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Základní poznatky z přírodopisu 

Žák by měl: 

 získat základní vědomosti o dění 
v přírodě během ročních období, 

 vědět o způsobu péče o rostliny 
během roku. 

Stavba, tvar a funkce 
rostlin, význam 
jednotlivých částí těla 
vyšších rostlin (kořen, 
stonek, list, květ, semeno, 
plod). 

 

Žák by měl: 
 rozlišovat u rostlin jednotlivé části 

(kořen, stonek, list, květ), 
 rozlišovat části stromu na kořen, 

kmen, korunu. 

Žák by měl: 

 znát vybrané zástupce rostlin – 
stromy, keře, květiny. 

Poznávání běžných druhů 
a vybraných zástupců 
rostlin. 

 

Žák by měl: 
 umět pojmenovat ovocné stromy a 

keře a jejich plody, 
 seznámit se s herbářem a 

orientovat se v něm. 

Žák by měl: 

 vědět o významu hospodářsky 
důležitých rostlin a jejich 
pěstování. 

Význam rostlin a jejich 
ochrana, využití 
hospodářsky významných 
rostlin, chráněné rostliny, 
léčivé rostliny, jedovaté 
rostliny. 

Žák by měl: 
 rozlišovat nejznámější druhy 

léčivých bylin a podílet se na jejich 
sběru, 

 seznámit se s prací na zahradě, na 
poli a v sadu. 

Žák by měl: 

 poznat naše nejběžnější jedlé a 
jedovaté houby, 

 znát význam lesa, společenství 
stromů, rostlin a hub. 

Houby jedlé, jedovaté. 

 
Žák by měl: 
 vědět, jak se zachovat při 

podezření z otravy houbami, popř. 
poskytnutí první pomoci. 

Žák by měl: 

 vědět o způsobu péče o zvířata 
během roku, 

 znát vybrané zástupce 
živočichů. 

Významní zástupci 
vybraných skupin 
živočichů podle životního 
prostředí (voda, vzduch, 
země). 

 

Žák by měl: 
 seznámit se s pojmy: hmyz, plaz, 

pták, ryba a savec, 
 pojmenovat části těl některých 

zvířat (např. kopyto, ocas, čenich, 
tlapa, šupina atd.) 

Žák by měl: 

 znát jednotlivé části lidského 
těla a umět je pojmenovat, vědět 
o základních životních funkcích. 

Stavba a funkce 
jednotlivých částí lidského 
těla. 

 

Žák by měl: 
 pojmenovat smysly a znát jejich 

orgány (oko, nos, ústa, ucho) 
 seznámit se s nejběžnějšími 

kompenzačními pomůckami a vědět 
k čemu slouží. 

Žák by měl: 

 vědět, které činnosti přírodnímu 
prostředí pomáhají a které ho 
poškozují, 

 vědět jak chránit přírodu na 
úrovni jedince. 

 

Ochrana přírody a 
životního prostředí, 
chráněná území.  
 

Žák by měl: 
 vědět o chráněných územích 

v regionu, popř. je navštívit 
EV – Základní podmínky života; 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí; Vztah člověka k prostředí 

Žák by měl: 

 dodržovat základní pravidla 
bezpečného chování při 
poznávání přírody. 

Praktické poznávání 
přírody. 

 

Žák by měl: 
 pozorovat a popsat změny 

v přírodě. 

 

Téma: 

1. Svět zvířat 

2. Svět rostlin 

3.  Lidské tělo 

4.  Ochrana životního prostředí 
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PŘÍRODOPIS – úvod 
 
Milí žáci a milé žákyně,  

 
zopakujeme si společně, co již 

víte o světě zvířat a rostlin. 

Určitě se dozvíte mnoho 

nového, co vás bude zajímat. 

Naučíte se, podle čeho se 

živočichové třídí. Jakou mají 

stavbu těla. Čím se živí a jaký 

nám přinášejí užitek. Poznáte 

nové rostlinky a zjistíte, proč 

jsou rostliny velmi důležité, dokonce nezbytné pro náš život. Zopakujeme 

si, co již víte o člověku, lidském těle a o důležitosti zdraví. Uvědomíte si, 

že chcete-li přírodu správně využívat, měnit ji a chránit, musíte ji co 

nejlépe znát a mít ji rádi. Při pobytu v přírodě se budeme vždy chovat 

podle určitých pravidel, abychom ji neničili. Přírodu nebudeme 

znečišťovat různými odpadky, trhat chráněné druhy rostlin nebo rušit 

zvěř hlučným chováním.  

 

Při učení vás čeká řada 

pracovních úkolů a her. 

Přejeme Vám, ať se vám učení 

líbí. 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 

Třídění živočichů 
 
Na zemi žije mnoho různých živočichů. Liší se od sebe velikostí, 

zbarvením, vnější i vnitřní stavbou těla, způsobem života. Žijí v různém 

prostředí – ve vodě i na souši.  

 
. 
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PŘÍRODOPIS         Svět zvířat 1. 
 
Dělení živočichů 
 
Živočichy dělíme na obratlovce a bezobratlé. 
 
Obratlovci mají kostru, jejich páteř je složená z obratlů.  

Patří sem – savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. 

SAVCI 

 

PTÁCI 
 

PLAZI 
 

OBOJŽIVELNÍCI 
 

RYBY 
 

 

Bezobratlí nemají kostru složenou z kostí, nemají páteř. Někteří mají 

měkké tělo chráněné pevnou schránkou (brouci). 

 

SAVCI – savci jim říkáme proto, že mláďata po narození sají od samice 

– matky mateřské mléko. K rodině savců patří i člověk. 

 

 Jak dělíme živočichy? Jak je poznáš? Jaké znáš obratlovce? 
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PŘÍRODOPIS    Svět zvířat 1. 
 
Ptáci, plazi, obojživelníci a ryby 
 
 
Ptáci                                       
 
Tělo ptáků je pokryté peřím. Pohybují 

se pomocí křídel. Místo zubů mají 

zobák.       

 
Plazi 
                  
Plazi mají tělo pokryté šupinami. Patří 

sem hadi, želvy, ještěrky i krokodýli. 

 

 

Obojživelníci 
 
Obojživelníci mohou žít ve vodě            

i na souši. Vodu k životu 

potřebují. Patří sem např. žáby.                             

 

Ryby 
 

Ryby mohou žít pouze ve vodě.  

Tělo mají pokryté šupinami.  

Dýchají žábrami. 

 

 Jaké znáš ptáky? Jakou mají stavbu těla? 

 Jak rozdělujeme plazy? Jak je poznáš? 

 Co potřebují k životu obojživelníci a ryby?  

 Čím dýchají ryby? Popiš stavbu těla žáby a ryby. 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Bezobratlí  
 
Hmyz 
  
Mezi bezobratlé patří zejména hmyz. Je to nejpočetnější živočišná 

skupina. Patří sem mravenci, brouci, motýli, včely, mouchy a další. 

Všechny druhy hmyzu mají 6 nohou, někteří mají křídla.  

 Jak rozdělujeme početnou skupinu živočichů? 

 Vyjmenujte několik savců. Mají savci páteř? 

 Vyjmenujte, jaké znáte ryby, obojživelníky. 

 Patří ještěrka mezi plazy? 

 Roztřiď živočichy na obrázku. 
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PŘÍRODOPIS    Svět zvířat 1. 
 

Domácí zvířata 
 
V dávné minulosti lidé poznali, že se mláďata 

některých zvířat dají ochočit. Prvním zvířetem, 

které věrně provázelo člověka, byl pes. Pomáhal 

při lovu a hlídal. 

  

Lidé ochočili také mláďata divokých krav, koz, ovcí, prasat, koní, králíků 

a koček.  Přesvědčili se, že je výhodnější starat se o ochočená zvířata, 

než je zabíjet při lovu. Vznikl chov domácích zvířat. V přírodě zůstala 

volně žijící zvířata. Lidé je chodí lovit a v zimě přikrmovat. 

