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POLE A LOUKY  

Jednou z nejdůležitějších potravin jsou obilniny. Obilí se 

pěstuje na poli. Obilí, které sejeme na podzim, se jmenuje 

ozim, to, které sejeme na jaře, se jmenuje jař. Z obilí se mele 

mouka, zbytek rostliny (sláma) se používá na krmení nebo 

podestýlku hospodářských zvířat.  

Na polích se pěstuje také kukuřice. Skoro každý den jíme 

brambory. Cukr se vyrábí z řepy. V kuchyni používáme olej. Vyrábí se z řepky olejky 

nebo ze slunečnicových semen.  

Luštěniny jsou chutná a výživná potravina. Obsahují mnoho bílkovin a minerálních 

látek. Používají se i ke krmení zvířat.  

 
 

 

Louky jsou nejen krásné, ale i velmi 

důležité. Rostou zde pícniny = krmivo 

pro hospodářská zvířata. Mezi pícniny 

patří jetel, tráva a některé luskoviny. 

 

 

1. Vylušti křížovku. Z tajenky se dovíš, které důležité látky získáváme 

z rostlin pěstovaných na poli. 

 

1 Luskovina      B         

2 Mouka se mele z               

3 Místo, kde se pěstují obilniny               

4 Na poli roste      K         

5 Luskovina               

6 Obilnina       O        

7 Obilnina       Ž        

8 Olejnina               

9 Okopanina               

CO ROSTE NA POLI 

obilniny 

pšenice, ječmen, 

oves, žito 

okopaniny 

brambory, 

řepa cukrovka 

olejniny 

řepka olejka, 

slunečnice, mák 

luskoviny 

hrách, čočka, 

fazole bob 
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Téma: Pole a louky 

Cíl pro třídu: ekosystém, práce na poli, hospodářské rostliny a jejich význam 

Cíl pro ŽOMJ: rozšíření slovní zásoby, nové vazby, skloňování podstatných jmen, 

předložkové vazby 

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 Na poli roste...... 

Z ...... se vyrábí ......... 

...... se používá pro/k ... 

S pomocí obrázků, případně přírodnin 

porozumí textu. Ptá se na neznámé 

výrazy. 

Klíčový vizuál Na poli roste ....... 

........ patří mezi .......... 

Mezi .......... patří ........ a 

........ a ........ 

Orientuje se v klíčovém vizuálu, 

používá vzorové věty, vnímá společné 

znaky, rozumí rozdílům. 

 

1. Vylušti křížovku Luskovina, začíná na B a má 

tři písmena je ...... 

Na poli roste ....... 

Obilnina je ...... 

Číslo jedna je .... 

S pomocí textu a KV vyluští křížovku, 

číslovky základní 

 

Zopakování PL Na poli roste ...... 

Z ...... se vyrábí ......... 

Mezi .......... patří ........ a 

........ a ........ 

 

Odpovídá na otázky (ano/ne), používá 

aktivní slovesa, podle obrázku řekne 

několik vět o polích a loukách sám. 

Využívá vlastní zkušenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku louka: http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=845 

http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=845

