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bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567 



Čáp bílý  

Mgr. Alan Navrátil 

1. V siluetě čápa vybarvi černě plochy, které označují číslici, za níž se skrývá pravdivé tvrzení. 

(1 – loví v noci, 2 – patří do brodivých, 3 – dožívá se 2 let) 

V siluetě čápa vybarvi červeně plochy, které označují číslici, za níž se skrývá pravdivé tvrzení. 

(4 – tažný pták, 5 – nekrmivý pták, 6 – pěvec, 7 – ohrožený druh) 

 

2. Vyhledej, zaškrtni a napiš 10 slov, která označují potravu čápa bílého. Jsou psaná vodorovně, 

svisle i úhlopříčně.  

 

1. ………………………………………  

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

6. ……………………………………… 

7. ……………………………………… 

8. ……………………………………… 

9. ……………………………………… 

10. ……………………………………. 

 



Pracovní list pro žáky, vytvořen v rámci projektu „Škola pohledem čápů“. 

3. Při správném seskupení písmen v přesmyčkách získáš trasu čápa bílého při jeho odletu 

do zimoviště v teplých krajinách. 

NEPROVADI CHOVY  →  SVETYLKO PROPOJENO SYR  →  HRA AS A  →  

FRANTISEK RADI  →  PREKRIKUJI BOHACI ALFA 

5. Doplň text: 

Čápi si svá hnízda často staví v blízkosti lidských ………….. (na starých komínech, střechách atd.). 

Materiálem, který používají, jsou větve, klacky, drny, případně další materiál. Stavbu a opravu hnízda 

většinou provádí …………., který přilétá ze zimoviště dříve než samice. Hnízda jsou často mohutná, 

mohou vážit až 1 tunu a čápi je staví na několik ………….. 

6. Vyber z nabídky znaky, kterými se od sebe odlišují čáp bílý a volavka popelavá, a vepiš je 

do tabulky: 

esovitě prohnutý krk 

chocholka na hlavě 

rovný krk 

rovná křídla při letu 

drsný skřek 

zaoblená křídla při letu 

klapot zobáku 

Čáp bílý Volavka popelavá 

  

 

7. Vybarvi na mapě oblast nejčastějšího zimoviště čápa bílého, který hnízdí v České republice. 

 

 

 



Čáp bílý - řešení 

1. V siluetě čápa vybarvi černě plochy, které označují číslici, za níž se skrývá pravdivé tvrzení. 

(1 – loví v noci, 2 – patří do brodivých, 3 – dožívá se 2 let) 

V siluetě čápa vybarvi červeně plochy, které označují číslici, za níž se skrývá pravdivé tvrzení. 

(4 – tažný pták, 5 – nekrmivý pták, 6 – pěvec, 7 – ohrožený druh) 

 

2. Vyhledej, zaškrtni a napiš 10 slov, která označují potravu čápa bílého. Jsou psaná vodorovně, svisle 

i úhlopříčně.  

 

1.HRABOŠ 

2. LÍN 

3.UŽOVKA 

4. KAPR 

5. ŽÁBA 

6. SKOKAN 

7. ŽÍŽALA 

8. HMYZ 

9. SYSEL 

10.KRTEK 

 

 

 

 

 

 



3. Při správném seskupení písmen v přesmyčkách získáš trasu čápa bílého při jeho odletu do zimoviště v teplých 

krajinách. 

VÝCHODNÍ EVROPA →  PYRENEJSKÝ POLOOSTROV→  SAHARA  →  STŘEDNÍ AFRIKA→  

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 

5. Doplň text: 

Čápi si svá hnízda často staví v blízkosti lidských OBYDLÍ (na starých komínech, střechách atd.).  Materiálem, 

který používají, jsou větve, klacky, drny, případně další materiál. Stavbu a opravu hnízda většinou provádí SAMEC, 

který přilétá ze zimoviště dříve než samice. Hnízda jsou často mohutná, mohou vážit až 1 tunu a čápi je staví 

na několik TÝDNŮ 

6. Vyber z nabídky znaky, kterými se od sebe odlišují čáp bílý a volavka popelavá, a vepiš je do tabulky: 

esovitě prohnutý krk 

chocholka na hlavě 

rovný krk 

rovná křídla při letu 

drsný skřek 

zaoblená křídla při letu 

klapot zobáku 

Čáp bílý Volavka popelavá 

ROVNÝ KRK 

ROVNÁ KŘÍDLA PŘI LETU 

                  KLAPOT ZOBÁKU 

ESOVITĚ PROHNUTÝ KRK 

CHOCHOLKA NA HLAVĚ 

                  ZAOBLENÁ KŘÍDLA PŘI LETU 

                 DRSNÝ SKŘEK 

 

