
1 
 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

Soubor pracovních listů z 

přírodovědy 

pro 5. ročník 

 

 

 

 

 

Jméno: 

Třída: 

Školní rok: 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Člověk a příroda, přírodní podmínky 

1. Ze čtyřsměrky vyškrtej a vypiš do řádků všechny základní podmínky života. 
Písmena, která nevyškrtáš, ti dají tajenku, kterou napiš do řádku pod 
čytřsměrkou. 
 

Ž Ž V I V S 

I É O O R V 

V Z D U CH Ě 

I G A A N T 

N I S M Y L 

Y T E P L O 

 
TAJENKA: ……………………………………………………………………… 

 

2. Do obrázku vyznač zastoupení plynů v atmosféře. Dusík vyznač zeleně, 

kyslík modře a ostatní plyny červeně. Vedle obrázku do řádku vypiš alespoň 

dva další plyny, kromě dusíku a kyslíku, které se v atmosféře vyskytují. 

 

3. Doplň chybějící slova do vět: 

Půda vzniká ……………………………………… hornin a nerostů. Nejspodnější vrstvu 

půdy nazýváme …………………………………….. . Úrodnou složku půdy tvoří 

…………………………………….. , který vzniká rozkladem mrtvé hmoty.  

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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4. K oválkům v obrázcích dopiš správné názvy látek (nebo energie), jako 

pomůcku můžeš použít obrázky nebo chemické vzorce, které už v oválcích 

jsou. Pod každý obrázek napiš, jaký proces je na něm znázorněn (tedy, co 

rostlina na obrázku dělá.) 

 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

5. Z následujících názvů organismů vyber a barevně podtrhni: rostliny zeleně, 

býložravce žlutě, masožravce červeně, všežravce modře a rozkladače hnědě. 

Na pomoc si můžeš vzít internet nebo knihy. 

srnec, orel, kopretina, žížala, slon, prase, dub, bakterie, pšenice, člověk, lev 

6. Doplň chybějící slova. 

Živočichům, kteří požírají jiné živočichy, říkáme …………………………………… 

Živočichům, kteří požírají jen rostliny, říkáme …………………………………… 

Živočichové, kteří se živí rostlinami i živočichy jsou …………………………………… 
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2. Nerosty 

1. Z následujících názvů neživých přírodnin vyber a podtrhni názvy nerostů. 

sůl, žula, voda, křemen, zlato, železo, kyslík, dřevo, pískovec, diamant, půda 

2. Nerosty na obrázku vypadají podobně, ale mají úplně jiné vlastnosti. 

Následující věty ti pomohou určit, o které nerosty se jedná. 

     

 

 

 

 

 

3. Odpověz na následující otázky. Pokud nevíš, nebo si nejsi jistý(á), můžeš 

použít k vyhledání informací internet nebo učebnici či knihy: 

Jak se nazývá železná ruda s vůbec největším obsahem železa ( až 72%)? 

……………………………………………………………… 

Napiš alespoň dva způsoby těžby soli kamenné: 

……………………………………………………………… 

Jak se nazývá nejtvrdší nerost? ……………………………………………………………… 

Který nerost je velmi ceněný a najdeme ho uložen v trezorech bank? 

……………………………………………………………… 

V minulosti se těžilo stříbro i v okolí Kutné Hory a v Jáchymově. Jak se nazývalo 

platidlo, které se ze stříbra razilo? ……………………………………………………………… 

Jak se jmenuje fialová odrůda křemene? …………………………………………………………… 

4. Vylušti přesmyčky s názvy nerostů: 

MENKŘE ……………………… ĎEM …………… LŮS ……………… 

 

Jsem nerost, který se snadno 

rozpouští ve vodě. Také jsem 

nezbytnou součástí potravy 

živočichů. Jsem …………………………… 

Jsem velice častou součástí hornin. 

Mohu mít různou barvu a moje 

barevné odrůdy se používají k výrobě 

šperků. Také jsem surovinou pro 

výrobu skla. Jsem ……………………………… 
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3. Horniny 

1. Dopiš k větám, které popisují části rostliny správné názvy, a do koleček 

doplň čísla z obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vylušti křížovku. Tajenku doplň do věty pod křížovkou. 

1. 
    

S     
 

A 

2. 
 

M         R     

3. 
  

  Ř 
 

    N 

4. 
 

