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Jaro 

 

Obsahový cíl: 

• Žák vyjmenuje jarní měsíce 

• Žák na základě textu o jaru samostatně nakreslí obrázek s jarní tématikou a 

vypíše několik slov charakterizujících toto roční období 

• Žák vyjmenuje rostliny kvetoucí na jaře 

• Žák ví, jaké se na jaře slaví svátky 

 

Jazykový cíl: 

• Žák je na základě kontextu schopen pochopit význam nových slov a spojit je 

s jejich definicí 

• Žák správně přepíše slova z textu 

• Žák je schopen samostatně pracovat na základě psaných instrukcí 

• Žák zná správné tvary pro názvy několika nejběžnějších druhů mláďat 

 

Slovní zásoba: 

Jaro, léto, podzim, zima, březen, duben, květen, příroda, listy, strom, květ, hnízdo, 

pták, mládě, kvést, pučet, stavět, zpívat, růst, kotě, štěně jehně, tele 

 

Jazykové prostředky: 

 

 

…má… (mládě) 

… jsou… (Velikonoce) 

…létá/přílétá… 

…kvete… 

.taje…  
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JARO      
Jarní měsíce jsou březen, duben a květen. 

 

Co se děje na jaře? Čtěte.  

 

Sníh roztává a v řekách je hodně vody. 

Příroda se probouzí ze zimního spánku. Na stromech pučí pupeny a objevují 

se první listy. Ovocné stromy kvetou. Stěhovaví ptáci se k nám vracejí z 

teplých krajin. Ptáci si staví hnízda a zpívají. Na zahradách i v lese kvetou první 

jarní květiny. Začíná létat hmyz. Zvířata mají mláďata. 

Na jaře slavíme Velikonoce. 

 

1. Spojte slova z textu s jejich definicemi. 

Roztávat Z větve stromu začíná vyrůstat list nebo květ. 

Pučet Místo, kde bydlí ptáci. 

Pupen Sníh nebo led se mění ve vodu, protože je v přírodě 

větší teplo. 

Ovocný strom Ptáci, kteří nežijí celý rok na jednom místě. Když je 

zima, odletí do teplejší země a pak se znovu vrátí. 

Stěhovavý pták Zelený zárodek na větvi, ze kterého po čase vyroste 

list nebo květ. 

Hnízdo Strom, na kterém roste ovoce. Například jabloň, 

hrušeň, třešeň…. 

2. Napište tři jarní měsíce. 

……………………………............................................... 

 

3. Dokreslete do obrázku, jak bude vypadat 

strom na jaře. 

 

4. Podtrhněte byliny, které kvetou na jaře: 

sněženka, jiřina, růže, bledule, podběl, tulipán, lilie, 

zvonek, modřenec, pomněnka, jetel, narcis, petrklíč 

5. Na jaře se rodí zvířatům mláďata. 

Zakroužkujte správné slovo pro dané mládě. 

 

Kočka má:      a) kočátko          b) koče          c) kotě 

Pes má:          a)  štěně            b) štěňo        c) štěň 

Ovce má         a) ovčátko          b) jáhno        c) jehně 

Kráva má:        a) kravče          b) tele          c) telče 
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6. Podtrhněte, co je pravda: 

Na jaře  A) si ptáci staví hnízda  B) ptáci bourají hnízda  C) ptáci odlétají do teplých krajin 

Na jaře A) jsou Vánoce           B) jsou Velikonoce       C) jsou letní prázdniny 

Na jaře A) je hodně vody        B) je málo vody           C) není nikde žádná voda 

Na jaře  A) nelétá hmyz            B) létá hmyz                 C) hmyz  přilétá z teplých krajin 

Na jaře A) rostou mláďata      B) kvetou mláďata       C)se rodí mláďata 

 

5. Najděte v osmisměrce tyto jarní 

byliny:  

podběl, sněženka, bledule, fialka, tulipán, narcis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Co tě napadne, když se řekne „jaro“? Napiš 5 slov, které podle tebe 

jaro charakterizují.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

T A S C E N A B 

N U Í E 

 

 

N K K L 

A K L A I F N E 

R R Ě I D V E D 

C N B B P Ě Ž U 

I Í D Ř U Á Ě L 

S M O E B T N E 

J Ě P Z E E S N 

6. Najděte v učebnici nebo na 

internetu obrázek jedné byliny, 

která kvete na jaře. Nakreslete ji sem. 
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Použité zdroje 

 

 

https://pixabay.com/cs/sez%C3%B3n-%C4%8Dty%C5%99i-ro%C4%8Dn%C3%AD-

obdob%C3%AD-strom-158601/ 

 

https://pixabay.com/cs/velikono%C4%8Dn%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dka-vejce-

velikonoce-3151525/ 

 

https://pixabay.com/cs/narcis-kv%C4%9Btina-jaro-velikonoce-38146/ 

 

 

 


