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Den Země

Jako každý rok jsme nezapomněli na náš oblíbený svátek ‐ Den Země, který jsme se letos rozhodli 
realizovat od začátku až do konce v přírodě.
Sbalili jsme vše potřebné a hurá ven ! Žáci byli seznámeni s cílem vycházky a s úkoly, které je 
čekají. Vyrazili jsme směr Blansko a pak směrem k řece , kde je naše oblíbené místo. Cestou jsme 
sbírali nepořádek do pytlů, které jsme vysypali v Blansku. A pak už rychle k řece. Ještě malá 
zastávka u rybníka , kde jsme nasbírali vajíčka žab. O těch si pak povíme spoustu zajímavých věcí 
až na místě. Deváťaci nám připravili dřevo a rozdělali oheň. A pak nejlepší bod dne, opékání vuřtíků 
a dalších jiných dobrot. Chvíle odpočinku a pak pohybové aktivity, samozřejmě fotbálek nesmí 
chybět...
A kdo není zrovna sportovní typ trochu zajímavostí o žábách a práce do pracovních listů taky 
není k zahození. Pro šikulky skládání lodiček a pouštění po řece. A pro parádnice pletení věněčků.
Počasí nám přálo a den jsme si užili... Už se těšíme na další vycházku.                                                                                    
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Popiš tělo žáby...
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Kostra žáby

Proč má tak dlouhé dolní 
končetiny? Přemýšlej...
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Žába se rozmnožuje vajíčky, ze kterých se líhnou 
_________. Pulci dýchají ___________. Teprve 
později se jim vyvinou _________, narostou jim 
_____________ a zanikne _________________. 
Přemění se v žáby a začnou dýchat 
__________________________.

Nápověda: 

pulci

plíce

končetiny

žábrami ocas

plícemi

Rozmnožování žáby
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Vývojový cyklus žáby
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Proč se někteří živočichové nazývají obojživelníci?

Doplň vě větách chybějící slova:

Žába se rozmnožuje vajíčky, ze kterých se líhnou 
_________. Pulci dýchají ___________. Teprve 
později se jim vyvinou _________, narostou jim 
_____________ a zanikne _________________. 
Přemění se v žáby a začnou dýchat 
__________________________.

Nápověda: 

Mlok skvrtnitý a čolek obecný patří také mezi __________.

pulci

plíce
končetiny

žábrami ocas

plícemi

Opakování
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Má silnou, bradavičnatou kůži.
Žije daleko od vody.
Nohy má všechny skoro stejně dlouhé.
Raději leze než skáče.
Chytá hmyz a žížaly.
Vodu vyhledává jen na jaře, kdy do ní klade vajíčka.
Přezimuje na souši.

Ropucha
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Má vlhkou kůži.
Mezi prsty zadních nohou má plovací blány.
Pohybuje se skákáním. Zadní končetiny má delší než přední končetiny.
Živí se hmyzem, měkkýši a pulci. Na zimu se zahrabává do bahna.
Dobře plave, dlouho vydrží ve vodě.

Skokan
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Žije na stromech a keřích.
Na konci prstů má přísavné polštářky.
Loví hlavně mouchy.
Do vody slézá jen když má naklást vajíčka.
Nejvíce skřehotá, když má pršet.

Rosnička



Den Země.notebook

11

April 24, 2013

Mlok skvrtnitý a čolek obecný patří také mezi __________.

Mlok
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Čolek
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Má vlhkou kůži.
Mezi prsty zadních nohou má plovací blány.
Pohybuje se skákáním. Zadní končetiny má delší než přední končetiny.
Živí se hmyzem, měkkýši a pulci. Na zimu se zahrabává do bahna.
Dobře plave, dlouho vydrží ve vodě.

Má silnou, bradavičnatou kůži.
Žije daleko od vody.
Nohy má všechny skoro stejně dlouhé.
Raději leze než skáče.
Chytá hmyz a žížaly.
Vodu vyhledává jen na jaře, kdy do ní klade vajíčka.
Přezimuje na souši.

Žije na stromech a keřích.
Na konci prstů má přísavné polštářky.
Loví hlavně mouchy.
Do vody slézá jen když má naklást vajíčka.
Nejvíce skřehotá, když má pršet.

A  B 

C

Přiřaď písmena k obrázkům a pojmenuj je:
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Společenstvo - rybník

Pojmenuj živočichy...



Přílohy

logo z MŠMT PowerPoint[1].ppt
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