J E         Ě 

 

1. Nerost, který je součástí žuly, je lesklý a má podobu šupin. 

2. Přeměněný vápenec. Leští se a vytesávají se z něho sochy. 

3. Nejrozšířenější nerost u nás. Bývá součástí hornin. Může mít různé 

barvy. Čirá a bezbarvá odrůda tohoto nerostu se nazývá křišťál. 

4. Podzemní dutiny, které vznikají působením vody na vápencové skály. 

Tajenka: Místa, kde se těží některé horniny, se nazývají ………………………… 

3. Ke každému druhu hornin napiš název alespoň jedné horniny. 

Horniny vyvřelé ………………………………………………………………………………………. 

Horniny usazené ………………………………………………………………………………………. 

Horniny přeměněné ………………………………………………………………………………………. 

vznikly rozpadem a usazením jiných  

hornin nebo odumřelých těl rostlin a 

živočichů 

vznikly ochlazením a následným  

ztuhnutím rozžhavené horniny, ve 

vyšších vrstvách zemského povrchu 

nebo přímo na povrchu 

vznikly přeměněním jiných hornin     

vlivem vysokých teplot a tlaku ve 

velkých hloubkách pod povrchem 

přeměněné horniny 

usazené horniny 

vyvřelé horniny 
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4. Do slepé mapy ČR černě zakresli oblasti, kde se těží černé uhlí a hnědě 

oblasti, kde se těží hnědé uhlí. 

 

5. Dopiš ke každé skupině jedno palivo a způsob, z čeho a jak vzniklo. 

Pevná: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Kapalná: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Plynná: …………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Poznej podle nápovědy z obrázků, o jakou horninu se jedná. 

   

…………………………………………  ………………………………………… 

   

…………………………………………  ………………………………………… 
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4. Vesmír, sluneční soustava 

1. Vyber vždy správná tvrzení, nesprávná tvrzení škrtni: 

Slunce je planeta / hvězda. Na obloze je vidět ve dne / v noci / ve dne i v noci. 

Slunce naší Zemi poskytuje kyslík / teplo / živiny / světlo. Slunce je menší / větší 

než Země.  

2. Poznej planety na obrázku a správně je vybarvi. Do řádků vpravo vždy napiš 

název planety a do čtverečku vedle číslicí její pořadí směrem od Slunce ve 

sluneční soustavě.  

 

3. K jednotlivým tvrzením vždy vyber správný název planety: 

Má nejvýraznější prstence.   Mars  Saturn Jupiter 

Je nejdále od Slunce.    Neptun Uran  Merkur 

Říká se jí také Večernice nebo Jitřenka. Venuše Jupiter Mars 

Největší planeta celé sluneční soustavy. Uran  Jupiter Saturn 

Planeta, na které žijeme.    Venuše Mars  Země 

Planeta nejblíže Slunci.    Merkur Neptun Jupiter 

Říká se jí také „rudá planeta“.   Saturn Venuše Mars  

A …………………………………………… 

B …………………………………………… 

C …………………………………………… 

D …………………………………………… 

E …………………………………………… 

F …………………………………………… 

G …………………………………………… 

H…………………………………………… 
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4. Vylušti čtyřsměrku. najdi v ní názvy těles, která souvisí se sluneční 

soustavou. Nevyškrtaná písmena ti dají zbytek věty z tajenky. 

Vybírej slova z nabídky: Slunce, planety, měsíce, planetky, meteority, komety, 

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. 

Z E M Ě S A T U R N P 

R V N P L A N E T Y N 

M A R S U R A N Í J E 

Ž P L A N E T K Y U P 

M Ě S Í C E I O V P T 

Ý T V O E R V M E I U 

V E V E N U Š E S T N 

M E T E O R I T Y E M 

Í M E R K U R Y R R U 

Tajenka: Pes Lajka byl ……………………………………………………………………………………… 

5. Dopiš názvy jednotlivých fází Měsíce 

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

 

6. Podle obrázků a vět vedle nich poznej vesmírná tělesa a napiš jejich názvy. 

               
 

 

 

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

Úlomek jiného tělesa letící 

vesmírem, který se 

v atmosféře rozžhaví. 

