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IV.

Vzd lávací oblast:
P edm t:
Tematická oblast:

lov k a jeho sv t
P írodov da
Rozmanitost p írody
Spole enstva okolí lidských obydlí
pracovní list

Druh u ebního materiálu:

Využití výukového materiálu a metodické pokyny
•
•
•
•
•
•

žák rozumí pojmu spole enstva okolí lidských obydlí
pozoruje p izp sobení organism danému prost edí
rozlišuje domácí zví ata a voln žijící živo ichy
mezi danými živo ichy vyhledává zví ata chovaná pro pot šení
rozlišuje rostliny kulturní a plané
k daným skupinám kulturních rostlin p i azuje p íklady jednotlivých rostlin

Spole enstva okolí lidských obydlí
Pracovní list
1. Vybarvi, co pat í do spole enstva lidských obydlí.
parky

rybníky

lesy

sady

okolí dom

zahrady

2. Za a správn do tabulky dané živo ichy.
prase domácí, kur domácí, vlaštovka obecná, krtek obecný,
ovce domácí, hlemýž zahradní, kachna domácí, ježek obecný
domácí zví ata

voln žijící živo ichové

3. Z domácích živo ich zakroužkuj ty, které chováme pro pot šení
(domácí mazlí ky).
koza

kráva

ko ka

andulka

mor e

husa

k e ek

4. Jak se nazývají domácí zví ata chovaná pro užitek?
__________________________________________________________

5. Jak se nazývají rostliny zám rn p stované lov kem pro užitek
nebo pro okrasu?
__________________________________________________________
6. Spoj arou, co k sob pat í.
hospodá ské rostliny

jablo , hruše , t eše

ovocné stromy a ke e

kopretina, narcis, ji iny

okrasné stromy a ke e

fíkus, kapradina, orchidej

kv tiny k ezu

zlatý déš , magnólie, r že

pokojové rostliny

lilek brambor, epa, hrách

7. Vylušti k ížovku.
1. Místa, kde se p stují ovocné stromy.
2. Domácí zví e chované pro pot šení.
3. Hospodá ské zví e.
4. Voln žijící živo ich – šk dce na zahradách.
5. Okrasný ke .
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Tajenka: __________________________

Spole enstva okolí lidských obydlí
ešení
1. Vybarvi, co pat í do spole enstva lidských obydlí.
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zahrady

2. Za a správn do tabulky dané živo ichy.
prase domácí, kur domácí, vlaštovka obecná, krtek obecný,
ovce domácí, hlemýž zahradní, kachna domácí, ježek obecný
domácí zví ata

voln žijící živo ichové
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kur domácí

krtek obecný
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kachna domácí
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3. Z domácích živo ich zakroužkuj ty, které chováme pro pot šení
(domácí mazlí ky).
koza
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ko ka
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husa

4. Jak se nazývají domácí zví ata chovaná pro užitek?
hospodá ská zví ata

k e ek

5. Jak se nazývají rostliny zám rn p stované lov kem pro užitek
nebo pro okrasu?
kulturní rostliny
6. Spoj arou, co k sob pat í.
hospodá ské rostliny

jablo , hruše , t eše

ovocné stromy a ke e
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7. Vylušti k ížovku.
1. Místa, kde se p stují ovocné stromy.
2. Domácí zví e chované pro pot šení.
3. Hospodá ské zví e.
4. Voln žijící živo ich – šk dce na zahradách.
5. Okrasný ke .
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