 Poznáte tato domácí zvířata? Jmenujte jejich samce, samici a mládě. 
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PŘÍRODOPIS    Svět zvířat 1. 
 
Kráva a prase 
 
Kráva a býk mají tele. Žijí v kravíně nebo ve chlévě. Od jara do 

podzimu mohou být na pastvě. Živí se trávou, v zimě senem. Dříve 

pracovali na poli. Dnes se chovají především pro maso, mléko, kopyta a 

rohy. 

Prasnice a prase mají selata. Žijí ve chlévě nebo ve vepříně. Živí se 

směsí z obilí. Člověku dávají maso, sádlo a kůži. 

 

 Jaký užitek máme z krávy? Jmenujte samce, samici a mládě krávy. 
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PŘÍRODOPIS    Svět zvířat 1. 
 
Beran, kozel a kůň 
 
Beran a ovce mají jehně. Pasou se na horských stráních. Chovají se 

pro maso, mléko a hlavně pro srst. Ovčí srst se stříhá a upravuje se na 

vlnu. Kůže je surovinou pro výrobu kožichů a přikrývek. Střívka ovcí se 

používají jako obaly párků. 

 

Koza a kozel mají kůzlata. 

Nejraději se pasou na louce. 

Dávají nám maso, mléko a kůži. 

Klisna s hřebcem mají hříbě. Kůň se 

živí senem a ovsem. Může pracovat 

v lesích, sloužit k projížďkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaký užitek nám dávají ovce, koza a kůň? 
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PŘÍRODOPIS     Svět zvířat 1. 
 
Králík, slepice 
 
Slepice a kohout mají kuřata, která kvočna vysedí z vajíček. Živí se 

zrním. Chováme je pro maso a pro vajíčka. 

V králíkárně žijí králíci. Samec se samicí mají několikrát ročně 5 – 10 

mláďat nazývaných králíčata. Živí se trávou, senem, zrním i zeleninou. 

Mají velmi chutné maso a krásnou  chlupatou srst. Angorští králíci nám 

dávají vlnu. 

 Jaký užitek nám dává slepice, králík?  

 Jmenujte samce, samici a mládě zvířat na obrázcích. 
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PŘÍRODOPIS    Svět zvířat 1. 
 
Stavba těla domácích zvířat 
 
Domácí zvířata mají tělo složeno ze stejných základních částí: hlavy, 

krku, trupu, předních končetin a zadních končetin. Tělo je pokryté srstí. 

Některá mají zobák, křídla a peří. 
 

hlava zobák  
 
 
trup krk 
 
 
křídla        nohy 
 

Většina domácích zvířat se živí rostlinnou stravou.  

     

Jenom pes a kočka se živí masem.  

Domácí zvířata dávají lidem velký užitek.  

 Popiš stavbu těla psa, kohouta. 

 Čím se domácí zvířata živí? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Péče o živočichy v zajetí 
 
Než si domácí zvířátko koupíme, musíme si být jisti, že se u nás bude 

mít dobře. Zvířátko potřebuje nejen svůj příbytek, pravidelnou potravu, 

vodu a čisté prostředí, ale vyžaduje také naši péči. Potřebuje pocit 

bezpečí, naši lásku i náš čas. Stává se totiž členem naší rodiny.  

PES 

 

ŽELVA 

 

ANDULKY 

 
  

RYBIČKY 

 

KŘEČEK 

 

PAPOUŠEK 

 

 

KRÁLÍČEK 

 

OSMÁK 

 

KOČKA 

 
 

 Přemýšlejte, jak byste se postarali o psa (kočku, kanára atd.), co 

všechno zvířátka potřebují. 

 Máte doma nějaké zvířátko? Vyprávějte ostatním dětem, jak se o ně 

staráte. 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Savci 
 
Savci jsou živočichové, kteří rodí živá mláďata. Mláďata sají mateřské 

mléko. Oporu jejich těla tvoří kostra. Hlavní částí kostry je páteř složená 

z obratlů. Dýchají plícemi. Savci mají stálou tělní teplotu.  

 Jmenujte další živočichy, kteří patří mezi savce. 

 Co víte o savcích? 

Některým savcům vyrůstají na hlavě rohy nebo parohy. 

Prsty na končetinách mají zakončeny nehty, drápy nebo kopyty. 

Živí se rostlinou i živočišnou potravou. Někteří savci jsou všežravci. 

K tomu mají přizpůsobené zuby. Tělo většiny savců je pokryto srstí. 

Jejich srst před zimou mění barvu, aby lépe splývala se sněhem.  

Je tedy na zimu světlejší a hustší. 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Volně žijící zvířata 
 
Zvířata ve volné přírodě žijí v lese, na poli, na louce i v okolí rybníků.  

LES 

VODA 

LOUKA 

POLE 

Na podzim mají zvířata mnoho práce. Hledají si úkryt i potravu na zimu. 

Zvířata, která u nás přezimují, jsou při dlouhých zimách odkázána na 

pomoc člověka. V zimních měsících si vyhledávají potravu v krmelcích, 

kam nosí myslivci seno, kaštany nebo žaludy.  

 Kde žijí zvířata? Jak se připravují na zimu?  

 Kdo zvěři v zimě pomáhá? A jak? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Ptáci – stavba těla a způsob života 
 
Ptáci mají tělo pokryté peřím. Chrání je před 

chladem a umožňuje jim létání. Přední končetiny 

jsou přeměněny v křídla. Tělo ptáků zpevňuje 

kostra. Největší kostí je prsní kost. Na ni se 

upínají silné svaly, které pohybují při letu křídly.  

 

Tělo ptáka se skládá z těchto hlavních částí: hlavy, krku, trupu, křídel a 

zadních končetin. 

Na hlavě mají zobák. Ptáci nemají zuby, a proto nemohou potravu 

žvýkat. Polykají ji v kusech. Živí se semeny, hmyzem nebo masem. 

Pochytají mnoho škodlivého hmyzu. Jsou velmi užiteční. Ptáky 

nehubíme ani neničíme jejich hnízda. 

 Popiš stavbu těla ptáka. Jak se pohybuje? Co jim umožňuje létat? 

 Znáš nějaké ptáky? Čím se živí? A jak?  
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Ptáci stálí  
 
Ptáci stálí u nás zůstávají i přes zimu. Živí se rostlinkami, které nacházejí 

i v zimě. Lidé pro ně vyrábějí krmítka, sypou zob nebo semena. Lesníci 

chystají krmivo pro koroptve a pro bažanty. 

datel pěnkava 

 

 

 

 

straka 

 

kos 

 

sýkora bažant 

 

  
Na jaře si stavějí hnízdo, do kterého 

samička snese vajíčka. Zahřívá je teplem 

svého těla. Z vajíček se vylíhnou mláďata. 

Ptačí rodiče se o ně pečlivě starají. 

V zahradách, v parcích, na polích, v lesích 

se ozývá jejich zpěv. Bez nich by bylo v přírodě ticho a smutno. 

       

 Řekněte, co sypeme ptákům na krmítko. 

 Jmenujte ptáky, kteří v zimě přilétají na krmítko.  

 Víte, kde tráví zimu vlaštovky? 

http://www.ptacibudky-krmitka.cz/krmitka/krmitko6b.jpg
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Ptáci tažní 
 
Když přichází podzim, tažní ptáci se slétají a v hejnu potom odlétají na 

jih do teplejších krajin. Čeká je daleká cesta, třeba i přes moře. V jižních 

krajích je teplo a dostatek potravy. U nás by se tito ptáci v zimě neuživili. 

čáp skřivan 

 

špaček 

 

jiřička vlaštovka 

 

kukačka 

Mezi další stěhovavé ptáky patří také kukačka. Kukačka klade vajíčka do 

cizích hnízd. Mládě kukačky vyhází ostatní mláďata z hnízda. Ptáci 

potom krmí pouze mládě kukačky. Ta bývá často větší než nový rodič. 

Mezi stěhovavé ptáky patří také husa.  