Těleso obíhající planetu. Těleso z prachu a ledu, 

obíhající Slunce, za ním se 

tvoří „ocas.“ 
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5. Země v pohybu 

1. Doplň správně chybějící slova do vět. 

Země se otáčí okolo své ………………….. za …………………. hodin, střídá se tak 

…………………………. a …………………….. Také obíhá okolo …………………………………. za 

……………………… dní, tedy jeden ………………. střídají se proto roční 

………………………………………………… 

2. Odpověz na otázky a z písmen u správných odpovědí sestav tajenku. 

          ano  ne 

Slunce obíhá kolem Země.        B   P 

Země se otáčí od západu k východu.        O   A 

Země se otáčí jen kolem své osy.       L   H 

Jeden rok trvá 365 nebo 366 dní.       Y   I 

Přestupný rok je jednou za 5 let.       D   B 

29. únor je v kalendáři každý rok.       E   Y 

Zemská osa je svislá.         S   Z 

Nejtepleji je na Zemi kolem rovníku.       E   Ě 

Na osvětlené straně Země je noc.       N   M 

V zimě jsou dny delší než noci.        U   Ě 

Tajenka: …………………………………………………….. 

3. Zjisti o kom, nebo o čem mluví následující věty a doplň jejich jména. Pokud 

tuto informaci neznáš, použij učebnici, knihy nebo internet. 

Jsem první československý kosmonaut. Moje jméno je …………………………………… 

Jsem první umělá družice země. Jmenuji se ……………………………………………….. 

Jsem první člověk na Měsíci. Moje jméno je ……………………………………………….. 

Jsem první člověk ve vesmíru. Jmenuji se ……………………………………………….. 

4. Spoj správně šipkami datum, název dne a délku dne a noci. 

21. 12. letní slunovrat     den je stejně dlouhý jako noc 

21. 3.  jarní rovnodennost   den je nejkratší a noc nejdelší 

23. 9.  zimní slunovrat    den je stejně dlouhý jako noc 

21. 6.  podzimní rovnodennost   den je nejdelší a noc nejkratší 
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6. Gravitace a magnetismus 

1. Doplň chybějící slova do vět.  

Přitažlivá síla Země se nazývá cizí m slovem ……………………… prostor, ve kterém 

přitažlivá síla kolem Země působí, se nazývá …………………………………………………  

2. Dokreslením šipek  znázorni, jak se budou magnety vůči sobě pohybovat. 

Správně dopiš póly magnetů. 
 

                

 

                

 

                                                   

3. Rozhodni, zda jsou následující tvrzení správná a zakroužkuj buď ANO, nebo 

NE. 

Magnetická síla je pouze přitažlivá.      ANO NE  

Čím má těleso menší hmotnost, tím menší má přitažlivou sílu.  ANO NE 

Magnetická síla působí na všechny předměty.    ANO NE 

Gravitační síla působí na všechny předměty.     ANO NE 

Gravitační síla je buď přitažlivá, nebo odpudivá.    ANO NE 

Magnetická síla působí jen na magnety a železné předměty.  ANO NE 

Každé dva předměty vzájemně se přitahují.      ANO NE 

4. Do obrázku nakresli šipky, které znázorňují směr gravitační síly, kterou 

Země působí na lidi na jejím povrchu. 
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7. Počasí a podnebí 

1. Víš, jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím? Vysvětli: 

Počasí = ………………………………………………………………………………………………………….  

Podnebí = ………………………………………………………………………………………………………….   

V jakém pásu leží Česká republika?  …………………………………….. 

 

2. Vyber a podtrhni ve větě správnou odpověď.  

Poloha krajiny na Zemi, nadmořská výška a množství slunečního záření 

ovlivňuje POČASÍ / PODNEBÍ.  

Tlak vzduchu, teplota a vlhkost vzduchu, délka slunečního svitu, směr a rychlost 

větru a množství srážek ovlivňuje POČASÍ / PODNEBÍ.  

3. Představ si, že jsi televizní grafik a máš nakreslit symboly pro jednotlivé 

druhy počasí, které se večer objeví v televizní předpovědi počasí. 

jasno     bouřky    sněžení 

 

 

 

silný vítr    polojasno    náledí 

 

 

 

4. Vyjmenuj tři základní podnebné pásy: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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8. Podnebné pásy 

1. Do obrázku zakresli červeně oblast tropického pásu, zeleně oblast mírného 

pásu a modře oblast polárního pásu. 

