
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list 
 

Předmět: Prvouka  

Ročník: 2. 

Opakování vzdělávacího celku: Vycházka do lesa – chráníme přírodu, třídění 

 

 

POZORNĚ SI PŘEČTI TEXT. BUDOU NÁSLEDOVAT OTÁZKY – SPRÁVNOU  

ODPOVĚĎ ZAKROUŽKUJ A VEDLE NAKRESLI. 

 

V lese 

 

Na procházce v lese pozorovaly děti jarní přírodu.  

Krásně kvetly sasanky a petrklíče. 

Cesta byla ještě plná napadeného listí. Les krásně voněl. Děti si udělaly přestávku a 

posvačily. Když odcházely, všiml si Petr igelitových sáčků na zemi. Upozornil své  

kamarády, že jim sáčky upadly. 

Dan i Jitka je hned sebrali a vyhodí je cestou do odpadkového koše. Ví, že přírodu 

musíme chránit a odpadky do lesa nepatří. 

________________________________________________________________________ 

1. Kde byly děti na vycházce? 

a) v lese 

b) na louce 

c) ve městě    

 

 

2. Které rostliny kvetly v lese? 

a) sněženky a petrklíče 

b) sasanky a bledule 

c) sasanky a petrklíče 

 

 

3. Co bylo na cestě? 

a) poházené odpadky 

b) napadané listí 

c) malé kameny 

 

 

 



4. Co dělaly děti o přestávce? 

a) hrály si 

b) skotačily 

c) svačily 

 

 

5. Co padlo dětem na zem? 

a) igelitové sáčky 

b) papírové kapesníky 

c) nakousané jablko 

 

 

6. Kdo sáčky sebral? 

a) David a Jirka 

b) Dan a Jitka 

c) Dana a Jitka 

 

 

7. Kam děti vyhodí odpadky? 

a) do potoka 

b) do odpadkového koše 

c) o kousek dál na zem 

 

 

8. Doplň slovo do věty: PŘÍRODU MUSÍME…………………...……………….. 

a) chránit 

b) ničit 

c) znečišťovat 

 

 

9. Doplň slovo do věty: ODPADKY DO LESA…………………….……………. 

a) házíme 

b) nepatří 

c) patří 

 

 

10. Udělaly to děti správně? Nakresli všechny děti z příběhu. 

a) nevím 

b) ne 

c) ano 

  

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: Prvouka/pracovní sešit – strana 46 - 47 

„JARO – Přišlo jaro“. 

Procvičovat určování času (celá, půl, čtvrt, třičtvrtě, za 5min půl šesté, za 10 min bude 

sedm hodin apod.) 



2. ZE ZPŘEHÁZENÝCH SLABIK SLOŽ SLOVA A ODPOVĚZ NA OTÁZKY. 

 

 
 

Co Kája našel v lese? 

 

sto | pla | vou  _________________  láhev        rou | sta ___________________   botu

   

né | ze | le ____________________  houby  dlé | je ____________________ houby 

 

za | vou | re __________________ plechovku lý | bí ___________________ kamínek 

 

ko | smr | vé ___________________ šišky  ma | ný | lá | po ____________deštník

   

 

Co si asi vezme Kája domů? _________________________________________________ 

 

 

Co z těchto věcí do lesa nepatří? ______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. ROZDĚL STROMY NA LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ 

 

javor, borovice, kaštan, modřín, buk, jedle, lípa, dub, smrk, borovice 

 

LISTNATÉ     JEHLIČNATÉ   

         

______________________________   ________________________________ 

 

______________________________   ________________________________ 

 

______________________________   ________________________________ 

 

______________________________   ________________________________ 

 

Vypracoval: Mgr. H. Číšecká 