 

 Vyjmenujte stěhovavé ptáky. 

 Kam odlétají stěhovaví ptáci a proč? 

 Kdy odlétají stěhovaví ptáci a kdy se k nám zase vracejí? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Drůbež  
 
Kur domácí, holub domácí, krůta, husa domácí a kachna domácí 

jsou ptáci, kteří před dávnými časy žili volně v přírodě. Lidé si je ochočili. 

Chovají je pro maso, vejce a peří. Tyto ptáky nazýváme drůbež.  

Největší užitek nám poskytuje kur domácí – kohout, slepice a kuře. Má 

krátký a silnější zobák, mohutné tělo a krátká křídla. Špatně létá. Živí se 

zrním, různými semeny nebo drobnými živočichy, které si vyhrabává. Má 

silné nohy a drápy na konci prstů. Patří mezi ptáky hrabavé podobně 

jako krůta. 

Kachna a husa domácí jsou dobře přizpůsobeny životu ve vodě. Mají 

plochý zobák se zoubky na okraji. Vodu cedí přes okraj zobáku, jako 

přes sítko a zachycují drobné živočichy. Mastné a přiléhavé peří 

nepropouští vodu. Mezi prsty mají plovací blánu, která jim umožňuje 

plavání. Drůbež se rozmnožuje vejci. Kur, kachna, krůta a husa jsou 

ptáci nekrmiví. Mláďata se hned po vylíhnutí živí sama. Drůbež poskytuje 

lidem maso, peří a vejce. Spotřeba drůbežího masa je velká, protože je 

chutné a zdravé. Proto se drůbež chová ve velkých drůbežárnách. 

 Kdo je to kur domácí? Kde se drůbež chová? Pro co ji chováme?  
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Plazi 
 
Plazi mají protáhlé tělo, pohybují se plazením. Rozmnožují se vajíčky 

nebo rodí živá mláďata. O mláďata se nestarají. Dobře vidí, v jazyce mají 

čich, chuť a hmat. Mezi plazy patří – ještěrky a hadi. 

Mezi hady patří zmije i užovky.  

Zmije je náš jediný jedovatý had. V horní 

čelisti má dva jedovaté zuby. Na hřbetě má 

tmavší klikatou čáru. Chytá hraboše a 

žáby.       Rodí živá mláďata. Je plachá. Na 

člověka sama neútočí. Uštknutí zmijí je 

nebezpečné. Poraněnou končetinu 

stáhneme nad ránou a přivoláme lékaře. 

 

Užovka má bělavé nebo žluté skvrny za hlavou. 

Loví hmyz, žáby, hraboše, pulce a rybky. 

Rozmnožuje se vajíčky. Není jedovatá. 

 

Mezi ještěrky patří ještěrka a slepýš. 

 

Ještěrka má čtyři končetiny. Živí 

se drobným hmyzem. Rozmnožuje 

se vajíčky.  

 

Slepýš nemá končetiny. Loví 

slimáky, dešťovky a hmyz. Rodí 

živá mláďata. 

 Jak se jmenuje náš jediný jedovatý had? 

 Jaká je první pomoc při uštknutí zmijí? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Obojživelníci 
 

Žába, mlok a čolek patří mezi obojživelníky. Jsou přizpůsobeni životu 

ve vodě i na suché zemi. Rozmnožují se vajíčky, které samičky 

vypouštějí do vody. Z vajíček se líhnou pulci. Podobají se malým 

rybkám. Nemají nohy, jen dlouhý ocas. Dýchají žábrami jako ryby, proto 

musí žít ve vodě. Teprve později se jim vyvinou plíce, narostou končetiny 

a zanikne ocas. Pulci se přemění v malé žáby, mloky nebo čolky, kteří již 

dýchají plícemi. Pod vodou již dlouho nevydrží, proto žijí i na zemi. 

Protože potřebují k životu VODU i VZDUCH, říkáme jim obojživelníci. 

Mezi obojživelníky patří čolek. Je velmi ohroženým druhem.  

 
 

Mlok skvrnitý je černý se 

žlutými skvrnami. Živí se 

hmyzem a žížalami podobně 

jako čolek. 

Všichni obojživelníci se živí hmyzem. Jsou 

velmi užiteční. Nejznámější žábou je skokan, 

ropucha a rosnička. Živí se červy a hmyzem. 

V zimě spí. Většina obojživelníků je zákonem 

chráněna. 

 
 Porovnejte čolka, mloka a žábu. Jaký je mezi nimi rozdíl? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Ryby 
 
Ryby jsou přizpůsobeny životu ve vodě. Tělo mají protáhlé, pokryté 

slizkou kůží, ze které zpravidla vyrůstají šupiny. Některé ryby šupiny 

nemají. Dýchají žábrami. Pohyb ve vodě jim umožňují ploutve a ocas. 

Pohyb vody vnímají ryby postranní čárou, kterou mají na obou bocích 

těla. Živí se vodními rostlinami a vodními živočichy.  

kapr 

 

štika 

 

Některé ryby se živí masem jiných ryb. Takovým rybám říkáme dravé. 

Ryby se rozmnožují drobnými vajíčky – jikrami. Z nich se líhnou malé 

rybky, které mají mnoho nepřátel. Požírají je dravé ryby, vodní ptáci a jiní 

živočichové. V potocích, řekách a rybnících žijí ryby sladkovodní. Patří 

mezi ně kapr, pstruh, sumec, cejn, okoun a štika. Nejvíce ryb žije v moři. 

Rybí maso je zdravé a chutné. Množství ryb ubývá nadměrným 

rybolovem a znečišťováním vody. 

 Popiš tělo ryby. Co umožňuje rybě pohyb?  

 Jaké znáš ryby? Jíte doma ryby, jaké? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Hmyz 
 
Hmyz je nejpočetnější skupina živočichů. Nejznámější jsou brouci, 

motýli, včely, čmeláci, vosy a mravenci. Žijí v lesích, u vody, na polích, 

na zahradách i v domácnostech.  

Tělo hmyzu se skládá ze tří základních částí: hlavy, hrudi 

a zadečku. Hmyz má tři páry nohou a dva páry blanitých 

křídel. Na hlavě jsou oči, ústní ústrojí a tykadla. Brouci 

mají krovky. 

Hmyz se rozmnožuje vajíčky. Z vajíček se líhnou larvy. Z larvy se vylíhne 

kukla. Z kukly vyleze dospělý hmyz. 

larva 
 

kukla                                     
 

motýl 
 

 

 Jaký hmyz znáte? Kde hmyz žije?  

 Popište, jak se vyvíjí hmyz.  

 Popište stavbu těla hmyzu. Má hmyz páteř? 

 Jak se jmenuje tento velmi pracovitý hmyz? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Hmyz užitečný, škodlivý a obtížný 
 
Hmyz v přírodě můžeme rozdělit na užitečný, škodlivý a obtížný. Mezi 

užitečný hmyz patří slunéčko sedmitečné, čmelák, mravenec a včela. 

Nejvíce užitku lidem přináší včela. Dává nám med. Opyluje květy bylin, 

keřů a stromů. V úlu žije společně mnoho včelích dělnic, mnohem méně 

trubců a pouze jedna včelí matka. Včelí dělnice sbírají pyl a sladkou 

šťávu z květů. Včelí matka klade vajíčka, ze kterých se líhnou nové 

včely. Trubci jsou včelí samečkové. 

Mšice, chroust, mandelinka bramborová a mol patří mezi škodlivý hmyz. 

Způsobují lidem škodu 

na zelenině, stromech, 

polních plodinách. Mol 

lidem ničí oděvy. 

Některý hmyz obtěžuje 

člověka svým bodáním 

a kousáním. Je to třeba 

klíště, blecha, veš nebo 

komár. Mohou přenášet 

nakažlivé nemoci. 

Zvláště nebezpečné je 

klíště, přichytí se 

k pokožce a saje krev.  

 

 Vyjmenujte užitečný hmyz. Čím je užitečná včela? 

