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ZAHRADA  

Nejbližší naší přírodou je zahrada nebo dvorek. Pěstujeme zde 

rostliny pro radost nebo pro užitek. Pro radost máme květiny. 

Brzy na jaře kvetou sněženky a bledule, potom narcisy 

a tulipány. V létě kvetou růže a lilie, na podzim jiřiny.  

Pro užitek pěstujeme ovoce a zeleninu. Ovoce roste na 

ovocných stromech. Na zahradách jsou jabloně, hrušně, 

meruňky a třešně. Na keřích roste rybíz, angrešt, maliny a ostružiny. Na bylině, která 

se jmenuje jahodník, rostou jahody. Velmi dobrá a zdravá je zelenina. Nejčastěji 

pěstujeme mrkev, petržel, rajčata, salát nebo zelí. 

Na zahradě je trávník, na kterém odpočíváme. O zahradu se musíme starat a celý 

rok na ni pracovat. Zasejeme semínka, zasadíme sazeničky. Všechny rostliny 

potřebují vodu, takže je zaléváme. Zeleninu, ovoce i květiny hnojíme, okopáváme 

a vytrháváme kolem nich plevel. Trávník několikrát v roce posekáme, ovocné stromy 

prořežeme. Nejpříjemnější je sklízení úrody. Trháme ovoce, sklízíme zeleninu. Na 

podzim připravíme zahradu na zimu. 

1. Podtrhni v textu slova, která nám říkají, co na zahradě děláme. 

2. Napiš, které květiny rostou na zahradě:  

……růže,..………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Napiš zeleninu, kterou pěstujeme na zahradě:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Napiš ovoce, které pěstujeme na zahradě:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Doplň věty podle vzoru:  Zasejeme semínka. 

Zasadíme  ....................................        Zaléváme ............................... 

Hnojíme  ........................................................................................... 

Posekáme  .......................  Prořežeme  ............................................... 

Trháme  ...........................  Sklízíme .................................................. 

6. Škrtni, co mezi ostatní slova nepatří: 

A) tulipán, rajče, růže, jiřiny 

B) květiny, ovoce, zelenina, plevel 

C) jabloň, hrušeň, jahodník, třešeň 

D) rybíz, jahody, angrešt, maliny 
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Téma: Zahrada 

Cíl pro třídu: ekosystém, práce na zahradě 

Cíl pro ŽOMJ: rozšíření slovní zásoby, nové vazby, časování sloves, tvoření otázek 

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 znamená?  

Co to je? 

Ukaž mi, prosím... 

Pomalu čte text, snaží se o správnou 

výslovnost a intonaci, dodržuje 

interpunkci. Ptá se na neznámé výrazy. 

1. Podtrhni slovesa My sázíme, my sklízíme 

Já sázím, já jsem sázel, já 

budu sázet... 

Vyhledá slovesa, zkouší je převést do 

jiných osob případné časů. 

2. Vypiš květiny .............. je květina. 

............... není květina. 

Na zahradě roste ......... 

Najde a využije informace, příp. přepíše 

(tiskací – psací). 

3. Vypiš zeleninu ..........je zelenina. 

......... je také zelenina. 

......... není zelenina. 

Na zahradě pěstujeme ....... 

Najde a využije informace, příp. přepíše 

(tiskací – psací). Vybere klíčová slova 

z textu. 

4. Vypiš ovoce .......... je ovoce,  ........ je 

také ovoce. 

.......... není ovoce. 

Na zahradě pěstujeme ....... 

Najde a využije informace, příp. přepíše 

(tiskací – psací). Vybere klíčová slova. 

5. Doplň věty podle 

vzoru 

Co zasázíme? Zasázíme.... 

Co zalijeme? Zalijeme..... 

Vyhledá v textu předmět a napíše ve 

správném tvaru. Prokáže znalost a 

gramatickou strukturu věty. Konzultuje 

se spolužáky. 

6. Škrtni, co do 

řady nepatří 

...... tam nepatří, protože .. Vybere slovo, které mezi ostatní 

nepatří, dokáže zdůvodnit. 

Zopakování PL Na zahradě roste...... 

Na zahradě musíme........ 

Odpovídá na otázky (ano/ne), používá 

aktivní slovesa, podle obrázku řekne 

několik vět o zahradě sám. 

 