 
2. Které základní biomy (typy krajiny) najdeme v těchto podnebných pásech? 

Vypiš je: 

Tropický pás           Mírný pás    Polární pás 

…………………………… …………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………… …………………………… 

…………………………… ……………………………  

    

3. Z nabídky vyber rostliny nebo skupiny rostlin typické pro dané oblasti. 

Některé mohou být i ve více oblastech. 

jedle    liána  olivovník kaktus     baobab      mechy      

dub  zakrslé dřeviny           citrusy        lišejníky     orchideje    

datlová palma     traviny     fíkovník banánovník 

tropický deštný les ……………………………………………………………………………………… 

savana ……………………………………………………………………………………… 

poušť ……………………………………………………………………………………… 

subtropy ……………………………………………………………………………………… 

les mírného pásu ……………………………………………………………………………………… 

tundra ……………………………………………………………………………………… 
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3. K obrázkům zvířat a rostlin doplň do rámečku nad obrázek přírodní krajinu, 

ve které se tyto druhy nacházejí:  

 

 

 

 

papoušek    bizon    žralok    jelen 

 

 

 

 

veverka     žirafa    fenek    rys  

 

 

 

 

lední medvěd    klokan    zebra   chobotnice 

 

 

 

 

sob     tuňák    velbloud   tuleň 
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9. Ochrana přírody 

1. V následující mapě zakroužkuj zoologické zahrady, které jsou už navštívil/a. 

Hvězdičkou označ ZOO, která se ti líbila nejvíc. Do řádku pod mapu napiš, 

proč se ti nejvíc líbila. (Pokud v mapě nějakou ZOO, ve které jsou byl/a 

nenajdeš, do mapy ji dokresli.) 

 

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

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

 

2. Možností ANO nebo NE označ, co zoologické nebo botanické zahrady dělají: 

Návštěvníci si mohou prohlédnout si organismy, které u nás nežijí. ANO / NE  

Chovají nebo pěstují ohrožené druhy organismů.    ANO / NE 

Provádějí pokusy na zvířatech.       ANO / NE 

Vytváří u návštěvníků pozitivní vztah k přírodě.    ANO / NE 

Některé odchované druhy vracejí zpět do přírody.    ANO / NE 

Zkoumají druhy rostlin a živočichů.      ANO / NE 

Prodávají živočichy návštěvníkům.      ANO / NE 

Studentům a vědcům slouží ke studijním účelům.    ANO / NE 

Návštěvníkům poskytují informace z oblasti botaniky a zoologie. ANO / NE 

Obchodují se zvířaty a rostlinami pro zisk.     ANO / NE 
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10. Třídění organismů 1 

1. Vyjmenuj tři hlavní soustavy organismů. Ke každé napiš alespoň dva 

příklady. 

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

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

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

 

2. Popiš tělo houby.  

 

 

3. Vzpomeň si na čtvrtou třídu a zkus vyjmenovat co nejvíce druhů jedlých, 

nejedlých a jedovatých hub. 

jedlé    nejedlé   jedovaté 

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

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

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

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

 

3. Vyjmenuj, z jakých dvou organismů se skládají lišejníky 

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

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



17 
 

11. Třídění organismů 2 

1. Doplň chybějící slova do schématu:  

Vybírej se slov: přesličky, nahosemenné, vyšší, kapradiny, dvouděložné, 

výtrusné, řasy, plavuně, krytosemenné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Červeně podtrhni byliny, modře dřeviny. 

javor, narcis, smrk, líska, bledule, kopretina, zvonek, bříza, hrušeň, jitrocel, 

sedmikráska, dub, blatouch, leknín, jetel, šeřík, pampeliška, jedle     

 

3. Na následujících obrázcích poznej, zda se jedná o list rostliny jednoděložné 

nebo dvouděložné. Své rozhodnutí zdůvodni. 