 Znáte také nějaký hmyz škodlivý? 

 Proč je nebezpečné klíště?  

 Jak se jmenuje hmyz, který žije ve vlasech člověka? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Zoologické zahrady 
 
Zoologické zahrady zakládají lidé u velkých měst. Žijí v nich zvířata, 

která bychom jinak nemohli vidět. Jejich domovem jsou daleké kraje. 

Můžeme tam uvidět ledního medvěda a polární lišku z krajin věčného 

ledu. Opici, tygra, slona, žirafu, lva, zebru, antilopu z pralesů a savan. 

Medvěda, vlka a rysa z hlubokých lesů a hor. Žije v ní i mnoho ptáků 

jako pštros, orel, sokol a sup. V zoologické zahradě se učíme zvířata 

poznávat a chápat jejich význam v přírodě. 

lev 
 

slon 
 

žirafa 
 

opice 

 

medvěd 

 

zebra 

 
vlk 

 

rys 

 

sup 
 

V zábavních parcích můžeme vidět cvičeného delfína. V cirkuse se 

můžeme podívat na cvičené lvy, medvědy a opice.  

 Byli jste již v ZOO? Jaká zvířata jste tam viděli? Kdo se o ně stará? 



28 

 

PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Znaky života živočichů I. 
 
Živočichové spolu s houbami a rostlinami patří k živým organismům. 

Jsou to savci, ptáci, plazi, obojživelníci a také hmyz. Mezi živočichy patří 

také člověk. 

Přijímají potravu, vodu a vylučují. 

Všichni živočichové potřebují vodu. Potravu přijímají různou, podle toho 

je dělíme do skupin: 

- býložravci - masožravci nebo hmyzožravci - všežravci 

      
 
 
Býložravci se 
živí rostlinami. 
 
 
 
Masožravci se 
živí masem 
jiných 
živočichů. 
 
 
 
Hmyzožravci 
se živí 
hmyzem. 
 
 
  
Všežravci se 
živí rostlinami 
i živočichy. 

 

 Podle čeho poznáte, že je živočich živý?  

 Kterým živočichům se svou stravou podobá člověk? 
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 

Znaky života živočichů II. 
 

Dýchají 

Všichni živočichové dýchají. Živočichové žijící na souši dýchají kyslík ze 

vzduchu. Vodní živočichové přijímají kyslík rozpuštěný ve vodě. 

 
Reagují na změny v přírodě 

Živočichové reagují na příchod zimy nebo na velká horka.               

ZIMA 
Zimu přečkávají ve strnulosti – ryby, žáby, 
ještěrky. Zimu prospí spánkem – netopýr, ježek, 
jezevec. Tažní ptáci odlétají do teplých krajin – 
jiřička, vlaštovka, čáp. 

HORKO 
Hlemýžď se za 
vedra a sucha 
ukryje do své ulity. 
 

Pohybují se, okolí vnímají smysly 

Živočichové se pohybují z místa na místo různým způsobem – chodí, 

plazí se, plavou nebo létají. Pomocí smyslů (zraku, sluchu, čichu, hmatu 

a chuti) přijímají informace o svém okolí. 

Rostou a vyvíjejí se 

Některá mláďata jsou po narození slepá a jsou 

odkázána na pomoc svých rodičů. (Koťata, 

štěňata sají mateřské mléko. Ptáčata čekají s otevřeným zobákem na 

potravu od rodičů). Jiní živočichové se hned po narození nebo po 

vylíhnutí osamostatní (ryby). Postupem času mláďata rostou a mění se 

v dospělého jedince. 

Rozmnožují se 

U většiny druhů živočichů rozeznáváme samce a samici. Aby mohl 

vzniknout nový život, musí dojít ke spojení a oplodnění samice samcem. 

Někteří živočichové rodí živá mláďata, jiní snášejí vejce, ze kterých se 

mláďata líhnou (ptáci, někteří hadi a želvy).  
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PŘÍRODOPIS   Svět zvířat 1. 
 
Ohrožené druhy živočichů 
 
Ke zvířatům bychom měli být ohleduplní. Mnohé z nich využíváme. 

Bráníme se těm, kterých je příliš velké množství a kteří ohrožují náš 

život. Je však také mnoho živočichů, před kterými se musíme mít na 

pozoru. Mohou pro nás být nebezpeční v době, kdy se starají o svá 

mláďata a bojí se o jejich bezpečnost. Mnozí živočichové jsou jedovatí 

(zmije). Bezdůvodně však na člověka neútočí, jsou plaší. Jed jim slouží 

jako ochrana proti jiným zvířatům, která je napadnou. Pro divoká zvířata 

v přírodě je největším nebezpečím ničení jejich přirozeného prostředí. 

Člověk znečišťuje vodu, ovzduší, kácí lesy, staví města. Vyhání tak 

zvířata z jejich domovů. Velkým nepřítelem zvířat jsou pytláci.  

Ohrožené druhy byly vyhlášeny jako zákonem chránění živočichové.  
 
Někteří zákonem chránění živočichové: 

Chránění živočichové bývají vzácní a jejich hubení se trestá.  

 Jak se chováme ke zvířatům? Jak člověk ničí jejich prostředí? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Život rostlin   
 
Rostliny jsou součástí živé přírody. Rostou a rozmnožují se. K životu 

potřebují vodu, živiny, světlo, teplo a vzduch. Zelené rostliny jsou 

jediným zdrojem kyslíku na Zemi. 

 

 Pozorujte přírodniny na tomto obrázku. Řekněte, které přírodniny 

patří mezi rostliny a které mezi houby. 

 Jaká barva je společná všem rostlinám? 

 Jmenujte příklady dalších rostlin a dalších hub. Vyhledej jejich 

obrázky v knížkách nebo časopisech. 

V přírodě roste mnoho rostlin i hub. Rostliny se vyznačují zelenou 

barvou, které říkáme zeleň listová. Některé kvetou, to jsou 

kvetoucí rostliny. Jiné nikdy nekvetou, jsou to nekvetoucí 

rostliny. Houby ve svém těle nemají zeleň listovou. 

 Která z rostlin na obrázku je kvetoucí? 

 Která z rostlin na obrázku je nekvetoucí? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Kořeny 
 
Kořeny jsou v půdě a nemají listy. Jsou různého tvaru a velikosti a hodně 

se větví. Upevňují rostlinu v půdě. Z půdy přijímají vodu, ve které jsou 

rozpuštěny různé látky z půdy či živiny.  

 Vyhledejte na vycházce kvetoucí rostlinu. Vytrhněte ji celou i s kořeny. 

Oddělte jednotlivé části rostliny podle popisu na obrázku rajčete. 

Základní části těla 

kvetoucích rostlin jsou:  

KOŘENY 

STONKY 

LISTY 

KVĚTY 

PLODY 

Podzemní částí rostliny jsou: 

KOŘENY 

 Pozorujte kořeny několika různých rostlin a 

všímej si, jakou mají barvu a tvar.  

 Jsou na kořenech listy? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Stonky                                              
 
Nadzemní části rostliny – stonky a listy, květy a plody 

 

 Pozorně si prohlédněte stonek jahodníku.  

 Pozorujte, co vyrůstá na stonku. 

 
Stonek je nadzemní část rostliny, ze které 

vyrůstají listy a květy. Z květů se vyvíjejí 

plody. 

Stonek vede vodu a rozpuštěné živiny z kořenů do listů, květů a plodů.  
 
Rostliny mají různě utvářené stonky.  

- kopretina - LODYHA 

- jitrocel - STVOL 

- žito - STÉBLO 

 Jmenujte příklady rostlin. 

 Nakresli bylinu a vyznač její stonek. 

 Srovnejte stonek pampelišky, kopretiny, trávy a větvičku z některého 

stromu nebo keře. Porovnejte, jak jsou tyto stonky ohebné a tvrdé. 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Dřeviny a byliny 
 
Některé rostliny mají stonek dřevnatý. Jsou to dřeviny. Jiné mají stonek 

nedřevnatý. Říkáme jim byliny.  

