Podzim začíná 23. září.
Je to den podzimní rovnodennosti.
Registrační číslo : CZ.1.07/.4.00/21.0938

Název : Škola hrou

Podzim

Znamená to, že den je stejně dlouhý jako noc.

1. a 2. ročník

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek
IČO : 75030594
Zpracovala: Mgr. Alena Hlavičková

Na podzim se dny zkracují a noci prodlužují.
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Počasí na podzim

Podzimní měsíce jsou:
Na podzim je chladněji než v létě.
Oblékáme se tepleji.

září

Na začátku podzimu svítí sluníčko, ale v říjnu a
v listopadu častěji prší a fouká.

říjen

listopad

X 198:53

Pomůžeš Lukášovi vybrat vhodné podzimní
oblečení?
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Rostliny na podzim
Růst rostlin se zpomaluje a zastavuje.

Na některých rostlinách dozrávají plody.

Listy stromů a keřů mění barvu a opadávají.
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Živočichové na podzim

Živočichové se připravují na zimu.

Někteří ptáci odlétají do teplých krajin.
Říkáme jim tažní ptáci.

• vykrmují se
• někteří si dělají zásoby na zimu

Např.: vlaštovka, čáp, špaček, divoké husy.

• mění letní srst za zimní
• hmyz si hledá zimní úkryt
• včely se shlukují v úlu a čekají na oteplení
• někteří ptáci odlétají na jih
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Podzim v sadě, na zahradě a na poli...
Sklízí se a uskladňuje ovoce (jablka,hrušky) a ořechy.

Některé ovoce se hned zpracovává  zavařuje se, zamrazuje se, suší se.

Co dělají na podzim lidé?

Sklízí se i zelenina (brambory, řepa).

Uklízí se zahrady.
Hrabe se spadané listí.

V lese se sbírají houby.
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Práci jsem vypracovala samostatně.
Zdroje:

Pár otázek na závěr:

Kdy začíná podzim? (Znáte správné datum?)

Náměty a informace jsem čerpala z publikací:

I. Antoš, J. Johnová, V. Kuchtová, M. Vágová: Poznávám svět, Dialog,
2008
J. Potůčková: Prvouka pro 2. ročník základní školy  Moje kniha objevů,
Studio 1a1, 2009

V prezentaci byly použity obrázky z galerie Smart Notebook.

Dokážete vyjmenovat podzimní měsíce?

Všechny ostatní použité obrázky pocházející z jiných zdrojů byly
prověřeny na serveru www.cmis.cz/dum a byly vyhodnoceny jako
použitelné pro komerční účely, a to i s možností úprav, přizpůsobování
či rozšiřování.

Co znamená pojem  stěhovavý pták?
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Další zdroje:
http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Aesculus_hippocastanum_fruit.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Fi
le:Aesculus_hippocastanum_fruit.jpg&usg=__qwjwuerIwB4vgthsF68EJG1gXE=&h=768&w=1024&sz=401&hl=cs&start=1&zoom=1
&tbnid=wk8rGzwAT1mbDM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=HfKLUYGDL6mS4ATT6ICYDA&prev=/images%3Fq%3Dchestnut%26sa%
3DN%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwAA
http://pixabay.com/en/autumnfallseasoncolorsnature19806/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Starling_
(6086257247).jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starling_
(6086257247).jpg&usg=__rAj4oWCRPowzdV233neHZmgWYPo=&h=2584&w=2328&sz=2776&hl=cs&start=106&zoom=1
&tbnid=NXHlaayF3eygcM:&tbnh=150&tbnw=135&ei=ZvWLUej1EOWi4gTnw4GwAw&prev=/images%3Fq%3D%25C5%25A1pa%25C4%
258Dek%26start%3D100%26sa%3DN%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CD4QrQMwBThk

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Barn_Swallow_
800.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barn_Swallow_800.jpg&usg=__8rEzthbGsx680wDqAG4Omo2ZPOw=&h=600
&w=600&sz=138&hl=cs&start=1&zoom=1&tbnid=jUM0bBI8hhssCM:&tbnh=135&tbnw=135
&ei=ZfaLUdLmGdDc4QTCqoGYAQ&prev=/images%3Fq%3Dswallow%26sa%3DN%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1
&sa=X&ved=0CDQQrQMwAA

http://pixabay.com/cs/%C4%8D%C3%A1pvodavodyzv%C3%AD%C5%99ept%C3%A1k
5085/

http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Mushrooms_in_handbasket_Houby_v_ko%C5%A1%C3%
ADku.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mushrooms_in_handbasket_Houby_v_ko%25C5%25A1%25C3%
25ADku.jpg&usg=__Fh9MHARWXrFhoVI2R3IevQ2KabQ=&h=768&w=992&sz=100&hl=cs&start=3&zoom=1
&tbnid=HC3rFpHTvqTZTM:&tbnh=115&tbnw=149&ei=v_iLUfCBIYjy4QTm3YHoBA&prev=/images%3Fq%3Dhouby%26tbs%
3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDgQrQMwAg
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