7. Vybarvi na mapě oblast nejčastějšího zimoviště čápa bílého, který hnízdí v České republice. 

 



Čapí zeměpis 

Mgr. Renata Hájková 

 

 

Úkol č. 1: Do připravené sítě vyznač tužkou trasu. Spojením jednotlivých bodů vznikne zajímavý 

    obrázek. 

Začni v levém dolním rohu. 

1. Jdi 4 dílky směrem na východ      

2. 2 dílky na sever 

3. 1 dílek na severozápad 

4. 1 dílek na sever 

5. 1 dílek na severovýchod 

6. 2 dílky na sever 

7. 1 dílek na severozápad   

8. 1 dílek na severovýchod 

9. 1 dílek na sever 

10. 1 dílek na východ 

11. 1 dílek na jihovýchod 

12. 2 dílky na jih 

13. 1 dílek na západ 

14. 2 dílky na jih 

15. 1 dílek na východ 

16. 1 dílek na jihovýchod 

17. 1 dílek na severovýchod 

18. 1 dílek na jih 

19. 1 dílek na západ 

20. 1. dílek na jih 

21. 1 dílek na jihozápad 

22. 1 dílek na západ 

23. 2 dílky na jih 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



Úkol č.2:  Čápi bílí hnízdící v ČR se od listopadu do února shromažďují v travnatých oblastech 

afrických savan a stepí. Najdi v přesmyčkách státy, do kterých se čápi stěhují na zimní 

období. 

TIPOEIE    ……………………………………………………….. 

AKŇE    ………………………………………………………… 

NGAUDA   ………………………………………………………… 

ZANTIANE   ……………………………………………………….. 

MIKBMSOA   ……………………………………………………….. 

BWAEMIZB   ………………………………………………………… 

OHICKJFARÁI   ………………………………………………………..     BKLEIRPUA     …………………………………… 

 

Úkol č. 3: Jednotlivé státy nalezené v přesmyčkách zakresli pomocí atlasu do slepé mapky a napiš 

k nim jejich hlavní města. 

 

 



Čapí zeměpis - řešení 

Úkol č. 1: Do připravené sítě vyznač tužkou trasu. Spojením jednotlivých bodů vznikne 

zajímavý obrázek. 

Začni v levém dolním rohu. 

1. Jdi 4 dílků y směrem na východ      

2. 2 dílky na sever 

3. 1 dílek na severozápad 

4. 1 dílek na sever 

5. 1 dílek na severovýchod 

6. 2 dílky na sever 

7. 1 dílek na severozápad   

8. 1. dílek na severovýchod 

9. 1 dílek na sever 

10. 1 dílek na východ 

11. 1 dílek na jihovýchod 

12. 2 dílky na jih 

13. 1 dílek na západ 

14. 2 dílky na jih 

15. 1 dílek na východ 

16. 1 dílek na jihovýchod 

17. 1 dílek na severovýchod 

18. 1 dílek na jih 

19. 1 dílek na západ 

20. 1. dílek na jih 

21. 1 dílek na jihozápad 

22. 1 dílek na západ 

23. 2 dílky na jih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č.2:  Čápi bílí hnízdící v ČR se od listopadu do února shromažďují v travnatých oblastech afrických  

savan a stepí. Najdi v přesmyčkách státy, do kterých se čápi stěhují na zimní období. 

TIPOEIE   ETIOPIE 

AKŇE    KEŇA 

NGAUDA   UGANDA 

ZANTIANE   TANZANIE 

MIKBMSOA   MOSAMBIK 

BWAEMIZB   ZIMBABWE 

OHICKJFARÁI   JIHOAFRICKÁ    BKLEIRPUA REPUBLIKA 

 

Úkol č. 3: Jednotlivé státy nalezené v přesmyčkách zakresli pomocí atlasu do slepé mapky a napiš 

k nim jejich hlavní města. 

