
DÚ 14. 4.  
 

,,Jmenuji se Alexander Graham Bell. Původním povoláním jsem lékař. Celý 
život jsem se zabýval lidskou řečí, objevoval v ní vady, léčil je a odstraňoval. Ani ve 
snu mě nenapadlo, že se stanu vynálezcem. Co mne však napadlo, bylo, e lidský 
hlas se může pomoci drátu přenášet do velké dálky a že se tak mohou slyšet lidé 
kilometry vzdálení. Proto se teď věnuji fyzice. A zde vám představuji výsledek. 
Pomoci tohoto přístroje spolu mohou hovořit i ti, které dělí hory nebo řeky. Postačí, 
když je spojí drát. Navrhnu jméno pro svůj vynález: budeme mu říkat telefon.” 

 
1. Vyhledej v knihách nebo na internetu, odkdy lidstvo používá tento vynález. 

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

2. Jak se říká cizím slovem lékaři, který napravuje vady řeči? 
 
           ……………………………………………………………………………………. 
 

3. Představ si, že jsi také vynálezce. Čím by ses chtěl proslavit. Popište svůj 
objev. 

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

4. Kde jsou vystaveny telefony? 
a) městská knihovna 
b) technické muzeum 
c) moderní galerie 

 
5. Nakresli obrázek telefonu z budoucnosti a popiš jak bude fungovat. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
6. Zavolej mi mezi 17 a 19 hodinou. Tel. č. 774 816 694. Těším se. 



M 14. 4. 
POHÁDKA BŘEZNOVÁ 

Marně byste hledali někoho, kdo nezná rčení "Březen, za kamna vlezem". A            
teď si poslechněte, co vím o jeho vzniku. Kdysi dávno bylo jedno knížectví,             
kde se rodilo hodně dětí, a snad proto si tamní knížata začala říkat tak, jako               
ten o kterém vám chci vyprávět - o Břetislavu z Entbindungsanstaltu, což by             
se dalo přeložit jako Břetislav z Porodnice. Jenomže tenhle Břetislav chtěl           
moc rychle zbohatnout, a tak vymyslel, že všechny rodiny musí z každého            
dítěte zaplatit zvláštní daň, kterou jezdil sám vybírat třetí měsíc v roce. Vždy,             
když se kníže objevil, rodiče zahnali alespoň některé z dětí domů schovat se,             
aby nemuseli tolik platit. Děti přitom volali: "Březen! Za kamna vlezem." Totiž,            
celé Břetislavovo jméno pro ně bylo dlouhé a tak si ho zkrátili na "Bře z En",                
tedy Březen. Na mapce vidíte rozložení vesnic v knížectví, čísla určují           
vzdálenosti. Víme už, že Břetislav byl držgrešle, a tak chtěl ušetřit i na             
cestovném. I přes jeho nepěkné vlastnosti doufám, děti, že mu pomůžete najít            
nejkratší trasu vedoucí z jeho zámku (Z) přes všechny vesnice (A až E) a zpět               
do zámku a určit, kolik kilometrů tato trasa měří. 

 
 
 
Kolik korun vybere v každé vesnici a kolik korun vybere celkem? Zvláštní daň za dítě 
37,-Kč 
 

Vesnice Z A B C D E 

Dětí 26 43 19 72 35 56 

celkem Kč       



Přd 14. 4. 
Živočichové na jaře 
 
Na jaře se k nám ze zimovišť v teplých oblastech vrací mnoho druhů ptáků, např. 

skřivan polní    čáp bílý   

vlaštovka obecná kukačka obecná  
 

Jiní ptáci od nás odlétají, např. havran polní do svých 
rodných hnízdišť (do Ruska). 

Na jaře si ptáci staví hnízda a svým zpěvem si vymezují hranice území, 
kde hnízdí a hledají potravu. 

Samci různých druhů ptáků lákají svým zpěvem samice, 

 např. kos černý  drozd zpěvný  
Ptačí hnízda bývají postavena z větviček nebo částí rostlin. Jsou umístěna 

tam, kde jsou nejvíc skryta a chráněna před nepřáteli (např. vysoko v korunách 
stromů, v trnitém křoví). většinou jsou také vystlána peřím, aby byla vejce i  vylíhlá 
mláďata v teple. 

Ptáci krmiví svá mláďata krmí většinou až do doby, kdy jsou sama schopna 
létat. 

Mláďata nekrmivých ptáků si po vylíhnutí vyhledávají potravu sama, např. 

bažant obecný  



Ptákům pomáháme hnízdit vyvěšováním vhodných budek v zahradách, 
sadech i v lese. 
 

1. Jdi s rodiči na vycházku, nebo si sedni na zahradu a sleduj,  zda si staví 
hnízdo, nebo obsadí budku některý ptačí druh. Své poznatky si zaznamenej 
(písemně, obrázek). Na ptačí vejce nikdy nesahej a ptáky při sezeních neruš, 
protože by mohli své hnízdo nebo mláďata opustit. 
 
Kliknutím na obrázek a zatažením v rohu lze obrázek zvětšit. 
 
Pěkné pozorování. 


