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ČESKÝ  JAZYK 

- práce s textem 

Skřítek Medovníček v lese 

 A bylo léto. V lese dozrály borůvky a skřítek Medovníček s myškou Eliškou je chodili sbírat. 

Některé hned snědli, až měli modré zoubky i celé pusy. Ale česali je do hrníčků, aby si nějaké usušili 

nebo zavařili na zimu. A byli v tom borůvčí tak schovaní, že je nikdo nemohl vidět. 

 Nakonec si skřítek sedl s Eliškou na lavičku a povídali si o lese. 

 „Lidé pěstují les, aby měli dřevo na nábytek, na stavby i na topení. Ale to není všechno,“ 

vykládal Medovníček Elišce. 

 „Živé bytosti potřebují ke svému dýchání kyslík a vydechují kysličník uhličitý, který už se nedá 

dýchat. Les dokáže ten kysličník přeměnit znovu na potřebný kyslík. Proto je po ránu tak čistý a svěží 

vzduch. A také když prší, tak lesní mech a spadané listí i jehličí nasáknou vodu a nedovolí jí, aby bez 

užitku utekla do potoků, řek a do moře. Když je potom sucho, tak les tu vodu pomalu vypouští do okolí 

a také z ní zásobuje studánky a prameny. Všimni si, Eliško, že když je v létě horko, tak v lese je 

příjemný chládek. To není jenom tím, že je tam stín, ale hlavně tím, že se tam odpařuje voda.“ 

 „A také, Medovníčku, nám les dává houby, maliny a ostružiny i borůvky,“ doplnila ho myška 

Eliška. 

 „Máš pravdu, Eliško. A také je domovem mnoha zvířátek, ptáků, brouků a všelijakého hmyzu. 

Les je zkrátka velmi důležitý.“ 

 „Ale co se stane, Medovníčku, až lidé všechny stromy vykácejí?“ ptala se Eliška. 

 „To se právě nesmí stát. Proto když se nějaký strom pokácí, hned se má vysadit nový. Moudří 

lidé to tak dělají,“ vysvětlil skřítek. 

 „Ty jsi také moudry, Medovníčku, protože jsi zasadil smrček, viď?“ chválila ho myška. 

 Ještě chvíli si povídali a nakonec šli spát. 

 Děti, také už jste někdy zasadily nějaký stromeček nebo květinu? 

1. Kdo chodil v létě sbírat borůvky? 

2. Proč lidé pěstují les? 

3. Vyhledej v textu jaká je funkce lesa. 

4. Kolik je v textu podstatných jmen? 

5. Kolik je v textu spojek? 

 

MATEMATIKA   

- pracovní sešit strana 33/8 – vypracovat do sešitu 

 



PRVOUKA 

- přepsat, prosím zápisky do sešitu na PRV 

Vnitřní ústrojí člověka 

- mozek = řídí činnosti celého těla 

- srdce= zajišťuje oběh krve 

- cévy= rozvádí krev 

- plíce= zajišťují výměnu vzduchu 

- ledviny= čistí krev 

- žaludek= zpracovává potravu 

- tenké střevo= další zpracování potravy 

- tlusté střevo= nestrávené zbytky se zahušťují a odchází z těla ven 

 

Smysly 

- zrak 

- sluch 

- čich 

- hmat 

- chuť 

 

Kostra 

- opora těla 

- páteř = složená z obratlů, chrání míchu 

- k páteři se připojuje lebka 

- kostra hrudníku, horních končetin a dolních končetin 

  


