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Milí čtvrťáci,                                                                                                                        4.5.2020 

vítám vás poprvé v měsíci květnu. V tomto týdnu vám nechám prostor pro zajímavou přírodovědnou 

výzvu. Můžete se do ní tedy plně ponořit a případně i téma zpracovat různými formami. Kdo ještě 

všechno z minulých týdnů nestihl, máte prostor k dodělání. Probírané učivo můžete procvičovat na již 

dříve  nabídnutých odkazech. Kdo by přesto potřeboval další práci, úkoly nebo cokoliv, může mi 

napsat. Měly by také proběhnout první výukové online hodiny se zlomky, o kterých bych vám dala 

určitě vědět. My bychom se měli opět setkat ve čtvrtek 7.5. v 9hodin. Budu se těšit! 

Paní učitelka Lucka 

 

Milí čtvrťáci, na tento týden odložíme pracovní sešity a učebnice. Budete mít trochu 

odlišnou práci.  

 

Téma týdenní práce je MŮJ MALÝ HERBÁŘ. 

Můžete si vybrat, jak práci zpracujete a bude na vás, jaké rostliny si zvolíte.  

 

Zvolte si 6 rostlin. Kdo bude chtít může i více – minimum je 6. Je na vás, jestli to 

budou rostliny lesa, parku, jarní, letní, trvalky, letničky… 

 

Zjistíte si informace o rostlině a ty napíšete do svého herbáře – stačí stručně název, 

kde se vyskytuje, jaké má účinky pro člověka….prostě, co se vám bude líbit 

z informací, které najdete. 

Informace můžete hledat v encyklopediích, na internetu…. 

 

Zpracování tématu 

1.prezentace v Power Pointu 

2. klasický herbář  

3. vytvoření reklamy, plakátu (třeba na zahradnictví) 

4. výtvarné zpracování – např. květiny ve váze, v přírodě nebo rostliny pod lupou – ve 

velkém zvětšení 

5. mé vlastní zpracování 

 

 

Doufám, že tato práce bude pro vás zajímavá a inspirativní.  

Přeji vám pěknou práci a doufám, že se dozvíte spoustu nových věcí.  

Paní učitelka Nikola 

 

 

Ve vlastivědě budeme tento týden odpočívat. 

mailto:skola@zsbrantice.cz


  Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, 

příspěvková organizace 

Brantice 252, Brantice 793 93  

Email: skola@zsbrantice.cz  IČO: 731 845 86  

Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00) 

 

 

Nabízím video, jak se vyrábí herbář. Do popisku bude stačit napsat název rostlinky, 

kde a kdy jste ji našli, případně, jaké má využití. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk 

 

Obrázky pro inspiraci. 
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Inspirace na výtvarné zpracování       
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