 



Počítáme s čápem bílým 

Mgr. Renata Mikulíková 

 

 

1) Něco málo o jejich životě v odmocninách 
 

Do hnízda samice snáší √9-√25 vajec bílé barvy, ze kterých se po √900 dnech zahřívání oběma rodiči líhnou mláďata. 

Přibližně √3025-√3600 dní od vylíhnutí se mláďata začínají učit létat a po √4487-√4900 dnech od vylíhnutí se 

osamostatňují. Pohlavně dospívá čáp až třetím rokem života, hnízdit začíná však ve věku √16 až √36 let a dožívá se 

√64 až √196 let, přičemž nejvyšší zjištěný věk čápa byl zjištěn √729 let!   

2) Čáp bílý a aritmetický průměr 
Hmotnost těla samce čápa bílého dosahuje obvykle od 2610 g do 4400 g. Kolik váží čapí samec průměrně? 
 
 
 
Hmotnost těla samice čápa bílého dosahuje obvykle od 2275 g do 3990 g. Kolik váží čapí samice průměrně? 
 
 
 

3) Čapí vejce v procentech 
Průměrná hmotnost čapího vejce je přibližně 106,20 g, z toho 10,17 g bývá průměrně skořápka. Kolik je to procent? 
 
 
 
Délka křídla čápa může dosahovat až 630 mm. Čapí vejce má přitom délku 11,6 % křídla. Jak je čapí vejce dlouhé? 
 
 
 
Na vysezení se podílejí oba rodiče stejným dílem. Vyjádři pomocí procent. 
 
 
 

4) Tah čápa bílého 
Čáp Raivo na své cestě do teplých krajin uletěl dráhu z Izraele do Afriky dlouhou přibližně  
4000 km + 300 000 m + 500 000 dm. Kolik km celkem uletěl? 
 
 
 
 

5) Převody jednotek 
váha čapího hnízda až 10 q = ________t 
rozpětí křídel až 218 cm= __________m 
šířka vejce průměrně 51,80 mm = ____________ cm 
tah na zimoviště a zpět více než 20 000 000 m = 
___________km  
 

 



Počítáme s čápem bílým - řešení 

1) Něco málo o jejich životě v odmocninách 
Do hnízda samice snáší 3-5 vajec bílé barvy, ze kterých se po 30 dnech zahřívání oběma rodiči líhnou 

mláďata. Přibližně 55-60 dní od vylíhnutí se mláďata začínají učit létat a po 67-70 dnech od vylíhnutí 

se osamostatňují. Pohlavně dospívá čáp až třetím rokem života, hnízdit začíná však ve věku 4 až 6 let 

a dožívá se 8 až 14 let, přičemž nejvyšší zjištěný věk čápa byl zjištěn 27 let!   

2) Čáp bílý a aritmetický průměr 
Hmotnost těla samce čápa bílého dosahuje obvykle od 2610 g do 4400 g. Kolik váží čapí samec 

průměrně? 

3505 g 

Hmotnost těla samice čápa bílého dosahuje obvykle od 2275 g do 3990 g. Kolik váží čapí samice 

průměrně? 

3132,5 g 

3) Čapí vejce v procentech 
Průměrná hmotnost čapího vejce je přibližně 106,20 g, z toho 10,17 g bývá průměrně skořápka. Kolik 

je to procent? 

9,6 % 

Délka křídla čápa může dosahovat až 630 mm. Čapí vejce má přitom délku 11,6 % křídla. Jak je čapí 

vejce dlouhé? 

73 mm 

Na vysezení se podílejí oba rodiče stejným dílem. Vyjádři pomocí procent. 50 % máma i táta 

4) Tah čápa bílého 
Čáp Raivo na své cestě do teplých krajin uletěl dráhu z Izraele do Afriky dlouhou přibližně  

4000 km + 300 000 m + 500 000 dm. Kolik km celkem uletěl? 4350 km 

5) Převody jednotek 
hmotnost čapího hnízda až 10 q =  1 t 

rozpětí křídel až 218 cm = 2,18 m 

šířka vejce průměrně 51,80 mm = 5,18 cm 

tah na zimoviště a zpět více než 20 000 000 m = 20 000 km 

 

 



Život čápů bílých 

Mgr. Martin Motyčka 

 

 

