
Opakovací pracovní list - vyplnit a poslat ke kontrole do 24.4.2019 

1. Uveď všechny skupiny živočichů 
_____________________________________________________________________
_________________________________________ 
 

2. Vyjmenuj společné znaky živočichů 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. Jaké 3 odpadní látky živočichové vylučují? _____________________ 
_______________________________________________________ 
 

4. Jak dělíme živočichy podle potravy, kterou jí? U každé skupiny uveď jedno zvíře 
:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

5. Jakým způsobem se živočichové mohou pohybovat? 

          ______________________________________________________________________ 

6. Uveď 5 smyslů, kterými živočichové vnímají okolí ? 
________________________________________________________________ 
 

7. Uveď aspoň 3 rozdíly mezi savcem a ptákem.  

             SAVEC                                                     PTÁK 

      _____________________                 _____________________ 

_____________________                 _____________________ 

_____________________                 _____________________ 

8. Kteří živočichové patří mezi obratlovce?________________________________________ 

      __________________________________________________ 

9. Kteří jsou bezobratlí?_________________________________ 

 

10. Uveď základní znaky savců: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Jak přicházejí na svět mláďata ptáků?_________________________________________ 
 

12. Jaký je rozdíl mezi krmivými a nekrmivými mláďaty?  
 

________________________________________________________________________ 



Pročíst učebnici str. 22 - 26 - pozorování v přírodě. Když bude možnost pobývat venku, 

dívejte se kolem sebe a pak doplňte do sešitu: 

 

Zápis: 

Při pobytu v přírodě jsem pozoroval: 

 U lidských obydlí 

Tyto živočichy _____________________________________________ 

Tyto rostliny_______________________________________________ 

 

 Na poli a louce 

Tyto živočichy _____________________________________________ 

Tyto rostliny_______________________________________________ 

 

 V lese 

Tyto živočichy _____________________________________________ 

Tyto rostliny_______________________________________________ 

 

 U vody 

Tyto živočichy _____________________________________________ 

Tyto rostliny_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplň pracovní list:     

PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVA 

Podtrhni správnou odpověď. 

1.Kukuřice je:  okrasná květina, hospodářská  plodina, plevel 

2. Polní plevel je: růže, tulipán, vlčí mák 

      3. Polním škůdcem je: larva běláska zelného, vajíčko běláska zelného, bělásek zelný 

4. Obilí sklízí: traktor, kombajn, jeřáb 

5. Lesním plodem je: rajče, meloun, borůvka 

6. Jedovatá houba je : muchomůrka zelená, muchomůrka modrá, muchomůrka skvrnitá 

7. Lesní bylina je: chrpa, kapraď, ječmen 

8. Doktorem lesa je: myslivec, hajný, datel 

9. Stáří stromu můžeme poznat z: pařezu, větve, kořene 

10. Pod kterým jehličnatým stromem nemůžeme najít šišky? Pod: smrkem, 

jedlí, borovicí 

11. Květina na louce je : zelí, paprika, kopretina 

12. Na louce můžeme vidět: včelu, blechu, veš 

13. Motýlem je: babička námořník, babočka vraní oko, babočka admirál 

14. V naší zemi máme: rybníky, moře, oceány 

15. Vodním ptákem je: nanukáček, ledňáček, pribináček 

16. Ryby může lovit : myslivec, zemědělec, rybář 

17. Vodní rostlinou je: leknín, pýr, sedmikráska 

18. Slaná voda je : v jezeře, v moři, v potoce 

19. Přehrady na řece staví: bobr, stavitel, zedník 

 


