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„Polní cesta“                          

• Popis místa – instrukce pro učitele 

Polní kamenitá cesta začíná vlevo, hned za mostem a vine se mezi poli a zarostlými  stráněmi 

až k rybníku a blízkému lesu. Jihovýchodně můžeme pozorovat odlesky panelů solární 

elektrárny, střechy domů městyse Stráž. Poměrně rozlehlá a členitá pole zasahující západně 

až k lesu. Pole jsou obhospodařována, a proto je zde možné pozorovat zemědělskou techniku, 

poznávat zemědělské plodiny a porovnávat pole v jednotlivých ročních obdobích. Okolní 

travnaté plochy umožňují sběr a poznávání mnoha bylin. Cestu lemují listnaté stromy. Jejími 

zástupci jsou například: jírovec  maďal, bříza bělokorá, lípa velkolistá, lípa srdčitá, jasan 

ztepilý, dub zimní, javor  mléč, javor klen, bez černý, vrba trojmužná, bez černý. Křoviny zde 

tvoří růže  šípková, pámelník, trnka, bez černý. Cesta je využívána jak k procházkám 

obyvatel  Stráže, tak především zemědělci a lesními zaměstnanci k péči o pole a les. Nejen 

v zimním období zde můžeme pozorovat mnoho stop zajíce polního, srnčí zvěře, ale i lišky 

obecné, psa domácího, kočky domácí, myši polní a může se objevit také stopa bažanta 

obecného či koroptve nebo křepelky. Na okraji cesty  roste jaterník  trojlaločný (podléška)  i 

sněženka podsněžník. 

• Obrazová dokumentace 

                                         Jírovec maďal 
 

Zadání: 2. - 5. ročník  –  předjaří   

Pozorování probouzející se přírody 
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• Cíl 

 Shromáždit vzorky pupenů do sbírky. Pozorovat a vnímat vše kolem sebe. Hledat ptačí 

 hnízda a zdokumentovat je.  

• Pomůcky 

 karta nebo notýsek, tužka, sáček a desky na přírodniny, nožík, dalekohled,  

 fotoaparát, literatura  

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce) 

• Pracovní list – určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 
      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  
 

  KARTA      Jméno: 

    Ročník: Datum: 

 

 

 

Úkol 

 

Odpověď 

 

Body 

1 Napiš jméno kytičky, která 

kvete když taje sníh. 

  

2 Nemluv, poslouchej a zapiš co 

všechno slyšíš. 

  

Vyhodnocení  

                             

 Sněženka podsněžník 


