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LES 

Naše země leží v oblasti, která byla dříve porostlá lesy. Dnes je jich méně. 

V lese rozlišujeme několik výškových pater: pod zemí jsou kořeny, u země mechy, 

o něco výš jsou kapradiny a byliny, výš jsou keře a do výšky rostou stromy. 

 

V jednotlivých výškových patrech žijí různé druhy živočichů – hmyz, ptáci, 

bezobratlí, obratlovci…. 

Lesy jsou zásobárnou vody a vzduchu. Chrání půdu před vysoušením, dávají nám 

dřevo, lesní plody, houby a maso z lesní zvěře. Jsou místem příjemného odpočinku 

a zkrášlují krajinu. 

 

1. Podtrhni zvířata, která žijí v lese: 

kráva, jelen, srnec, morče, veverka, divoké prase, liška, koza 

2. Podtrhni lesní plody, které můžeme sbírat v lese:  

maliny, jablka, ostružiny, borůvky, houby, hrušky, mrkev 

3. Na druhou stranu tohoto pracovního listu namaluj les. Nezapomeň na 

houby, mech, kapradiny, byliny, keře, stromy a zvířata. 

LES 

stromové patro – dub, buk, smrk, jedle, bříza… 

keřové patro – ptačí zob, brslen, vřes, borůvka, 

brusnice… 

bylinné patro – kapradiny, sasanka, jaterník, 

šťavel… 

mechové patro – mechy a lišejníky 

kořenové patro – podhoubí hub, kořeny všech 

rostlin 

LES 

listnatý jehličnatý smíšený lužní 

(v okolí řek) 
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Téma: Les 

Cíl pro třídu: seznámení se s životem v lese – rostliny, zvířata, vztahy 

Cíl pro ŽOMJ: pochopení tématu, rozšíření slovní zásoby, nové vazby, stupňování 
přídavných jmen, oznamovací věty kladné/záporné 

Aktivity  

Jaké aktivity jsou 

v průběhu výuky 

používány? 

Jazykové struktury 

Jaké vazby, věty budou 

ŽOMJ potřebovat 

k vyjádření obsahu? 

Výstup 

Co umí říct/napsat/dělat na základě 

zvolených jazykových struktur 

a vybrané slovní zásoby? 

Za co je možné hodnotit?  

Text Co to je? 

Kde to je, prosím? 

Umí si podle textu představit popis lesa. 
Na neznámé výrazy se ptá. Chápe 

význam lesa.  

 

Klíčový vizuál Pod zemí jsou ...... 

Na zemi rostou ....... 

Výš rostou ..... 

Ještě výš  rostou ......... 

Nejvýš rostou ......... 

V ....... patře roste ........ 

Orientuje se v klíčovém vizuálu, 

používá vzorové věty z textu, popř. 
napsané na tabuli. 

 

Klíčový vizuál Les je buď  ..... nebo ...... 

nebo ......  

V jehličnatém lese rostou ... 

Ve smíšeném lese rostou .... 

i ..... 

Pomocí KV rozlišuje druhy lesa. Řekne, 
které stromy kde převažují. 

1. Podtrhni zvířata Kráva nežije v lese. 

Jelen žije v lese. 

Na základě vlastních zkušeností 
a znalostí nebo pomocí učebnice či 

obrázkového slovníku vybere klíčová 
slova. 

2. Podtrhni plody Maliny můžeme sbírat 

v lese. 

Jablka nemůžeme sbírat 

v lese. 

Na základě vlastních zkušeností 
a znalostí nebo pomocí učebnice či 
obrázkového slovníku vybere klíčová 

slova. 

3. Namaluj ... Na obrázku je ... 

Namaloval jsem ..., 

protože... 

Na obrázku jsou podstatné znaky – 

ukazuje je a říká. K obrázku může 
připojit popisky. 

Zopakování PL V lese rostou .... a ..... a .... 

V lese žijí ....... 

V lese sbíráme ......... 

Rozumí probírané problematice, 

odpovídá na otázky (ano/ne), řekne 
několik vět sám. 

 