Klap, klap … Zdravím vás děti. Jsem takový velký nemluva. Umím jen klapat zobákem a syčet. Ale vy toho stejně 

o mně víte docela dost. Však mne znáte odmalička, ne? Někteří rodiče se na mne vymlouvají, když nechtějí 

dětem pravdivě říci „Jak přicházejí děti na svět?“. Doufám, že ti vaši rodiče to nebyli. Já nenosím děti, ale žáby, 

ryby, ještěrky, myši,… A to pro své děti … malá čápata … 
 

1. V prvním úkolu si zopakujeme části těla ptáků. Čárami 

spoj části těla čápa se správnými názvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Čím se živí čáp? Jestli si nejsi jistý, tak Ti pomůže naše křížovka. Vyhledej a vyškrtej slova označující 
potravu. Jsou psána pouze ve svislém či vodorovném směru, obousměrně. Začni v levém horním rohu 
a další písmeno hledej ve vodorovném či svislém směru. Po vyškrtání mé potravy slož ze zbylých písmen 
čtených popořadě tajenku. Prozradí Ti jedno z lidových jmen pro čápa bílého. Zkus odhadnout, 
jak k němu přišel a co to znamená? 

 

S K A N U Ž 

K O K M V O 

A R H A K O 

B T A P R L 

O Š K R N Í 

 

3. Přestože nemluvím, umím se se svými kamarády domluvit. Co znamenají tyto moje aktivity? 

 

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

 

Nohy 

Křídla 

Hruď 

Krk 

Zobák 

Hlava 

Oko  

  

 
 

 

 



1. Tam, kde žiji já, často bydlí i volavka. Obýváme totiž stejné prostředí. Dokážeš nás rozlišit? 

Které znaky máme společné?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Rozhodni, která tvrzení jsou pravdivá.  

Nejpočetnější složkou naší potravy jsou hraboši.    ANO – NE  

Největší čapí hnízda mohou mít až 3 metry v průměru a 2 m na výšku.  ANO – NE  

Když se vyklubeme z vajíček, tak máme stejně červený zobák jako rodiče. ANO – NE  

Létáme tak rychle, jako vy jezdíte mimo město v autě, tzn. asi 90 km/hod. ANO – NE  

Tatínek s maminkou nám nosí potravu asi 2 měsíce. Pak už létáme sami. ANO – NE 

Sameček přilétá o něco dříve, staví hnízdo a čeká na samičku.   ANO – NE  

Samička snáší 1-8 vajec. Nejčastěji se ale v hnízdě objeví jen 5 mláďat.  ANO – NE 

Když zimujeme v Africe, tak si nejvíce naplníme bříška sarančaty.  ANO – NE  

 

3. Teď si vezmi černou a červenou pastelku, protože mě budeš vybarvovat.   
 
a. Nejdříve černou barvou vyplň plochy označené číslem s pravdivým tvrzením.  

1 – stálý | 2 – tažný | 3 – potulný | 4 – ohrožený | 5 – vyhynulý | 6 – přemnožený, nevztahuje se na něj 
zákonná ochrana | 7 – lesní pták | 8 – pták mokřadů a okolí vod | 9 – stepní pták  

b. Nyní červenou barvou vyplň plochy označené číslem s pravdivým tvrzením.  

10 – krmivý | 11 – nekrmivý | 12 – dravec | 13 – pěvec | 14 – brodivý | 15 – hrabavý 

  

 

 

 

 

 



Život čápů bílých - řešení 

Klap, klap … Zdravím vás děti. Jsem takový velký nemluva. Umím jen klapat zobákem a syčet. Ale vy toho stejně 

o mně víte docela dost. Však mne znáte odmalička, ne? Někteří rodiče se na mne vymlouvají, když nechtějí 

dětem pravdivě říci „Jak přicházejí děti na svět?“. Doufám, že ti vaši rodiče to nebyli. Já nenosím děti, ale žáby, 

ryby, ještěrky, myši,… A to pro své děti … malá čápata … 
 

1. V prvním úkolu si zopakujeme části těla ptáků. Čárami 

spoj části těla čápa se správnými názvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Čím se živí čáp? Jestli si nejsi jistý, tak Ti pomůže naše křížovka. Vyhledej a vyškrtej slova označující 
potravu. Jsou psána pouze ve svislém či vodorovném směru, obousměrně. Začni v levém horním rohu 
a další písmeno hledej ve vodorovném či svislém směru. Po vyškrtání mojí potravy slož ze zbylých písmen 
čtených popořadě tajenku. Prozradí Ti jedno z lidových jmen pro čápa bílého. Zkus odhadnout, 
jak k němu přišel a co to znamená? 

