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NAŠE PLANETA ZEMĚ 

CÍL: Poznat naši planetu Zem, seznámit se s koloběhem vody v přírodě a ochranou životního 

prostředí. Získat povědomí o důležitosti ochrany přírody. 
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PROCVIČOVÁNÍ: Zrakové vnímání a vypravování 

 Najdi rozdíly v obrázku; 

 Souvisle vypravuj podle obrázku příběh.  
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PONDĚLÍ: 

VÝUKOVÁ ČINNOST: Planeta Země 

Každý někde bydlí. Zvířátka v lese, lidé v domech, ryby ve vodě. Naším společným 

domovem je planeta Země. 

 Naše Země je kulatá; 

 Země je planeta; 

 Obíhá kolem Slunce – střídá se den a noc a roční období; 

 Je neustále v pohybu; 

 Je celá pokrytá pevninou a oceány – modrá planeta; 

 Zemi tvoří hodně vody (moře, oceány) a pevniny (světadíly, kde žijí lidé a zvířata). 

 Rostou zde rostliny; 

 Země je živá planeta; 
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CO TVOŘÍ Zemi: 

 Kontinenty, moře; 

 Přírodu tvoří hory, louky, pole, lesy, vodstvo; 

 Jmenuj, co je na obrázku. 
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OBRÁZKOVÉ ČTENÍ: 

 Nahrazuj obrázek slovem; 

 Vypravuj souvisle podle obrázkového čtení Jak se máme chovat v přírodě; 

 Proč nesmíme v lese poslouchat hlasitou hudbu a křičet? 
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PL: Matematická pregramotnost 

 Spočítej jednotlivé obrázky a zapiš číslicí do koleček; 

 Čeho je nejvíce? Čeho je nejméně? 
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Planeta Země:  

Lidé: 

 Na Zemi žijí miliardy lidí; 

 Lidé obývají světadíly, ty jsou dělené na státy; 

 Světadíly – Evropa, Asie, Afrika, Austrálie, Amerika, Antarktida; 

 Žijí zde lidé různých národností; 

 Každý národ mluví jiným jazykem; 

 Každý národ má svou historii a svou kulturu a tradice. 
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Zvířata: 

 Na Zemi žije spousta rozmanitých tvorů; 

 Země je domovem plno živočichů, žijí na souši, ve vodě a ve vzduchu; 

 Žije zde plno druhů zvířat; 

 Znáš zvířátka na obrázku?  

 Pojmenuj zvířátka a urči počet slabik; 

 Které zvíře je největší? (slon). Kterému se říká král zvířat? (lev). Které se opičí? 

(opice). 

 Která zvířata žijí na souši, která ve vzduchu a která ve vodě? 
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Rostliny: 

 Na Zemi je mnoho druhů rozmanitých rostlin různých velikostí, tvarů, květů. 

 Jmenuj, co vidíš na obrázku. 
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PROCVIČUJEME JAZÝČEK:  

 Správně vyslovujeme; 

 Dodržujeme přednes a rytmizaci; 

 Vymysli verš pro slova: myška, kašička, babka, liška, kočka. 
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ÚTERÝ: 

VÝUKOVÁ ČINNOST: 

Přírodní zdroje Země: 

 Slunce, voda, vzduch; 

 Vzduch dýcháme, vodu pijeme, Slunce Zem ohřívá a dává nám energii; 

 Přírodní zdroje získáváme také ze země – ropa, zemní plyn, uhlí; 

 Voda je nejdůležitější zdroj, potřebují ji ke svému životu lidé, zvířata i rostliny; 

 Zemní plyn využíváme k výrobě elektřiny; 

 Ze stromů získáváme dřevo, papír; 

 Nosíme oblečení z rostlin – len, bavlna. 
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BÁSNIČKA: 

 Nauč se básničku; 

 Vyslovuj správně slova. 
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PL: 

 Co tvoří přírodu? Vyjmenuj. (les, louka, pole, řeky, hory) 

 Které obrázky patří do lesa? Jaké stromy rostou v lese? Jaké znáš houby? 

 Co přiřadíš k louce? Víš, co roste na louce? 