       

……………………………..    ……………………………… 

O jakou rostlinu se jedná, jsem poznal/a podle ……………………………………………… 

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

 

NIŽŠÍ  

  
SEMENNÉ 

 

 
MECHY 

ROSTLINY 

 

  

JEDNODĚLOŽNÉ 
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12. Třídění organismů 3 

1. Do jednotlivých kolonek dopiš chybějící informace. Zástupce 
bezobratlých napiš přímo pod názvy skupin.  

Bezobratlí   Obratlovci   

……………..  mají vnitřní ………………..  
vnitřní       

      

kostru   povrch těla  dýchání prostředí, ve 
kterém žijí 

zástupci 

       

Měkkýši  Ryby      
       

Kroužkovci  Obojživelníci      
       

Pavoukovci Plazi      
       

Korýši Ptáci      
       

Hmyz Savci      
       

2. Podtrhni zástupce hmyzu: 

čmelák  křižák slunéčko vážka  mravenec stonožka 

klíště  bělásek kobylka sklípkan krab   včela  
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3. Škrtni organismus, který do řady nepatří, a do linky pod řadou napiš své 

zdůvodnění. 

klíště obecné, štír kýlnatý, křižák obecný, kobylka zelená 

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

sova pálená, vrabec domácí, netopýr velký, kos černý 

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

slepýš křehký, zmije obecná, anakonda velká, krajta mřížkovaná 

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

kapr obecný, čolek horský, štika obecná, pstruh potoční 

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

bělásek zelný, čmelák zemní, hlemýžď zahradní, vosa útočná 

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

kur domácí, kachna divoká, bažant obecný, koroptev polní 

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

čáp bílý, sýkora koňadra, kukačka obecná, špaček obecný 

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

včela medonosná, moucha domácí, sekáč domácí, mravenec lesní 

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

srnec obecný, prase divoké, zebra stepní, jelen evropský 

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

 

4. Zjisti, čím se zabývají tyto vědy. 

BOTANIKA 

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

ZOOLOGIE 

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

ORNITOLOGIE 

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

MYKOLOGIE 

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

GEOLOGIE 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Lidské tělo 

1. Zopakuj si a správně popiš části lidského těla.  

 

 
2. Doplň slova do vět: 

Věda, která studuje člověka, se jmenuje …………………………………………………. 

Člověk se během dlouhé doby vyvinul ze živočišných ………………………………………. 

Naším současným nejbližším příbuzným je ………………………………. 

 

3. Vypiš co nejvíce znaků, kterými se člověk liší od lidoopů: 

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

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

 

4. Poznej, co je na obrázku a zjisti o tomto předmětu 

nějaké informace. Použij internet nebo knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..………………………………………………………

……………………………………….……………………………….………………

……………….……………………………….…………………………………….. 
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14. Kostra 

1. Pojmenuj části kostry:  

lebka, hrudník, páteř, pánev, horní končetina, dolní končetina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V předchozím obrázku najdi a vybarvi: 

hrudní kost červeně, dolní čelist modře, pažní kost žlutě, stehenní kost zeleně. 

 

3. Jaký úraz si Bart způsobil? Popiš, jak bys mu poskytl/a první pomoc? 

 

………………………………..……………………………………

………………………………………………………….…………

…………………….……………………………….………………

……………….……………………………………………………. 
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15. Svalstvo, kůže 

1. Vyber, jestli jsou následující tvrzení pravdivá, nebo ne, zakroužkuj správné 

písmenko a sestav tajenku.  

         pravda lež 

Svalstvo, které se upíná na kostru, se jmenuje kosterní.  Š  V 

Úplně všechny svaly našeho těla ovládáme vůlí.   I  L 

Srdce není sval.        M  A 

Svaly společně s kostrou zajišťují pohyb našeho těla.  CH  R 

Svaly se nikdy nemohou přetrhnout.     O  Y 

Tajenka: ………………………………… 

 

Vyber a zakroužkuj správná slova ve větách: 

Svaly, které se upínají na kostru, můžeme / nemůžeme ovládat svou vůlí. 

Svaly jsou ke kostře připojeny žílami /  šlachami. 

Velikost síly, kterou vyvineme, můžeme změřit silometrem /  siloměrem. 

Jednotka síly se nazývá newton / pascal. 