 

S K A N U Ž 

K O K M V O 

A R H A K O 

B T A P R L 

O Š K R N Í 

 

3. Přestože nemluvím, umím se se svými kamarády domluvit. Co znamenají tyto moje aktivity? 

 

                                   páření                              odpočívám, nerušit                                   pozdrav 

 

Nohy 

Křídla 

Hruď 

Krk 

Zobák 

Hlava 

Oko  

  

 
 

 

 



1. Tam, kde žiji já, často bydlí i volavka. Obýváme totiž stejné prostředí. Dokážeš nás rozlišit? 

Které znaky máme společné?  
 

dlouhé a silné brodivé nohy, dlouhý zobák, velká křídla, dlouhý krk, velké oči, … 

2. Rozhodni, která tvrzení jsou pravdivá.  

Nejpočetnější složkou naší potravy jsou hraboši.    ANO – NE  

Největší čapí hnízda mohou mít až 3 metry v průměru a 2 m na výšku.  ANO – NE  

Když se vyklubeme z vajíček, tak máme stejně červený zobák jako rodiče. ANO – NE  

Létáme tak rychle, jako vy jezdíte mimo město v autě, tzn. asi 90 km/hod. ANO – NE  

Tatínek s maminkou nám nosí potravu asi 2 měsíce. Pak už létáme sami. ANO – NE 

Sameček přilétá o něco dříve, staví hnízdo a čeká na samičku.   ANO – NE  

Samička snáší 1-8 vajec. Nejčastěji se ale v hnízdě objeví jen 5 mláďat.  ANO – NE 

Když zimujeme v Africe, tak si nejvíce naplníme bříška sarančaty.  ANO – NE  

 

3. Teď si vezmi černou a červenou pastelku, protože mě budeš vybarvovat.   
 
a. Nejdříve černou barvou vyplň plochy označené číslem s pravdivým tvrzením  

1 – stálý | 2 – tažný | 3 – potulný | 4 – ohrožený | 5 – vyhynulý | 6 – přemnožený, nevztahuje se na 
něj zákonná ochrana | 7 – lesní pták | 8 – pták mokřadů a okolí vod | 9 – stepní pták  

b. Nyní červenou barvou vyplň plochy označené číslem s pravdivým tvrzením  

10 – krmivý | 11 – nekrmivý | 12 – dravec | 13 – pěvec | 14 – brodivý | 15 – hrabavý 

  

 

 

 

 
 



Školní zahrada 

Mgr. Štěpánka Gottwaldová, Mgr. Viera Valíčková 

 

 

 

 

Naše školní zahrada je rozdělena do několika částí, které obsahují různé druhy rostlin (jednoletých 

i vytrvalých), ovocných stromů i voňavých bylinek. Tvým úkolem je nejprve se s naší zahradou pořádně 

seznámit, protože bez této procházky nebudeš vědět, jak pracovní list vyplnit. Tak rychle do toho . 

Pokud ses s naší zahradou již seznámil, určitě hravě zvládneš všechny úkoly, které na Tebe nyní čekají.  

1. Na začátku naší zahrady sis jistě všimnul oplocených prostor, ve kterých tlí listí, zbytky rostlinných 

těl i jiný organický materiál. Dokážeš určit, k čemu nám tyto prostory slouží? 

Pomoci Ti může naše přesmyčka. Řešení napiš pod ni. 

 

O V R Ý B A   A   V Á N Í C O Z P R A   O M K O P T S U  

2. Kompost slouží k výrobě humusu = vrstva úrodné půdy plná výživy pro naše rostliny. V následujícím 

úkolu zakroužkuj ten materiál, který bychom do kompostu v žádném případě neměli vhazovat: 

 ZBYTKY POTRAVIN Z DOMÁCNOSTI   OLEJ Z FRITÉZY 

VODA SE SAPONÁTEM    KOUSKY VĚTVIČEK 

ČAJOVÉ SÁČKY      FILTRY SE ZBYTKY KÁVOVÉ SEDLINY 

ZELENINOVÉ SLUPKY     POPEL ZE SPÁLENÉHO DŘEVA 

3. Na zahradě sis jistě všimnul našeho ovocného sadu. Zkus si jej ještě jednou projít a napiš, které 

ovocné stromy pěstujeme. 