BYLINA 

 

KEŘ 

 

STROM 

 

Dřeviny, jejichž stonek se rozvětvuje hned u země, jsou keře.  

Dřeviny, jejichž stonek se rozvětvuje nad zemí, jsou stromy.  

Stromy mají kořen, kmen a větve. Větve tvoří korunu. 

Keře mají kořen a větve. Nemají kmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nakreslete obrys stromu a keře, označte jednotlivé části rostlinného 

těla. Jmenujte příklady dřevin.  
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Listy                                              
 
Listy mají plochou čepel a tenký řapík. Čepel má různý tvar a zachycuje 

hodně světla, které je potřebné pro výživu rostliny. Listy vyrůstají ze 

stonku, obsahují zeleň listovou. Zelené barvivo se nazývá - chlorofyl. 

 Nasbírejte si různé listy, pozorujte jejich tvar, barvu a jejich spojení se 

stonkem. 

Listy bylin vyrůstají ze stonku. U stromů a keřů rostou z větví. Vyraší na 

jaře a přes léto jsou zelené. Na podzim žloutnou a usychají. Na zimu 

opadávají. 

 

 Udělejte si sbírku listů. Listy různých rostlin vylisujte a nalepte na 

čtvrtky.  
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Rozlišování listů                                             

 
Listy jehličnatých stromů nazýváme jehlice. 

 Poznáte, z kterých jehličnatých stromů jsou tyto větvičky? 
 
Listy, které mají čepel z jedné části, jsou listy jednoduché. 

Listy, které mají čepel složenou z lístků, jsou listy složené. 

- list jednoduchý 
 
 
 

 

- list složený 

 
 
 
 

 Napište, které rostlině listy patří. (lípa, buk, jírovec, javor, bříza, dub) 

 Porovnejte listy na obrázku a pozorujte, čím se liší jejich čepel.  
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Květy                                                
 
Květ je okrasou každé rostliny. 

Rostliny vytvářejí květy jen v určité roční době. Nejvíce rostlin 

kvete na jaře. Jednotlivé květy se liší barvou, tvarem a vůní. 

Části květu                                

Uvnitř květu jsou tyčinky a pestík.  

Tyto vnitřní části květu jsou chráněny květními lístky, 

ty jsou obvykle barevné. 

 Prohlédněte si obrázek znázorňující základní části květu. 

 Můžete květy pozorovat v přírodě po celý rok? Řekněte, kdy a kde je 

můžete vidět. 

 Sledujte květy kvetoucí v okolí vaší školy a zjistěte, zda také mají 

části znázorněné na obrázku. 

 Uvedené rostliny roztřiďte na ty, které pěstujeme na zahradě nebo na 

poli, a na ty, které rostou ve volné přírodě. 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Krása květů 

 Prohlédněte si květy různých rostlin a všímejte si jejich odlišností 

(barev, tvarů a velikostí květů). Poznáte některou rostlinu? 

V tyčinkách vzniká jemný prášek, kterému říkáme pyl. Z pestíku se vyvíjí 

plod. Květy slouží k rozmnožování. Po opylení 

se z květů vytvoří plody. 

Bledule má jednotlivé květy, šeřík má drobné 

kvítky ve skupinách, kterým říkáme květenství. 

 Co se vytváří z květů? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Plody                                              
                                                                          
Vývoj plodu 

Na jaře na holých větvích vyraší pupeny. Z pupenů vyrostou květy a listy. 

Na květy usedají včely, čmeláci a motýli. Sají šťávu z květů - nektar. 

Včely květy opylují, tím je květ oplozen. Jeho lístky opadnou a začne se 

vyvíjet plod.  

Plod je část rostliny, která se vyvíjí z květu a obsahuje semena. Plody 

jsou dužnaté nebo suché. Liší se velikostí, tvarem, barvou i chutí. Ze 

semen vyrůstají nové rostliny. Některé rostliny se rozmnožují šlahouny, 

hlízami, řízky nebo cibulemi.  

Život včel 

1. Včely přezimují v úlu. 

2. Na jaře včely opouštějí úl, na květech sbírají nektar a pyl. 

3. Přitom květy opylují. Pyl zachycený na jejich těle na jednom květu 

pomůže opylovat květ druhý. 

4. V úlu včely vytvářejí med a ukládají ho do medové plástve. Včelaři 

med stáčejí do sklenic. 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Nekvetoucí rostliny   
 
Několik skupin rostlin nevytváří květy. Jsou to nekvetoucí rostliny. Velmi 

jednoduchou stavbu těla mají řasy. Mechy a kapradiny mají složitější 

stavbu těla. Rostou na vlhkých místech v lese, v parku, ale i na poli. 

 Viděli jste někdy rostliny na obrázku? 

 Srovnejte složitost stavby těla rostlin na obrázku. Která z těchto 

rostlin se nejvíce podobá kvetoucím rostlinám? 

 Kde můžeme nejčastěji nalézt řasy? Kde mechy a kapradiny? 

 Oddělte z mechového polštáře jednotlivé rostlinky a pozorujte je. 

Mechy zadržují vodu 

v přírodě, ochraňují půdu 

před vysycháním. Mechy 

poskytují úkryt mnohým 

živočichům, například 

hmyzu. Mnohé mechy, 

kapradiny i přesličky patří 

mezi chráněné rostliny. 

 Řekněte, co to znamená pro člověka chráněná rostlina. 

 Proč jsou mechy důležité? Kde mechy a kapradiny rostou? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Houby 
 
Houby tvoří zvláštní skupinu 

přírodnin. Neobsahují zeleň 

listovou. Nepatří mezi rostliny 

ani živočichy. Tělo houby tvoří 

vlákna zvaná podhoubí. Z nich 

u některých hub vyrůstají 

známé plodnice. Některé 

plodnice hub jsou jedlé a sbíráme je. Říkáme jim jedlé houby. Jiné 

plodnice jsou jedovaté nebo nejedlé. Houby se vyživují jinak než rostliny. 

Získávají živiny z různých zbytků, například ze zbytků listů v půdě. 

Různé druhy hub se od sebe liší velikostí, tvarem i zbarvením. 

JEDLÉ HOUBY 

 
JEDOVATÉ HOUBY 

 

 Pozorujte houby na obrázku. Podle čeho je můžete rozlišit? 

 Uveďte příklady hub, které můžete sbírat, které nesmíte sbírat. 

 Jaká je první pomoc při otravě houbami? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Znaky života rostlin I.    
 
Také rostliny se vyživují, dýchají, mění se v průběhu roku, jsou citlivé, 

rozmnožují se, rostou a vyvíjejí se v průběhu svého života. 

Vyživují se 

Rostliny se vyživují úplně jinak 

než živočichové. Listová zeleň jim 

umožňuje využívat k výživě 

sluneční světlo. K výživě potřebují 

nejen světlo, ale i oxid uhličitý ze 

vzduchu, vodu a živiny z půdy. 

Přitom uvolňují do vzduchu kyslík. 

(fotosyntéza) 

 Zopakujte si, kterými znaky života se vyznačuje člověk a ostatní 

živočichové. 

 Podle čeho poznáte, že je rostlina živá? 

 Mohou se houby vyživovat stejně jako rostliny? 

Dýchají 

Rostliny dýchají všemi částmi svého těla i ve tmě. Při dýchání 

spotřebovávají v malém množství kyslík a do ovzduší uvolňují oxid 

uhličitý. Potřebuje rostlina k dýchání světlo? 

Pohybují se 

Rostliny se nemohou pohybovat z místa na 

místo. Svými kořeny jsou spojeny s půdou. 

Některé rostliny pohybují částmi svého těla, 

např. slunečnice se otáčí za sluncem. 

 Pohybují se rostliny stejně jako živočichové?      
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Znaky života rostlin II.    
 
Reagují na změny teploty prostředí 

Na jaře se rostliny zazelenají a některé vykvetou. V létě a na podzim 

mají plody. V zimě některé stromy shazují listy. Byliny v zimě nerostou. 

