
Je to tady! 

Zima odchází a jaro je tady!  

Kalendářní jaro začíná v neděli 21. března.  

Ale datum nám jaro nepřivede,  

to sluníčko! 

Řekne přírodě, ať se už probudí.  

Rostliny začnou kvést a zvířata se probudí 

ze zimního spánku. 

 

 

 

Jaro oznámil i svišť v pražské Zoologické zahradě.  

Zdá se Ti to divné? Kdepak! V Severní Americe svišť 

Phil předpovídá dokonce délku zimy.  

 

 

 

Všímáš si, jak se příroda mění, co je nové? A co naopak už končí? 

 

 

Víš, co se děje ve světě? Různé země mají různé jarní tradice. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J6-XLilB_jI&ab_channel=Benetomm
https://www.youtube.com/watch?v=wNPdC_UkIKA&ab_channel=BenetommBenetomm
https://www.zoopraha.cz/aktualne/novinky-u-zvirat/12738-v-zoo-praha-se-ze-zimniho-spanku-probudil-svist-ohlasil-tak-prichod-jara
https://www.ef-czech.cz/blog/language/jaro/


Nemusíš do přírody. I ve městě najdeš první rozkvetlé květinky. Víš, jak se jmenují?  

Koukni do křížovky. 

 

Zkus se zamyslet a vzpomenout si na další jarní květiny. A pak koukni na další stránku.        

  



 

  



 

 

Jestli ti to ještě nestačilo, můžeš kouknout sem, tam máš všechny květiny pohromadě.  

https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2020/02/Lab2_1_prac_listy.pdf


 

Můžeš kolem sebe vidět i zvířata. 

Koukni, co se děje v lese v březnu, nebo v dubnu. 

A poznáš ptáčky, co chodívali na naše krmítka?  

  

https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/co-se-deje-v-lese/rok-v-lese-brezen
https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/co-se-deje-v-lese/rok-v-lese-duben


 

Jak jsme říkali, po zimě se příroda probouzí. Prozkoumej ji jako správný dobrodruh! 

A nejen to.  

Vyrob si svůj 

 Deník dobrodruha! 

Jak na to? Je to jednoduché. Použij nějaký sešit, nebo si vyrob vlastní. Místo lepidla můžeš 

použít jehlu a nit. 

Zapiš do něj všechny své objevy z přírody! 

Můžeš vystřihnout obrázky z předešlých stránek.  

Co takový dobrodruh dělá? 

Můžeš se inspirovat tady. 

Nebo si to vytisknout a odškrtávat. Jsme na vás zvědavé.  

 
 

 

  

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-zabava/14809/jak-se-to-dela-vlastnorucne-vyrobeny-sesit.html
https://drive.google.com/file/d/1QBpSEDaM7Fk5Yt3uuCPA2X5oruTsyDAF/view


 

Vstávat a cvičit! 

Vyskočit od počítače, hej, rup, teď! 

• Protáhni se jako kočička,  

• Udělej pár dřepů (zvládnete jich deset?)  

• A máš-li doma prostor, zaskákej si panáka nebo přes švihadlo 

 

A než se rozloučíme, posíláme další tip na to si něco pěkného vytvořit.  

NARCISY  nebo  SNĚŽENKY 

Komu se kytice povede, můžete nám poslat fotku – budeme se moc těšit.  

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Fe6ceUIISM0
http://krokotak.com/?s=snowdrops
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Hudba youtube: Z. Svěrák a J. Uhlíř, H. Zagorová 
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