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

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

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

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

 

4. Spoj názvy bylinek a jejich vlastnosti a použití. Pokud budeš postupovat správně, v tajence Ti vyjde 

název byliny, která se od starověku používá jako léčivá rostlina a koření. Má diuretické účinky, mírní 

trávicí obtíže, je vysoce účinná proti zánětům a proti nadýmání. Užívá se jako kloktadlo při suchém 

kašli, zahlenění a zánětech dýchacích cest.  

LEVANDULE  bylina využívaná pro své zklidňující účinky, při léčení depresí  (Z)  

MEDUŇKA  používá se k vyplachování úst při zánětech dásní, na hnisající rány  (P) 

TŘEZALKA  bylinka vonící po citronovém čaji s medem  (O)   

ŠALVĚJ   aromatická bylina, která se často používá k odpuzování molů šatních  (Y) 

  Tajenka: …………………………………………………. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Div%C3%A1_rostlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diuretikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porucha_za%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1n%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nad%C3%BDm%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kloktadlo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1el


5. Na naší zahradě je také spousta jednoletých i víceletých rostlin.  Tyto pojmy jistě dobře znáš, 

ale raději si je spolu zopakujme. Rostlinám, které během jednoho roku vyrostou, vykvetou, plodí 

a odumírají, říkáme rostliny jednoleté neboli ............................(odpověď najdeš v křížovce ). 

Naopak rostlinám, které jsou opakovaně kvetoucí, mají několikrát ve svém životě plody a nepříznivé 

podmínky jako sucho nebo zimu přečkávají v podobě podzemních částí (hlízy, oddenky, cibule), 

říkáme rostliny vytrvalé neboli ……………………………….(opět najdeš v křížovce ). 

 

  

1.                 
 

  

2.                 
 

  

3.             
   

 

4.                   
 

   

5.                 

  

6.           
    

   

7.             
  

   

8.         
    

            

  

9.                 
 

    

10.             
 

    

11.         
   

  

12.               
  

 

13.               
   

  

14.         
     

15.                       

 

1. Nauka o Zemi zabývající se jejím vývojem, stavbou a složením. 

2. Název ještěra, který mění barvu v závislosti na své náladě a prostředí. 

3. Vnitřní opora těla. 

4. Bylina, která se používá pro svou vůni k odpuzování molů. 

5. Vyhynulí prvohorní členovci, známé zkameněliny. 

6. Výraz pro pohlavní buňky samců ryb. 

7. Známý druh přezimujícího ptáka. 

8. Nejpočetnější třída živočichů s vnější kostrou zpevněnou chitinem. 

9. Botanický název pro pampelišku. 

10. Druh ovocného stromu, jehož plodem jsou malvice. 

11. Rostlinný orgán sloužící k rozmnožování. 

12. Druh dravého kytovce. 

13. Hormon slinivky břišní. 

14. Plod bobovitých rostlin. 

15. Proces, při kterém vzniká v zelených částech rostlin kyslík. 

A hotovo . Doufáme, že se Ti procházka naší školní zahradou líbila a pomocí tohoto pracovního listu sis 

zopakoval své znalosti z přírodopisu . 



Školní zahrada - řešení 

Naše školní zahrada je rozdělena do několika částí, které obsahují různé druhy rostlin 

(jednoletých i vytrvalých), ovocných stromů i voňavých bylinek. Tvým úkolem je nejprve 

se s naší zahradou pořádně seznámit, protože bez této procházky nebudeš vědět, 

jak pracovní list vyplnit. Tak rychle do toho . 

Pokud ses s naší zahradou již seznámil, určitě hravě zvládneš všechny úkoly, 

které na Tebe nyní čekají.  

1. Na začátku naší zahrady sis jistě všimnul oplocených prostor, ve kterých tlí listí, 
zbytky rostlinných těl i jiný organický materiál. Dokážeš určit, k čemu nám tyto prostory 
slouží? 

Pomoci Ti může naše přesmyčka. Řešení napiš pod ni. 