 Nakreslete a popište obrázek jabloně v různých ročních obdobích. 
 

Rostou a vyvíjejí se 

Rostliny během svého života mění velikost i vzhled. 

 
Vylučují  

Rostliny vylučují při své výživě kyslík. 

 
Rozmnožují se 

Kvetoucí rostliny se rozmnožují: 

SEMENY: 
 

PODZEMNÍMI ČÁSTMI: 
 

NADZEMNÍMI ČÁSTMI: 
 
listy a šlahouny  
                                                                                                  
 
 

Na světě je mnohem více rostlin než živočichů. Jsou základem potravy 

pro člověka i ostatní živočichy. 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Průběh života rostlin 
 
Růst a vývin hrachu 
 
Milan je velmi zvídavý 

chlapec. Vzal si několik 

semen hrachu, 

ze kterých maminka 

obvykle vařila polévku, 

dal je do kořenáče 

s vlhkou půdou a čekal, 

co se stane. Založte si podobný pokus jako Milan. Vysejte do kořenáče 

hrách, fazole nebo pšenici, půdu zalévejte a zaznamenejte, za kolik dní 

se objeví nové rostliny. 

 Popište podle obrázku, co se stalo s vysetým semenem hrachu. 

Rozšiřování rostlin umožňuje vítr, voda i různí živočichové, zejména 

ptáci. Člověk některé rostliny rozšiřuje záměrně.  

 Co umožňuje rozšiřování rostlin? Uveďte příklady. 

 Uveďte příklady rostlin, které člověk rozšiřuje záměrně. 

 Z odkvetlé pampelišky odfoukněte plody a pozorujte, jak se snášejí 

k zemi a do jaké vzdálenosti doletí. 

 Všimněte si toho, že se některé plody přichytí na oděv. Jak daleko 

může taková rostlina cestovat? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Užitkové rostliny   
                                            
V sadech a ve vinicích se pěstuje ovoce. Ovocem nazýváme sladké 

jedlé plody. Ovoce roste na ovocných stromech a keřích.  

Na polích sklízíme hospodářské 

plodiny: obiloviny, luskoviny, 

okopaniny a pícniny. Pícniny 

pěstujeme jako krmivo pro 

hospodářská zvířata. Patří sem 

trávy, jetel 

a vojtěška. 

 

 Co pěstujeme v sadech, na poli, ve vinici? 

 Co se vyrábí z jednotlivých rostlin? 



46 

 

PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Pokojové rostliny 
 

Pokojové rostliny pěstujeme pro radost z pěkného prostředí. Tyto rostliny 

jsou zajímavé svým tvarem a zbarvením. Musíme je pravidelně zalévat, 

kypřit, hnojit a přesazovat. Z listů utíráme prach a rosíme je.  

 Zkuste přesadit pokojovou kytku ve třídě.  

 Řekněte, jak budete postupovat. 

 Jak často zaléváme pokojové kytky? 

 Nakreslete pokojovou květinu.  

 Jak se jmenuje nádoba, ve které je 

zasazena pokojová květina? 

 

1.  
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Životní prostředí rostlin 

 
V přírodě žije mnoho druhů rostlin. Liší se tvarem kořenů a listů, barvou 

květů, velikostí i místem, kde rostou. Některé rostliny mají rády vlhko. 

Daří se jim u potoků, řek a rybníků. Jsou to lekníny, stulíky a kosatce 

žluté nebo rákos a orobinec. Obilí, brambory, cukrovku, kukuřici, hrách, 

fazoli a řepku pěstují lidé na polích. Na louce se daří jeteli, trávě a lučním 

květinám. V lese najdeme jehličnaté a listnaté stromy, keře, houby nebo 

mechy. Místo, kde rostliny rostou, nazýváme životním prostředím rostlin. 

Některé rostliny z přírody mizí, protože jim lidé mění životní prostředí.  

Tyto rostlinky rostou v lese. 

Tyto rostlinky rostou na poli. 
 
 
 
 

 Jak říkáme těmto rostlinám? 
 

Tyto rostlinky pěstujeme na zahradách. 

 Jak člověk může měnit životní prostředí rostlinám a živočichům? 
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PŘÍRODOPIS   Svět rostlin 2. 
 
Chráněné, léčivé a jedovaté rostliny           

  
Chráněné rostliny 

Mnoho druhů rostlin je chráněno. Jsou to ty, kterým hrozí vyhynutí. Takto 

ohrožené druhy rostlin chrání zákon. Nesmíme je trhat a ani přesazovat 

do zahrádek. 

Léčivé rostliny 

Určité části léčivých rostlin obsahují hojivé látky. Vyrábějí se z nich 

léčiva. Léčivé rostliny můžeme sbírat.  

Jedovaté rostliny 

Plody některých rostlin jsou jedovaté. Nikdy je neochutnávejte!  
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Člověk  
 

Jsem člověk – chlapec nebo děvče. Maminka je žena, tatínek je muž. 

Oba jsou dospělí. Všichni dohromady jsme lidé. Všichni máme ruce, 

nohy, hlavu a trup, a přece se navzájem lišíme.   

dítě 

 

žena 

 

muž 

 

ODPOVĚZ NA OTÁZKY: 

 
Jak jsi vysoký a jakou máš hmotnost? Jakého jsi 

pohlaví? Jakou máš barvu vlasů a jakou máš barvu 

očí? Jak dlouhé máš chodidlo, jak velké rozpětí 

paží? V kolik hodin ráno vstáváš a v kolik hodin 

chodíš spát? Bydlíš na vesnici nebo ve městě? 

Jaké máš záliby? 

 

Člověk patří mezi savce. Savci rodí živá mláďata. 

Mláďata po narození sají mateřské mléko. 

 

 Sedněte si do kruhu, paní učitelka nebo spolužák hází 

míček a ukazuje při tom na část svého těla. Ten, 

kterému míček hodí, správně tuto část těla pojmenuje. 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Znaky člověka 
 
Na světě žije mnoho lidí. Všichni mají stejnou stavbu těla, ale liší se 

barvou pleti a vlasů, výškou, tloušťkou a dalšími vlastnostmi i způsobem 

života. Lidé dovedou myslet a pracovat. Dorozumívají se řečí. Všichni 

lidé si mají vzájemně pomáhat a žádný člověk se nemá vyvyšovat nad 

jiné. 

Lidé pracují, myslí, domlouvají se a pomáhají si. 

práce 

 

myšlení 

 

řeč 

 

spolupráce 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Časti těla člověka     
 
Lidské tělo se skládá z hlavy, trupu, horních a dolních končetin. Celé tělo 

je pokryto kůží. Z kůže vyrůstají chlupy, vlasy a nehty. 

 Prohlédněte si obrázky a pojmenujte části těla na svém kamarádovi. 

 Ukažte na sobě jednotlivé části těla označené na obrázku. 

 Pojmenujte jednotlivé prsty na ruce. 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Smyslové ústrojí 
  
Okolí poznáváme smysly. Části těla, v nichž jsou uloženy, jsou 

smyslová ústrojí. 

 

Smyslové ústrojí pomáhá člověku orientovat se ve svém okolí. Člověk 

má pět smyslů – zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Oči nám umožňují věci 

vidět. Zvuky zachycuje ucho. Hmat je umístěn v pokožce na celém těle. 

Na povrchu jazyka máme chuťové pohárky. Rozlišujeme, zda je potrava 

slaná, sladká, hořká nebo kyselá. Pachy a vůně přicházejí do těla 

nosem.  

Všechno v těle člověka řídí mozek.    

 Vezměte si jablko a zkoumejte ho postupně zrakem, hmatem (zavřete 

oči), čichem a chutí. 

 Řekněte, kterými smysly můžete zkoumat zvonek, cukr, budík, dveře.  

 Jak si člověk může poškodit zrak nebo dokonce oslepnout? 

