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Klíčová aktivita:  V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.  

    

Člověk a jeho svět 3.ročník           č.46    Prvouka 

    

Živá příroda 

1. Jak rozdělujeme přírodniny? 

 a) živé a mrtvé 

 b) živé a neživé 

 c) žijící a nežijící 

2. Co je součástí živé přírody? 

 a) rostliny, houby a voda 

 b) houby, živočichové a vzduch 

 c) rostliny, houby a živočichové 

3. Proč jsou pro nás nezbytné zelené rostliny? 

 a) abychom měli kolem sebe hodně zeleně 

 b) protože jsou zdrojem tvorby kyslíku 

 c) protože jsou zásobárnou zelené barvy 

4. Jak se nazývají rostliny, které nevytváří květy? 

 a) nekvetoucí 

 b) opadané 

 c) odkvetlé 

5. Proč člověk pěstuje rostliny? 

 a) pro užitek a potěšení 

 b) protože vytváří teplo 

 c) protože voní 

6. Jak se nazývají rostliny, které člověk využívá v lékařství? 

 a) jedovaté 

 b) léčivé 

 c) užitkové 

7. Jak se nazývají rostliny, které mají na naše zdraví škodlivé účinky? 

 a) nejedlé 

 b) jedlé 

 c) jedovaté 
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8. Jak se nazývají rostliny s dřevnatým stonkem ? 

 a) dřeva 

 b) dřeviny 

 c) dřeváky 

9. K čemu slouží rostlině kořen?  

 a) k výživě a upevnění v zemi 

 b) aby něco rostlo v zemi 

 c) protože vyrábí kyslík 

10. Jak se nazývá holý bezlistý stonek? 

 a) lodyha 

 b) stéblo 

 c) stvol 

11. Proč jsou listy zelené? 

 a) protože obsahují hodně vitamínů 

 b) protože obsahují zelené barvivo (zeleň listovou) 

 c) protože obsahují zelenou barvu 

12. Jak se rozmnožují houby ? 

 a) výtrusnicemi 

 b) rourkami a lupeny 

 c) výtrusy 

13. Jak se vyživují houby ? 

 a) kořeny 

 b) plodnicí 

 c) podhoubím 

14. Jak se nazývá skupina živočichů, která má páteř slouženou z obratlů? 

 a) obratlovníci 

 b) obratlovci 

 c) páteřnatci 

15. Jak se nazývají živočichové, kteří se živí masitou stravou? 

 a) masožravci 

 b) masojedci 

 c) masíčkožravci 

16. Vyjmenuj všechny skupiny obratlovců: 

  

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

 

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

 

Zpracovala : Mgr. Radomíra Stloukalová, ZŠ Hlubočky 

 