 

O V R Ý B A   A   V Á N Í C O Z P R A   O M K O P T S U    VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ 

KOMPOSTU 

2. Kompost nám slouží k výrobě humusu = vrstva úrodné půdy plná výživy pro naše 

rostliny. V následujícím úkolu zakroužkuj ten materiál, který bychom do kompostu 
v žádném případě neměli vhazovat: 

 ZBYTKY POTRAVIN Z DOMÁCNOSTI  OLEJ Z FRITÉZY 

VODA SE SAPONÁTEM    KOUSKY VĚTVIČEK 

ČAJOVÉ SÁČKY     FILTRY SE ZBYTKY KÁVOVÉ 

SEDLINY 

ZELENINOVÉ SLUPKY    POPEL ZE SPÁLENÉHO DŘEVA 

3. Na zahradě sis jistě všimnul našeho ovocného sadu. Zkus si jej ještě jednou projít a 
napiš, které ovocné stromy pěstujeme. 

JABLOŇ 

HRUŠEŇ 

MIŠPULE 

SLIVOŇ  

ŠVESTKA 

TŘEŠEŇ 

BROSKVOŇ 

 

 

 

 



4. Spoj názvy bylinek a jejich vlastnosti a použití. Pokud budeš postupovat správně, 

v tajence Ti vyjde název byliny, která se od starověku používá jako léčivá rostlina 

a koření. Má diuretické účinky, mírní trávicí obtíže, je vysoce účinná proti zánětům 

a proti nadýmání. Užívá se jako kloktadlo při suchém kašli, zahlenění a zánětech 
dýchacích cest.  

LEVANDULE  bylina využívaná pro své zklidňující účinky, při léčení depresí  (Z)

  

MEDUŇKA  používá se k vyplachování úst při zánětech dásní, na hnisající rány 

   (P) 

TŘEZALKA  bylinka vonící po citronovém čaji s medem  (O)   

ŠALVĚJ aromatická bylina, která se často používá k odpuzování molů 

šatních  (Y) 

  Tajenka: YZOP 

5. Na naší zahradě je také spousta jednoletých i víceletých rostlin.  Tyto pojmy jistě 

dobře znáš, ale raději si je spolu zopakujme. Rostlinám, které během jednoho roku 

vyrostou, vykvetou, plodí a odumírají, říkáme rostliny jednoleté neboli 

............................(odpověď najdeš v křížovce ). Naopak rostlinám, které jsou opakovaně 

kvetoucí, mají několikrát ve svém životě plody a nepříznivé podmínky jako sucho 

nebo zimu přečkávají v podobě podzemních částí (hlízy, oddenky, cibule), říkáme 
rostliny vytrvalé neboli ……………………………….(opět najdeš v křížovce ). 
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2. CH  A  M E  L  E  O  N 

 

  
3. K  O  S  T  R  A  

   

 
4. L  E  V  A  N  D  U  L  E  

 

   
5. T  R  I  L  O  B  I  T  

  
6. M  L  Í  Č  Í  

    

   
7.  S  Ý  K  O  R A  

  

   
8.  H M  Y  Z  

    

            

  
9. S  M  E  T  A  N  K  A  

 

    
10. H  R  U  Š  E  Ň  

 

    
11. K  V  Ě  T  

   

  
12.  K  O  S A  T  K  A  

  

 
13. I N  Z  U  L I  N 

   

  
14. L U   S  K 

     15. F  O  T  O  S  Y  N  T  É  Z  A  
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Ovoce, zelenina a hospodářské plodiny našich zahrad 

Mgr. Jan Zábranský 
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Ovoce, zelenina a hospodářské plodiny našich zahrad - řešení 

 

Pracovní list – ovoce, zelenina a hospodářské plodiny našich 

zahrad 

 

1.                     2.   3.   4.  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

5.            6.      7.    8.   

1 o ř e c h 

 2 š v e s t k a 

3 j a b l k o 

4 t ř e š e ň 

5 b r o s k e v 

6 m e r u ň k a 

7 h r u š e ň 

8 a n g r e š t 

 

 

 

 



 

 

 

1.  2.  3. 4.             

5.  6.  7. 8. 9.  

10.     11.  12.  