 Podle čeho poznáte na ulici nevidomého člověka? Které zvíře těmto 

lidem pomáhá a jak? 

Někteří lidé mají smysly poškozeny. Život je pro takové lidi těžší než pro 

ostatní. Musíme k nim být zvlášť ohleduplní a pomáhat jim. 

 Zavažte si oči a zkuste dojít ke dveřím. 

 Odemkněte klíčem zámek, obujte si boty atd.  

 Vyzkoušejte si další běžné činnosti a zjistěte, jak to má nevidomý 

člověk těžké. 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Pohybové ústrojí 
                                               
Kostra umožňuje pohyb a chrání vnitřní ústrojí. Kostru tvoří kosti. Kosti 

jsou spojeny klouby. Základem kostry je páteř. Kostra člověka má tyto 

základní části: lebku, hrudník, pánev, horní končetiny a dolní končetiny. 

Ke kostem jsou připojeny svaly. Mohou se natahovat i stahovat. Jejich 

práci řídí nervy. Zdravý pohyb umožňuje správné držení těla. Důležitá je 

zdravá výživa, tělesná práce a sport. Nejlepším odpočinkem je vydatný 

spánek. Uklouznutím nebo pádem si můžeme způsobit zlomeninu kosti. 

Zlomenou kost musíme znehybnit přiložením dlahy a rychle dopravit 

zraněného k lékaři.  

Páteř se skládá z obratlů. 

K páteři je připojena lebka, 

kostra hrudníku, kostra 

dolních a horních končetin. 

Kosti jsou spojeny klouby, 

které umožňují pohyb. 

 

                    kloub 

 

 Prohlédněte si obrázek 

páteře. Nahmatejte si v těle 

některé kosti. 

 Ukažte na obrázku, které části kostry jsou připojeny k páteři. 

 Nahmatejte si na těle některé klouby, zkuste tyto části těla 

pojmenovat. 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Svaly 
 
Na kosti se upínají svaly. Svaly nám umožňují pohyb. 

Aby se naše kostra a svaly vyvinuly, musíme zdravě jíst, správně držet 

tělo při sezení i při chůzi, pravidelně cvičit a spát na lůžku s rovnou 

podložkou. Nesmíme se hrbit a nosit příliš těžké věci v rukou. Školní 

brašny nosíme na zádech. 

 Upažte jednu ruku. Paži střídavě natahujte a ohýbejte. Pozorujte, jak 

se mění tvar svalu v horní části paže.  

 Řekněte, zda zachováváte uvedená pravidla. Která ano a která ne? 

 Kterému ze školáků na obrázku se bude páteř vyvíjet správně? 

Vysvětlete proč.  

                              
Kost si člověk může i zlomit. 

Musíme být na sebe velmi opatrní. 

 

 
 
 
 
 

 



55 

 

PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Oběhové ústrojí                                                   
 

Krevní oběh a srdce 
 
Krev roznáší po celém těle kyslík a výživné látky. 

Kyslík přenášejí červené krvinky. Bílé krvinky 

pomáhají tělu bojovat proti původcům nemocí. Srdce 

pracuje jako pumpa. Krev s kyslíkem a výživnými látkami se vytlačuje do 

trubic, kterým říkáme tepny. Zpět do srdce se krev vrací žílami. Srdce 

pracuje bez přestávky celý život. Musíme je proto šetřit.  

 
Krev je v těle rozváděna tepnami 

a žílami. Krev je vedena do 

všech orgánů. Člověk má v těle 

asi 5 až 6 litrů krve. Nadměrná 

váha, kouření a alkohol srdce 

poškozují. 

 
Těžkým úrazem je krvácení 

z tepny. Z rány stříká krev. 

Zastavení takového krvácení 

musí být rychlé. Tepnu stlačíme 

a ránu stáhneme tlakovým obvazem. Voláme rychlou lékařskou pomoc. 

Znáte telefonní číslo rychlé lékařské pomoci? 

Nezapomeňte!!!                  155                                                               

 Co umožňuje rozvod krve v těle? 

 K čemu potřebuje člověk krev? 

 Čím je v těle rozváděna krev? 

javascript:void(0)
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Dýchací ústrojí                                                   
 
Dýcháme plícemi, které jsou uloženy v hrudníku. Při nadechnutí 

prochází vzduch nejprve dutinou nosní. Potom vzduch proudí hrtanem 

a průdušnicí do dvou průdušek. Ty vedou vzduch do obou polovin plic. 

Tam přechází kyslík ze vzduchu do krve. Dýcháním dodáváme tělu 

potřebný kyslík. Vydechujeme oxid uhličitý. Máme proto pracovat 

v místnostech s čistým vzduchem, hodně sportovat a pohybovat se co 

nejvíce na čerstvém vzduchu. Dýchací soustavě škodí prach, výfukové 

plyny z motorových vozidel a kouření. O čistotu ovzduší musíme 

pečovat. Člověk dýchá asi 12 – 16 dechů za minutu. Při různých 

nehodách může dojít k zástavě dýchání. Je nutné zavést včas umělé 

dýchání. Je to dýchání z úst do úst. 

 
                                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prohlédněte si pozorně obrázek a řekněte: Který plyn potřebujeme při 

vdechu? Který plyn uvolňujeme při výdechu? 

 Odkud se dostávají do vzduchu zdraví nebezpečné látky?  

 Je kouření škodlivé a proč? 

 Proč je pobyt v lese zdravý? Proč máme chránit stromy a okolí? 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Trávicí ústrojí                                                       
 
Abychom mohli žít a pracovat, musíme jíst a pít. Potravu zpracovává 

trávicí soustava. Má tyto základní části: dutinu ústní, hltan, jícen, 

žaludek, tenké střevo, tlusté střevo a konečník. V ústech se potrava 

rozmělní a promíchá se slinami. Projde hltanem a jícnem do žaludku. 

Tam se promíchá se žaludeční šťávou. Žluč z jater připraví potravu 

k trávení. V tenkém střevě se 

výživné látky dostávají do krve. 

Zbytky odcházejí do tlustého 

střeva a konečníkem z těla ven.                                                         

Zdravý člověk může vydržet bez 

jídla i mnoho dnů (až 40 dnů).                                                       

Trávicí soustavě škodí přesolená a 

mastná jídla, silně kořeněná jídla a 

alkoholické nápoje. 

 
Člověk musí také hodně pít, 

alespoň 2 l tekutin denně. 

Ukázka zdravé stravy pro školáka na jeden den. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Popište nám svůj jídelníček za jeden den. 

 Myslíte, že všichni lidi mají jíst stejnou potravu a ve stejném 
množství? 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Zdravá výživa 
 
Naše potrava by měla být pestrá a rozmanitá s dostatkem živin (cukry, 

tuky a bílkoviny) a vitamíny.  

Potravu získáváme: 

- z rostlin – zelenina, ovoce, pečivo 

- z živočichů – maso, mléko, sýry, vejce 

 Čím se má lišit potrava těžce a lehce pracujícího člověka? 

 Jaká má být naše strava? Co má obsahovat? 

 Vymyslete jídelníček na celý den.  

 Proč musíme jíst ovoce a zeleninu? 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Vylučovací ústrojí                                             
 
Vylučovací soustava odvádí z těla škodlivé látky. Skládá se z ledvin, 

močovodů, močového měchýře a močové trubice. Člověk má dvě 

ledviny. Jsou uloženy v dutině břišní po obou stranách páteře. Pracují 

jako čistička krve. Škodlivé látky z krve se vylučují močí. Moč z ledvin 

odvádějí močovody do močového měchýře. Odtud odchází moč 

močovou trubicí z těla ven. Ledvinám škodí alkohol, kořeněná jídla a 

nachlazení. 

Lidské tělo obsahuje mnoho vody. Voda je ve všech částech lidského 

těla. Pitná voda musí být čistá. Děti po dva dny odměřovaly tekutiny, 

které vypily v podobě čaje, vody, mléka, polévky a podobně. Každé 

z dětí vypilo téměř čtyři litry. Zjistily tak, že potřebujeme asi 2 litry tekutin 

denně. Napodobte děti a zjistěte, kolik vody denně vypijete vy. 