 

3. Vyškrtej, co není funkcí kůže: 

chrání tělo      vylučuje pot     

pomáhá trávení      vyrůstají z ní vlasy, chlupy a nehty 

rozvádí krev v těle     pot z ní nás ochlazuje 

je řídícím orgánem    chrání nás proti slunečnímu záření 

pomocí buněk v kůži vnímáme teplo, chlad a bolest   
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16. Dýchací a oběhová soustava 

1. Vylušti křížovku: 

1 
   

        
        

2 
     

            
    

3 
   

          
       

4 
                      

5 
     

                    

6 
 

                
      

7 
                     

   

8 
   

              
     

9 
   

          
       

10 
               

     
 

1. Rozvádí po těle kyslík, živiny a další látky. 
2. Tekutá součást krve. 
3. Když člověku netepe srdce, musíme provést jeho …………………………………. 
4. Každý člověk má nějakou krevní ……………………………. (A, B, 0, AB) 
5. Červené krevní barvivo cizím slovem. 
6. Část krve, zodpovědná za její srážení (krevní ………………………..) 
7. Proces, při kterém dostaneme cizí krev. 
8. Jsou bílé a červené. 
9. Sval pohánějící krev po těle. 
10. Cévy, které vedou krev ze srdce. 

Tajenka: …………………………………………………………. 

2. Doplň chybějící slova do vět: 

Plíce jsou uloženy v ………………………………………………, který je chrání. Vdechujeme 

…………………………………… a vydechujeme …………………………   

……………………………………….  

3. Spoj, co k sobě patří: 

krevní plazma    pomáhají srážet krev 

červené krvinky    zneškodňují cizorodé látky v krvi 

bílé krvinky     tekutá složka krve 

krevní destičky    vážou na sebe kyslík 
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4. Popiš části dýchací soustavy. Vybírej z pojmů: levá plíce, dutina nosní, 

průduška, hrtan, pravá plíce, průdušnice 

  

 

5. V následujícím obrázku červeně vybarvi srdce:  
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17. Trávicí a močová soustava 

1. Popiš části trávicí soustavy. Použij pojmy: tlusté střevo, tenké střevo, 

konečník, žaludek, játra, jícen, dutina ústní, slepé střevo 

 

 

2. Jakou funkci mají jednotlivé části trávicího ústrojí? Doplň. 

 rozkousání potravy, promíchání se slinami   …………………………… 

 smíchání se žaludečními šťávami    …………………………… 

 cesta potravy do žaludku    …………………………… 

 odchod nestrávených zbytků z těla    …………………………… 

 vstřebávání vody       …………………………… 

 vstřebávání živin      …………………………… 

Nabídka pojmů: tenké střevo, konečník, dutina ústní, jícen, žaludek, tlusté 

střevo 
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3. Jeden den si od rána do večera zapisuj, co vše jsi snědl/a a vypil/a. Piš si 

nejen potravinu nebo nápoj, ale také množství (přibližně – na krajíce, sklenice, 

naběračky, plátky, kusy a podobně) a pak se zamysli a napiš, jestli je tvůj 

jídelníček vyvážený a co by se případně dalo zlepšit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Můj jídelníček je vyvážený ANO / NE. Dalo by se na něm zlepšit: 

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

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

4. Podtrhni zdravé potraviny: 

hranolky, rajčata, kuřecí maso, jablko, čočka, tvaroh, mrkev, sádlo, vejce, 

mléko, ryby, tatarka, brambůrky, brambory, jogurt, čokoláda, celozrnné pečivo 

5. Popiš orgány močové soustavy. Použij slova: močová trubice, ledvina, 
močový měchýř, močovod 
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18. Smyslová a nervová soustava 

1. Popiš části zrakového ústrojí. Vybírej z pojmů: čočka, duhovka, sítnice, 

zrakový nerv, zornice 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Popiš části sluchového ústrojí. Vybírej z pojmů: ušní boltec, vnitřní ucho, 

bubínek, střední ucho, zvukovod 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dvěma barvami podtrhni orgány sluchového (červená) a zrakového 

(modrá) ústrojí.  

bubínek, duhovka, sítnice, čočka, zvukovod, rohovka, boltec 

4 

1 …………………………………………… 

2 …………………………………………… 

3 …………………………………………… 

4 …………………………………………… 

5 …………………………………………… 

 

 
3 

1 

2 

3 

1 

5 

2 

5 

4 

1 …………………………………………… 

2 …………………………………………… 

3 …………………………………………… 

4 …………………………………………… 

5 …………………………………………… 
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4. Vypiš, která část jazyka vnímá kterou chuť. Vyber: sladká, slaná, kyselá, 

hořká 

 

 

 

 

 

5. Popiš části nervové soustavy. Na obrázku vybarvi mozek žlutě. 

 