1. č o č k a 

2. k a p u s t a 

3. j e t e l 

4. p e t r ž e l 

5. f a z o l e 

6. p š e n i c e 

7. j e č m e n 

8. o v e s 

9. a r t y č o k 

10. ř e p a 

11. s l u n e č n i c e 

12. k u k u ř i c e 

 

 

 



Kompost 

       Mgr. Věra Mlčúchová 

 

Dobří zahradníci vědí, že nejen odleželý hnůj, ale také humus je to, co jejich rostliny nejvíce 

potřebují pro bohatou úrodu bez zbytečné chemie. Proto mají založený kompost, do něhož 

ukládají veškerý použitelný biologický odpad nejen z kuchyně, ale i ze zahrady. O ten se potom 

v kompostu starají bakterie, plísně, červi a jiné půdní organismy, kterého ho zpracují v cenné 

hnojivo. Díky němu tak do půdy můžete vrátit zpátky všechny cenné živiny. Kompost je třeba 

během roku 2x – 4x přehazovat. Doba zrání je 2 -3 roky. 

VÝZNAM KOMPOSTU: 

1. Likvidace organického odpadu. 

2. Žije v něm malý hmyz. 

3. Organické hnojivo. 

4. Zlepšuje kvalitu půdy. 

Co do kompostu můžeme dávat a co ne? 

   

 

 

 

 

 

 

PATŘÍ DO KOMPOSTU NEPATŘÍ DO KOMPOSTU 

ZELENINOVÉ A OVOCNÉ ODPADY, PILINY, 
ŠTĚPKA 

KOSTI A ZBYTKY MASA, OLEJ 

LISTÍ,  MIMO OŘECHOVÉ PECKY A SLUPKY EXOTICKÉHO OVOCE 

UVADLÉ KVĚTINY, TRÁVA PLASTY, SKLO, IGELIT, BARVY A ŘEDIDLA 

VAJEČNÉ SKOŘÁPKY, TRUS DROBNÝCH ZVÍŘAT ČASOPISY 

PAPÍROVÉ OBALY, KÁVOVÉ A ČAJOVÉ ZBYTKY, 
UBROUSKY 

PLENY, KOČIČÍ A PSÍ VÝKALY 



ÚKOL Č. 1: OZNAČ, CO PATŘÍ DO KOMPOSTU.  

 

ÚKOL Č. 2: KOMPOST  ZAKLÁDÁME:  

A/ NA SLUNNÉM MÍSTĚ                         B/ V POLOSTÍNU, POD STROMY 

ÚKOL Č. 3: KOMPOST  LZE  PROLÉVAT VODOU: 

A/ ANO                                                     B/ NE 

ÚKOL Č. 3: MŮŽEME  PROSYPAT  KOMPOST  PRÁŠKOVÝM  VÁPNEM? 

A/ ANO                                               B/ NE 

ÚKOL Č. 4:   COJE TO KOMPOSTÉR? 

A/ NÁDOBA NA KOMPOST                B/ ČLOVĚK PRACUJÍCÍ S KOMPOSTEM   

ÚKOL Č. 5: PO KOLIKA LETECH JE KOMPOST ZRALÝ? 

A/ PO 1 ROKU                  B / PO 2-3 LETECH              C / PO ½ ROCE 

http://grafickekresleni.cz/kresleni-jak-kreslit-listy-stromu/
http://grafickekresleni.cz/kresleni-jak-kreslit-listy-stromu/
http://www.horoskopnamiru.cz/kategorie/esoterika/caje
http://www.horoskopnamiru.cz/kategorie/esoterika/caje
http://www.briskvd.cz/cz/produkty/plasty/lahve-pet
http://www.briskvd.cz/cz/produkty/plasty/lahve-pet
http://www.skolni-potreby.eu/sesity-bloky-a-obaly/sesity-a6/
http://www.skolni-potreby.eu/sesity-bloky-a-obaly/sesity-a6/
http://www.detskestranky.cz/ovoce-nebo-zelenina/
http://www.detskestranky.cz/ovoce-nebo-zelenina/
http://www.spektrumzdravi.cz/zelena-kava-neprazena-bio-sacky-54g
http://www.spektrumzdravi.cz/zelena-kava-neprazena-bio-sacky-54g
http://www.svetlahvi.cz/katalog_komplet.php


Kompost - řešení 

1.LIST, SÁČEK ČAJE, OVOCE A ZELENINA, KVĚTINA, ZELENÁ KÁVA. 

2. B 

3.A 

4.A 

5.B 

 


