
Učebnice str. 6–214

Příroda nás živí, šatí
 1 Napiš si, ze kterých přírodnin bylo vyrobeno oblečení, které máš na sobě a jídlo, které 

jsi už dneska snědl(a).

 

 

 

 

2  Doplň ke každé z uživatelských skupin příklady rostlin, které do nich patří.

OBILOVINY OLEJNINY LUSKOVINY

PŘADNÉ ROSTLINY ZELENINA PÍCNINY

OKOPANINY



3  a)    Vlákna k předení látek se získávají jak z rostlin, tak i z některých živočichů nebo 
z neživých přírodnin. Spoj název látky v úkolu 3b) s obrázkem jejího původu.

 b) Pod každý materiál vypiš příklady výrobků, které se z těchto materiálů vyrábějí.

 VLNA BAVLNA LEN HEDVÁBÍ

    

    

    

 VISKÓZA POLYAMID KONOPÍ
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4  a) Pomocí informací v učebnici na straně 10 doplň tabulku o polních plodinách.

Rostlina...
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...je původem z Evropy. – ANO – ANO – – – – ANO

...je původem z Ameriky.

...je původem z Asie.

...je původem z Afriky.

...se pěstuje pro plody.

...se pěstuje pro semena.

...se pěstuje pro kořeny/hlízy.

...se používá jako potravina.

...se používá na výrobu líhu.

...se používá na výrobu oleje.

...se používá jako krmivo.

...se pěstuje jako jaře.

...se pěstuje jako ozimá.

...patří mezi nejčastěji 
   pěstované v ČR.

...se pěstuje v ČR jen velmi 
   málo.  

 b)  Pomocí tabulky charakterizuj jednotlivé polní plodiny. Jednu z polních plodin si 
vyber a svůj popis zapiš.
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5  Vybarvením rámečků s ovocem roztřiď ovoce do následujících skupin. Na volné linky 
doplň další názvy ovoce a vyznačte, do které skupiny patří. 

JÁDROVINY 
–  mají křehkou 

dužinu a jádřinec.

PECKOVINY 
–  mají jednu tvrdou 

pecku.

SKOŘÁPKOVINY 
–  semena jsou 

ukryta uvnitř 
skořápky.

DROBNÉ OVOCE 
–  menší plody 

s mnoha semínky.

6  a) Prohlédni si květy různých ovocných dřevin a pojmenuj je.

 b) Zakroužkuj ty obrázky, které představují květenství.

ŠVESTKA

ANGREŠT

LÍSKOVÝ 
OŘÍŠEK

MANDLE

HRUŠEŇ

MALINA

JABLOŇ

RYBÍZ

HROZNOVÉ 
VÍNO

TŘEŠEŇ

BROSKEV

VLAŠSKÝ 
OŘECH


