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Co na to kytičky?
K jaru neodmyslitelně patří 
sněženky.
Sněženky často doprovází i bledule. Ty jsou o 
něco vzácnější.
Třetí poslové jara naší flóry jsou šafrány. Ty jsou však 
ze všech nejcennější. 

Co na to zvířátka?

  K  jaru neodmyslitelně patří nadšený zpěv ptáků.

Jaro patří i našim chráněným druhům čápům,  ti se vrací z teplé Afriky. 

Na jaře se probouzí 
veškerý hmyz.

Jaro zkrátka nastává... 
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Všichni, co máte rádi přírodu, 
vyražte ven... 

Na jaře je venku tak 
krásně.

Je velká škoda nevidět, jak se vše 
probouzí k životu. 

My jsme vyrazili a stálo to za to. Ve středu před velikonočními prázdninami 
jsme si naplánovali přírodovědnou vycházku.  Počasí nám přálo a sluníčko 
hřálo. Cílem bylo pozorovat změny související s příchodem jara. Cestou jsme 
viděli spoustu jarních květin, tráva už také ukázala růžky. Všude bylo slyšet 
zpěv ptáků a na komíně jsme viděli čápa. Bylo slyšet nejen ptáky, ale i první 
včelky. Zkrátka jaro už je tady... U řeky jsme si rozdělali oheň a opekli jsme si 
buřtíky. Pak jsme si zahráli fotbálek a jako pozdrav jaru jsme po řece poslali 
papírové lodičky. 

Tak hurá ven...
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První jarní kytičky... To je dobrota...

Všechno začíná pučet...

A ta  zelená, to je barvička... Kolem vody začíná být taky pěkně živo...

Žáci ZŠ Omlenická
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VYCHÁZKA DO PŘÍRODY V BŘEZNU

                                                                               

KAM PŮJDEME NA VYCHÁZKU?

V březnu navštívíme park nebo nejbližší louku.



CO SI VEZMEME S SEBOU?

Na sběr kvetoucích bylin potřebujeme sáček a na pozorování lupu.



JAKÝ JE CÍL NAŠÍ VYCHÁZKY?

Pozorování změn, které nastaly v jarní přírodě a založení herbáře.



JAKÉ JE POČASÍ V BŘEZNU?

V březnu začíná jaro. 21. Března je jarní rovnodennost. Dvanáct hodin trvá den a dvanáct hodin trvá noc. Březnové slunce více hřeje, sníh taje, v noci jsou mrazíky.



CO SE V PŘÍRODĚ ZMĚNILO?

Objevily se první květy. Jsou to jehnědy na větvích lísky. V trávě rozkvetl žlutý podběl, bílé sněženky a bledule. V lese kvete jaterník a sasanka. Na vrbě jsou kočičky. Odletěli havrani. Netopýři se probudili ze zimního spánku.



LÉTÁ UŽ HMYZ?

Mouchy jsou ještě ospalé. Lezou a vyhřívají se na sluníčku. Objevili se první motýli, kteří přezimovali někde na půdách. Z úlů vylétly včely. Vylétli také čmeláci.



KOHO PŘIVÍTALO JARO?

Narodili se zajíčci. Je jim teplo, protože mají kožíšek. Živí se mateřským mlékem. Přiletěl racek, drozd a holub.



ÚKOLY, KTERÉ BUDEME NA VYCHÁZCE PLNIT:

1. Každý žák řekne jednu větu o počasí v březnu.

2. Vytrhni kvetoucí bylinu a vyjmenuj části rostliny. Netrhej chráněné rostliny.

3. Postupně si prohlédni lupou kořen, stonek, list a květ.

4. Do sáčku vlož vzorky jarních kvetoucích bylin.

5. Ve škole byliny vylisuj mezi vrstvami novinového papíru, které zatížíš knihami.

6. Vylisované byliny polož na výkres a přelep úzkými proužky izolepy.

7. Na výkres napiš jméno rostliny, místo nálezu, datum a své jméno. Zhotovíš tak první listy herbáře. Vysvětli pořekadlo.:„ Březen za kamna vlezem.“

  První jarní … kytičky a tráva…

             Rodí se     mláďata …Včely mají spoustu práce…Motýli už se také vyhřívají …



A všude je cítit jaro… a sluníčko, tak si ho užívejte…
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