 
3. Podtrhni orgány, které patří do nervové soustavy červenou barvou a 

orgány, které patří do smyslové soustavy modrou barvou. 

mozek, žaludek, oči, ledviny, mícha, plíce, kůže, játra, uši, nervy, srdce, jazyk, 

tepny, žíly, svaly, nos, kosti, vlasy, zuby 

 

1 

2 

3 

4 

1 …………………………………………… 

2 …………………………………………… 

3 …………………………………………… 

4 …………………………………………… 
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19. Hormony a pohlavní soustava 

1. Dopiš do rámečků chybějící pojmy a správně popiš mužskou pohlavní 

soustavu. Vybírej z pojmů: chámovod, šourek, varle, penis. 

 

     

2. Dopiš do rámečků chybějící pojmy a správně popiš ženskou pohlavní 

soustavu. Vybírej z pojmů: pochva, vejcovod, vaječník, děloha. 

   

3. Doplň chybějící slova: 

Mužské pohlavní buňky se jmenují ……………………………….a ženské pohlavní 

buňky nazýváme ………………………………………………….. 
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20. Jednoduché stroje 

1. Doplň do tabulky využití jednoduchých strojů v praxi. 

Vybírej z nabídky: houpačka, lanovka, rampa na nákladní auto, zahradní 

kolečko, kleště, výtah, klíč na povolení šroubů, kolečkové brusle, nájezd pro 

invalidní vozík, otvírák, zvedání předmětů do výšky, rýč, jeřáb, lyžařský vlek, 

doprava nákladu na určitou vzdálenost, louskáček na ořechy 

páka nakloněná rovina kladka kolo 

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Nakresli. 

nakloněnou rovinu      kladku 

 

 

 

 

 

páku        kolo 
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3. Potřebujeme dostat kouli do určité výšky. Pokaždé použijeme jinou 
nakloněnou rovinu. Zakroužkuj, na kterém obrázku musíme vynaložit 
nejméně síly. 

a)                                       b)                               c) 
 

 
 
 
 
4. Vylušti čtyřsměrku vyškrtáním slov. Písmena, která nevyškrtáš, ti dají 

tajenku. Pozor, tentokrát mohou být slova i pozpátku a vzhůru nohama! 

Slova k vyškrtání: buzola, kladka, klín, kolo, obloha, páka, šroub 

K A A S P N 

L H L Í Á Í 

A O O O K L 

D L Z L A K 

K B U O R Š 

A O B K L A 

 

5. Rozhodni, zda jsou věty pravdivé: 

Jednoduché stroje usnadňují práci.       ANO / NE 

Pro vykonání práce pomocí jednoduchého stroje potřebuji větší sílu. ANO / NE 

Čím kratší je rameno páky, tím menší sílu potřebuji.    ANO / NE 

Houpačka pracuje na principu páky.        ANO / NE 

Kolo je poměrně nedávný vynález.       ANO / NE 

 

6. K pracovním úkolům urči, jakým nástrojem se dá udělat, a doplň název 

jednoduchého stroje, na jehož principu nástroj funguje: 

vytáhnout hřebík     …………………………………      …………………………………      

ustřihnout papír    …………………………………      …………………………………      

přemístit hromadu cihel   …………………………………      …………………………………      

sešít listy papíru   …………………………………      …………………………………      

vytáhnout vodu ze studny …………………………………      …………………………………      

ostřihat růže   …………………………………      …………………………………      

vyrobit keramickou vázu  …………………………………      …………………………………      

 

Tajenka: ……………………………….. 
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21. Člověk a energie 

1. Vybarvi elektrárnu a energetický/é zdroj/e, které k ní patří, stejnou barvou. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Pomocí mapy nebo internetu zjisti a vypiš názvy míst na území ČR, kde se 
nacházejí tyto elektrárny: (V závorce je počet elektráren, které máš vypsat) 

 
jaderné (2)  ……………………………………………………………………………………. 

tepelné (4)  ……………………………………………………………………………………. 

vodní (3)  ……………………………………………………………………………………. 

 
3. Vylušti šifry. Získáš názvy energetických zdrojů. 

           PROROK – ROK + PA – P  = ……………………………….. 

         BIOGRAF – GRAF + MASA  = ……………………………….. 

         PIVOŇKA – ŇKA + DA – PI  = ……………………………….. 

