkách a na polích? 

39. Jak se musíme chovat v přírodě? 

40. Jak se chováme k přírodě? 

41. Které roční období máte nejraději a proč? 
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