 Na kterém stromě roste šiška? Z čeho se získá dřevo?  

 Co pěstujeme na poli? 
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KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ: 

Voda: 

 Je důležitá pro život na Zemi; 

 Mění své skupenství na kapalné, plynné a pevné; 

 Pevné – led. Vzniká vlivem poklesu teploty pod bod mrazu; 

 Teplem se z ledu stává opět voda (kapalné skupenství) – led taje; 

 Vysokou teplotou se voda vypařuje, mění se na páru (plynné skupenství). Pára stoupá 

do vzduchu, tvoří mraky a v podobě deště se voda vrací zpět na zem. 
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PL: 

 Pojmenuj obrázky a urči začáteční hlásku slova; 

 Vymysli další slova, která začínají na stejnou hlásku; 

 Urči počet slabik každého slova; 

 Na co použiješ rybářský prut? 

 Kde žijí ryby? (řeky, rybníky) Co pokrývá tělo ryby? (šupiny); 

 Najdi a pojmenuj hudební nástroje (flétna, kytara); 

 K čemu se používá kladivo, pila a vrtačka? Urči nadřazený pojem (nářadí); 

 Z čeho se vyrábí sýr? 

 Z čeho se vyrábí tužka? 

 Utvoř zdrobněliny slov sýr, tužka, strom, udice, kapr, hrnec, pila. 
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STŘEDA: 

VÝUKOVÁ ČINNOST: 

Co může ohrožovat životní prostředí? Člověk a příroda se ovlivňují. Každý může svým 

chováním na životní prostředí působit, recyklovat odpad, být citlivý k přírodě. Co je třeba, 

aby byl na planetě život? Voda, kyslík na dýchání, jak pro nás, tak i pro rostliny a živočichy, 

sluneční paprsky. Co by se stalo, kdyby se přehřála naše planeta Země, kdyby nebyla ozónová 

vrstva kolem naší planety, kdyby nebyl kyslík v ovzduší? Vše na Zemi by zahynulo. Co se 

stane, když nebudeme třídit odpad?  

Země potřebuje pomoc: 

 Naše planeta je překrásná; 

 Všichni ji musíme chránit a starat se o ni. 

 Auta, továrny, odpadky znečišťují přírodu; 

 Vlivem znečišťování se podnebí otepluje, pouště se zvětšují, tají ledovce, mizí 

tropické deštné pralesy, ropné skvrny znečišťují moře a oceány. 

Jmenuj podle obrázku, co naší Zemi škodí: 

 Plasty (lahve, pytle, kanystry …); 

 Kouř z komínů, popelový spad …; 

 Ropné skvrny; 

 Kácení lesů; 

 Výfukové plyny aut; 

 Odpady; 

 Personifikace - Jak se Země může cítit plná odpadků? Jak se cítíš ty, když jsi 

přejedený?  
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Pomoc Zemi: 

 Třídit a recyklovat odpad; 

 Neznečišťovat vodstvo; 

 Neplýtvat vodou; 

 Neznečišťovat lesy; 

 Nekácet zbytečně lesy. 

 Vypravuj souvisle podle obrázku, co do lesa nepatří, jak lesu můžeme pomoci, komu 

tím pomůžeme? 
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SLABIKOVÁNÍ A POČÍTÁNÍ: 

 Pojmenuj jednotlivé obrázky; 

 Urči počet slabik; 

 Spočítej kolik je zvířátek, kolik rostlin. Čeho je více? 
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22 
 

Hv: 
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CVIČENÍČKO: 

 Turecký sed, ruce spojíme nad hlavou (stříška) a hlavou kýváme dopředu/dozadu – 

zvoneček). Narovnat, ruce na kolena; 

 Poskoky na místě z dřepu do výponu; 

 Stoj rozkročný, ruce natažené, úklony na levou a pravou stranu, dotkneme se kotníků; 

 Ruce rozpažené, výpady střídavě pravou a levou nohou; 

 Klek na kolenou, předklony, hlavou se dotkneme podlahy a narovnáme se opět do 

kleku; 

 Sed s jednou nohou pokrčenou, natáčíme tělo střídavě vlevo, vpravo. 
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ČTVRTEK: 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST: 

 Pozorně poslouchej pohádku; 

 Kde má bubák Maglajz oblíbené místo? 