LIVERPOOL – POOL + PŘÍ – ER = ……………………………….. 

                        ZÍRAT  - AT + GEJ  = ……………………………….. 

                       TRÁVA – ÁVA + VÍ  = ……………………………….. 

    PROSLULÝ – LÝ + NCE – PRO   =  ……………………………….. 

jaderná elektrárna 

větrná elektrárna tepelná elektrárna 

vodní elektrárna sluneční elektrárna přílivová elektrárna 

geotermální elektrárna 

černé uhlí ropa 

zemní plyn 

dřevo 

voda 

gejzír odliv 

příliv 

Slunce 

vítr horké prameny 

hnědé uhlí 

uran 
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22. Člověk a zdroje 

1. Doplň do řádku výrobky, které vyrábějí různá odvětví průmyslu. 

strojírenský ………………………………………………………………………………………… 

dřevozpracující …………………………………………………………………………………… 

hutnický ……………………………………………………………………………………………… 

sklářský ………………………………………………………………………………………………. 

keramický …………………………………………………………………………………………… 

textilní ………………………………………………………………………………………………… 

kožedělný ……………………………………………………………………………………………. 

chemický ……………………………………………………………………………………………… 

potravinářský ………………………………………………………………………………………. 

elektrotechnický …………………………………………………………………………………. 

Výrobky: barva, plech, porcelánový šálek, jogurt, kalhoty, sklenička, boty, skříň 

ozubená kola, železné trubky, lednička, skleněná váza, prací prášek, mouka, 

kabelka, dřevěné kostky, motor do auta, ručník, ocel, autobus, léky, tričko, 

láhev od piva, šunka, kožená bunda, stůl, podlahová dlažba 

 

2. Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá: 

Elektrická energie se vyskytuje v přírodě, nemusí se vyrábět.  ANO /NE 

V elektrárnách se mění jiné druhy energie na energii elektrickou. ANO /NE 

Zdroje pro tepelné a jaderné elektrárny jsou zdroje neobnovitelné. ANO /NE 

Tepelné elektrárny získávají energii ze slunečního záření.  ANO /NE 

Elektrárny využívající obnovitelné zdroje jsou vodní, větrné a solární. ANO /NE 

Elektrárny, využívající energii vody, se nazývají vodárenské elektrárny. ANO /NE 

Materiály, kterými prochází elektrický proud, se nazývají vodáci. ANO /NE 

S elektrickými přístroji nemusíme zacházet opatrně, může si s nimi hrát i malé 

dítě.           ANO /NE 
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3. Vyber správné odpovědi: 

1. Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu,  
a) pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje  
b) pošlu mu je, ale požádám o odpovídající protislužbu (peníze, lístky do kina, 
kredit na mobilní telefon)  
c) nepošlu je, jde o citlivé údaje  

2. Vystupovat na internetu pod přezdívkou místo pod vlastním pravým jménem 
je  
a) bezpečnější  
b) zbabělé  
c) nezáleží na tom  

3. Hesla ke své e-mailové schránce  
a) můžete říct jen svým rodinným příslušníkům  
b) neříkejte nikdy nikomu  
c) můžete říct jen svým opravdu nejbližším kamarádům, ale jen pokud vám oni 
dají na oplátku svoje  

4. Pravdivé jsou  
a) všechny informace, které najdu na internetu  
b) pouze informace ze stránek končících na „.cz“  
c) jen některé informace na internetu  

5. Na internetu zásadně  
a) zveřejňuji míry, váhy, telefon a adresu, protože to působí důvěryhodně a 
přiláká více zájemců o seznámení a popovídání si 
b) nezveřejňuji osobní informace, jako je adresa nebo telefonní číslo  
c) zveřejňuji co nejvíce fotografií  

6. Pokud tě na internetu netu kdokoli obtěžuje,  
a) nech si to pro sebe a nikomu to neříkej, stal by ses terčem posměchu 
b) svěř se kamarádům, rodičům nebo se obrať na Linku bezpečí  
c) začni ho obtěžovat také a on toho nechá sám  

7. Pokud umísťuji své fotografie na internet,  
a) vybírám jen ty, na nichž mi to opravdu sluší  
b) ztrácím nad nimi kontrolu a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, 
přemístit, poslat komukoli)  
c) vybírám jen ty, na kterých není nikdo další kromě mě  


