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Já a můj svět, Prvouka 1.3.ročník
Téma: Ovoce
Podtéma: dělení ovoce, druhy ovoce.
Anotace: seznámení s tématem, jednotlivými druhy ovoce a jejich dělení.
Jednotlivá témata jsou rozpracovaná podle schopností žáků pro 1.3.ročník. Pracovní listy: práce 
s textem a jeho porozumnění zaměřeným k danému tématu(básnička od J.Seiferta), úkoly k 
textu, hádanky, kontrola porozumnění textu  dělení obrázků na ovoce a zeleninu, popis obrázku 
a děje (jak se mění stromy v sadě).
Použitý obrázek: AUTOR NEUVEDEN. Důležité vitaminy pro ženy [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <https://encryptedtbn3.google.com/images?
q=tbn:ANd9GcSgghUHwkDEcpfp0CmP4OWygvMVvh0LYrcQ1ArW0oTmTk790C9piQ>.
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Ovoce
Jako ovoce označujeme zpravidla sladké jedlé plody. Ovoce je velmi 
významným zdrojem vitamínů. Hlavní složkou ovoce je voda a 
sacharidy (cukry). Ovoce obvykle rozdělujeme na ovoce mírného pásu, 
tropické a subtropické ovoce. U nás pěstujeme ovoce mírného pásu. 
Podle toho jaký je plod uvnitř dělíme ovoce na:
Malvice(Jádroviny) (jabloň - jablka, hrušeň - hrušky)
Peckoviny (třešeň - třešně, broskvoň - broskve, slivoň - švestky, 
meruňky a ringle)
Suché plody(Skořápkoviny) (líska - lískový ořech, ořešák - vlašský 
ořech, jedlý kaštan)
Bobule(Semena) (rybíz, vinná réva, angrešt)
Drobné ovoce (borůvka, brusinka, černý rybíz, červený rybíz, bílý 
rybíz, angrešt, klikva, vinná réva - hroznové víno, maliník - malina, 
ostružiník - ostružina, jahodník - jahoda, moruše)
Mezi nejznámější u nás prodávané tropické a subtropické ovoce patří:
pomeranč, mandarinka, citron, banán, oliva, kokos, mango, kiwi, ananas.
Použitý zdroj: AUTOR NEUVEDEN. ovoce [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce>.
AUTOR NEUVEDEN. Mrazíme ovoce [online]. [cit. 1.9.2012]. Dostupný na WWW: <http://www.onlinezena.cz/wpcontent/uploads/2010/07/ovoce.jpg>.
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Malvice mají jádřinec s jádry. Jádřinec má např. jablko 
nebo hruška.

dužina
jádřinec

jádra

Peckoviny mají pecku. Patří sem např. švestka, třešeň či broskev a 
meruňka.

pecka
dužina

Bobuloviny mají semena po celém plodu, tvoří hrozen . Patří sem 
např. rybíz či vinná réva.

Použité zdroje:AUTOR NEUVEDEN. bobuloviny [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://nd01.jxs.cz/757/248/4a94e628fa_31504840_o2.gif>.
AUTOR NEUVEDEN. ovocepeckovice [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <https://encryptedtbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTNdTr_ABjQ_uiVCrlGnoXYw5W_bEfX88_
9eydnpQyk7JuOisQ>.
AUTOR NEUVEDEN. vánocetradice [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <https://encryptedtbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQMw9x3M7yzGOcC93CNdlfHIAV9yh7Cm
i77aka12MZlNlZ7Vk7>.
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Pracovní list

Koulelo se, koulelo červené jablíčko
Jaroslav Seifert

Jablůňka holá stýská si:
kde jsou mé všechny okrasy?
Proč ještě trháš listí mé,
ty zlý a chladný podzime!

Nastává zima, sníh a mráz,
budu se zimou chvět.
Jablůňko, jaro přijde zas
a budeš samý květ.

1. O jakých "okrasách" se v básničce mluví?
2. Které ovoce sklízíme už v červnu a které koncem prázdnin a na 
podzim?
3. Popište změny, které probíhají v ovocném sadu od jara do 
podzimu.
4. Jaké znáš písničky, ve kterých se zpívá o ovoci?
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Pracovní list

Uhádneš to?

1. Bílý je můj první zjev,
    potom zelený jak list,
    když zčervenám jako krev,
    můžete mě, děti, jíst.

2. Ať s ním vítr třese a kymácí,
    přesto dál zůstává
    mým panem domácím.

3. Co se nečeše hřebenem,
    ale rukou?

1.
 tř
eš
eň

řešení

Použitý zdroj: JANÁČKOVÁ, Zita. Čítanka pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2003, 179 s. ISBN 8072890514
[online]. [cit. 20130206]. Dostupné z: http://2.bp.blogspot.com/_UydI5SDbW1I/Rqx9RMq7NnI/AAAAAAAAAIQ/rogsWrF9Yi0/s200/images6.jpeg
Http://www.123rf.com. [online]. [cit. 20130206]. Dostupné z: 
http://us.123rf.com/400wm/400/400/mcherevan/mcherevan1203/mcherevan120300042/12747619vectorillustrationofbeautifulspringtreewith
freshnewleavessmallpinkflowersandgreengras.jpg
Http://miniaplikace.blueboard.cz. In: [online]. [cit. 20130206]. Dostupné z: http://nd05.jxs.cz/255/038/fd2c5751d8_86402426_o2.gif
Http://www.stockphotos.cz. In: [online]. [cit. 20130206]. Dostupné z: http://thumbs.dreamstime.com/thumb_535/128333343905Ut0N.jpg
.
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Použité obrázky:AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wpcontent/uploads/omalovankyovoceazelenina020
240x180.gif>.
AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wpcontent/uploads/omalovankyovoceazelenina022129x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wpcontent/uploads/omalovankyovoceazelenina008138x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. vyletyprodeti.cz [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.vyletyprodeti.cz/wpcontent/uploads/omalovankyovoceazelenina023254x180.jpg>.
AUTOR NEUVEDEN. ovoce [online]. [cit. 19.8.2011]. Dostupný na WWW: <http://wiki.rvp.cz/%40api/deki/files/7613/%3Drybiz.gif>.

2.ročníkpracovní list

1. Obrázky ovoce vybarvi a rozděl na:

Malvice Peckovice Bobule
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OVOCE ZELENINA

1.ročníkpracovní list
1. Rozděl obrázky na ovoce a zeleninu:

Použité obrázky: Smart notebook Exchange
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