 Co Maglajz dělá za zlomyslnosti? 

 Co lidem našeptává? 

 Co musíme dělat, aby naše planeta nebyla zavalena odpadky? 

 Jaký je Maglajz? Procvičujeme přídavná jména (zlomyslný, nepořádný, líný…) 

Maglajz nepořádný 

Jako každý bubák, drží se Maglajz v temných koutech lidských domácností. Jeho oblíbeným 

místem ale není krabice pod postelí. Nejraději zalézá za kuchyňskou linku a poblíž 

odpadkového koše. Maglajz nenávidí pořádek a čistotu. Jeho zlomyslným úkolem je ztížit 

likvidaci odpadků. Po nocích se plíží lidem po polštářích a našeptává jim, aby se o svůj odpad 

nestarali. „Stačí vše naházet do jednoho koše“, šeptá Maglajz. „Stejně na skládce nasypou 

všechen odpad na jednu hromadu! Je to škoda práce!“ 

Když už ho nenapadá žádná zlomyslnost, kterou by lidem pošeptal, odplazí se ke košům 

s vytříděným odpadem a začne své ničivé dílo. Zpřehází a promíchá vše, co najde. Na udivené 

lidi pak huhlá z kouta „Přece se nebudeš hrabat v odpadcích? Vezmi je jak jsou a vyhoď do 

nejbližšího kontejneru!“ Zmatení lidé pak nepřemýšlí, jestli odpadky hodí do kontejneru na 

sklo, plast nebo papír. Ničí tak práci vil Tříďilek. Maglajzové přispívají tak k tomu, že naše 

palneta začíná být zavalena odpadem. 

Maglajze se zbavíte jedině tím, že budete dodržovat třídění odpadu a tak vyhrajete. Zákeřný 

bubák přestane mít na vás vliv a odtáhne z vašeho domova pryč. A víly Třídilky vám 

poděkují. 
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PL: - Kam co patří? Jednotlivé předměty spoj čarou se správným kontejnerem (barvu 

čar vol podle kontejneru, do kterého věc patří). 
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ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST: 

 Vypravuj podle obrázku co do lesa nepatří, co v lese neděláme; 

 Vysvětli, proč. 
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 Porovnej oba obrázky. 
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VÝTVARKA: 

 POMŮCKY: čtvrtka, vodové (temperové) barvy, barevný papír, nůžky, lepidlo, štětec, 

houbička; 

 Ze čtvrtky vystřihneme kruh (Země), pomalujeme zelenou a modrou barvou 

(potiskneme houbičkou nebo obtiskneme dlaně); 

 Z barevného papíru vystřihneme pruh a poskládáme do harmoniky, přilepíme jako 

nohy a ruce; 

 Domalujeme červené srdce. 
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PÁTEK 

Jak Zemi můžeme pomáhat 

 Třídíme odpad do kontejnerů na tříděný odpad; 

 Odvážíme odpad do sběrných dvorů; 

 Víš kam co patří? 

 Znáš barvy kontejnerů? 

 Co dáváme do žlutého (plast), modrého (papír), hnědého (bio), zeleného (sklo), 

červeného (oblečení), oranžového (elektro). 
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Víš jak dlouho se co rozkládá? 
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Projekt TŘÍDÍME ODPAD: 

 POMŮCKY: 2 balicí papíry, časopisy, omalovánky, obaly od bonbonů, sáčky, 

papírové kapesníky, víčka z PET lahve…, štětec, vodové barvy, nůžky, lepidlo; 

 Na každý papír namalujeme vodovými barvami planetu Zemi – na jeden usměvavou a 

na druhý smutnou; 

 Na usměvavou zdravou Zemi nalepíme obrázky rostlin, zvířat, lidí …; 

 Na smutnou nemocnou Zemi nalepíme odpadky; 

 Vysvětlujeme, proč je Země veselá a proč je smutná, co Zemi vadí. 
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PL:  

 


