
4. - 7.5.2020                                        Přírodověda                                                4.třída

Nejdříve si zkusíme, co sis zapamatoval (-a) z kapitoly o rostlinách, které rostou v okolí lidských 
obydlí:
Jestli si nejsi jistý/á, o čem to bylo,  přečt si ještě jednou kapitolu v učebnici na str.54 – 55, nebo 
zápis v sešitu.
Pak zkus odpovědět na jednotlivé otázky …… to už se ale do knížky ani do sešitu nedívej, zkus to 
sám/sama, abychom věděli, jak t to jde. Když se to nepovede, nic se neděje. Budu hodnott jen 
smajlíkem. ;-)

1.)Napiš alespoň dva stromy, které rostou v zahradách nebo sadech. Ke každému stromu také 
připiš, jak se jmenuje plod, který na něm roste. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 2.)Napiš alespoň jeden keř, který roste v zahradách. Také k němu připiš název jeho plodu:

3.)Zeleninu dělíme podle toho, pro kterou část ji pěstujeme. Napiš ke každému druhu jeden příklad:

kořenová - _______________________________          košťálová - __________________________

cibulová - ________________________________          plodová - ___________________________ 

listová - _________________________________

To je vše! :-) Bylo to těžké nebo lehké? Nakresli mi smajlíka, jak si myslíš, že dopadneš? 

Jinak níže je pokračování v učivu tohoto týdne……
…...



Teď budeme pokračovat v kapitole Živočichové v okolí lidských obydlí.

Dnešní kapitola má název: Zvířata chovaná pro radost („domácí mazlíčci“)

Přečt si kapitolu v učebnici str. 58 – 59.

Spolu s učebnicí vypracuj cvičení v pracovním sešitu na str. 26/1, 2, 3

Nalep si do sešitu zápis:

                                                Zvířata chovaná pro radost („domácí mazlíčci“)

Mezi nejoblíbenější domácí mazlíčky patří psi a kočky. 

Pes domácí:
- má výborný sluch a čich, existuje mnoho plemen
- plemena mohou být – pracovní, lovecká, společenská
- mohou to být pomocníci myslivců, policistů, nevidomých lidí i v zemědělství jako hlídači stád 
dobytka
- živí se masožravě

Kočka domácí:
- má dobrý sluch a zrak, výborně vidí i za šera
- hmatové vousy usnadňují pohyb ve tmě
- tělo má uzpůsobeno k lovu
- na tlapkách má zatažitelné drápy
- existuje také mnoho plemen
- je to masožravec

Mezi další domácí mazlíčky mohou patřit: králíci, křečci, morčata, želvy, ještěrky, akvarijní rybky, 
papoušci, ……
Před pořízením domácího mazlíčka musíme vždy dobře zvážit, zda mu můžeme nabídnout místo a 
podmínky k životu, které potřebuje. 

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

Příšt týden vám dám za úkol si vybrat některého domácího mazlíčka, kterého máte, či byste chtěli 
mít, a připravit si o něm krátký referát. Ten si pak přečteme společně ve škole.
Píšu vám to už teď dopředu, ať máte čas o tom popřemýšlet, popřípadě si sehnat literaturu či jiné 
zdroje informací. 
Už se na vaše výtvory moc těším! :-)