 K čemu ještě člověk potřebuje vodu? Můžete pít jakoukoliv vodu? 

Odkud berete vodu na pití u vás doma? 

 Proč nesmí lidé mýt svá auta u potoků, řek a rybníků? 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 

Řízení organismu               
 
Činnost lidského těla řídí mozek a mícha. Mozek je uložen v lebce. 

Povrchové vrstvě říkáme mozková kůra. V ní je sídlo lidského rozumu 

a myšlení. Z mozku vychází mícha, která je uložena v páteři. Z mozku a 

míchy vybíhá mnoho vláken – nervů. Tyto nervy vedou do očí, do uší, 

do srdce, do žaludku, do střev, do kůže, zkrátka do všech částí našeho 

těla. Zprávy o našem okolí i o našem těle vedou nervy do mozku. Jiné 

nervy přenášejí z mozku a z míchy rozkazy, co která část těla má dělat. 

Nervové soustavě prospívá klidná práce, odpočinek, pobyt na čerstvém 

vzduchu a vydatný spánek. 

 Co se děje s člověkem ve spánku? 

 Jak dlouho máme spát? 

 
Ve spánku se snižuje činnost všech ústrojí. 

Člověk odpočívá a získává nové síly. Člověk 

má spát asi 7 – 8 hodin. Pro člověka je 

důležitý také pohyb. 

 Který pohyb je zdraví prospěšný? 

 Mohou všichni lidé sportovat? 

 Které sporty znáte?  

Pamatujte si, co lidem prospívá a co škodí!  

Prospívá:  

- čistý vzduch 

- nezávadná voda 

- zdravá strava 

- pohyb na zdravém vzduchu 

- vydatný spánek 

- dobrá pohoda 

Škodí:  

- špatné ovzduší 

-  kouření 

- závadná voda a alkohol 

- obezita 

- málo pohybu a spánku 

- mnoho starostí 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Pohlavní ústrojí 
                                                  
V období dospívání se zvětšují rozdíly mezi děvčaty a chlapci. 

Dospívajícím dívkám i chlapcům začínají růst chloupky v podpaždí a na 

podbřišku, chlapcům se mění hlas a počínají růst vousy. Je to období, 

kdy končí dětství a začíná dospívání – puberta. 

Vnější pohlavní orgán muže se nazývá pyj nebo penis. Pohlavní ústrojí 

ženy se nazývá vagína. Důležitou součástí pohlavního ústrojí jsou 

pohlavní žlázy. U ženy to jsou vaječníky, ve kterých se tvoří ženské 

pohlavní buňky – vajíčka. Mužské pohlavní žlázy se nazývají varlata. 

Tvoří se v nich mužské pohlavní buňky – spermie. Vajíčko, které nebylo 

oplozeno, vychází spolu s trochou krve a sliznice z pohlavních orgánů. 

Tento jev se opakuje každý měsíc a nazývá se menstruace. Splynutím 

spermie s vajíčkem vzniká nový život. Plod se vyvíjí 

v děloze matky. 

 Jaké změny pozorujeme v pubertě u chlapců?  

 K jakým změnám dochází v pubertě u dívek? 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Nemoc, úraz a první pomoc                          
 

Nejsme-li dost opatrní a ukáznění, snadno se nám může stát nějaký úraz 

nebo můžeme dostat nějakou nemoc. Můžeme také způsobit bolest 

jiným lidem. 

Úraz je poškození našeho těla. Můžeme si způsobit krvácení, zlomeninu, 

podvrknutí kotníku, odřeninu, popáleninu a jiné poranění. 

Nemoc nám způsobují viry a bakterie. Můžeme dostat rýmu, kašel, 

chřipku, angínu, spalničky nebo žloutenku. 

 

 
 
 
 
 

Obvyklá teplota našeho těla je mezi 36 °C až 37 °C.  

Při onemocnění máme zvýšenou teplotu čili horečku.  

Na ošetření drobného poranění potřebujeme lékárničku. 

 Vyberte z lékárničky, co potřebujete k ošetření odřeniny. Zkuste 

ošetřit svého spolužáka. 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Ochrana před nebezpečím               

 
Prohlédněte si obrázky a řekněte, jak se chráníme před různými druhy 

nebezpečí, které mohou poškodit naše zdraví. 

 Jak přivoláte pomocí telefonu hasiče, policii a lékařskou pomoc? 

 Znáte telefonní čísla? 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
První pomoc 
 
Připomeneme si nejdůležitější telefonní čísla. Hasiči 150 - na 

konci je 0, jako rybník. Policie 158 - na konci je 8, jako pouta. 

Záchranná pomoc 155 – na konci 5, jako vozíček. 

Zavoláme-li na některé číslo, měli bychom říci své: 

 jméno a příjmení  

 svoje tel. číslo, aby se mohli záchranáři dovolat zpět  

 kde se nacházíme (např. adresa, silnice, u vody, v lese) 

  co se přihodilo, kolik je zraněných 

Při zástavě dýchání zachráníme člověka – umělým dýcháním. 

 Co je to umělé dýchání?  

 Jak poznáte, že člověk nedýchá? 

Zdraví je pro nás nejdůležitější. Své zdraví si musí každý člověk chránit. 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
 
 

JOSEF 
- myje se pouze teplou vodou 
- spí pouze při zavřeném okně 
- ráno nikdy necvičí 
- nesportuje 
- příliš se obléká 
- chodí pozdě spát 

ADAM 
- myje se i studenou vodou 
- spí při otevřeném okně 
- ráno cvičí 
- sportuje za každého počasí 
- obléká se podle počasí 
- pravidelně odpočívá 

 Přemýšlejte, který z chlapců bude zdravější. 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Zásady zdravého života I. 
 
Děláš to také tak? 

Udržuji čistotu svého těla 

Ráno se vždy umyji studenou vodou a vyčistím si zuby. Ruce si umyji 

před každým jídlem a po použití záchodu. Večer se umyji nebo vykoupu 

v teplé vodě a opět si vyčistím zuby. Vlasy si češu několikrát denně, 

často si je myji a nechávám se včas ostříhat. O nehty pečuji tak, aby byly 

čisté a krátké. 

 
Čistě a přiměřeně se oblékám  

Oblékám se přiměřeně počasí tak, aby mi nebyla zima, ale ani příliš 

teplo. Denně si beru čisté ponožky a spodní prádlo. Vždy mám u sebe 

čistý kapesník. 

 
Udržuji v čistotě a pořádku své věci 

Své věci si uklízím a udržuji je v čistotě a v pořádku. Věci do školy si 

připravuji včas a pečlivě. 

 Proč se říká: Co můžeš udělat dnes – neodkládej na zítra? 

 Proč se říká: Čistota půl zdraví? 

 Co to znamená, když je člověk otužilý?  
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 

Zásady zdravého života II. 
 
Udržuji v čistotě a pořádku své okolí 

Pomáhám udržovat čistotu a pořádek doma, ve škole, na ulici i v přírodě. 

Pomáhám chránit prostředí, ve kterém žiji. Nezdržuji se v blízkosti 

odpadků a smetiště. Vyhýbám se zakouřenému prostředí.  

Jím zdravě 

Denně jím ovoce a zeleninu. Vyhýbám se příliš tučným pokrmům, mnoha 

sladkostem a sladkým limonádám. Jím pětkrát denně, nepřejídám se. 

Jím způsobně. Nepiji alkohol a neužívám žádné drogy. 

Jsem opatrná a opatrný – dbám na své zdraví 

Ve škole sedím rovně, nehrbím se a školní tašku nosím na zádech. Čtu 

a píšu při vhodném osvětlení a nedívám se do knihy zblízka. Včas 

chodím spát. Chráním se před úrazem a dbám na dopravní předpisy. 

Jsem ohleduplná a ohleduplný 

Snažím se jednat vždy vlídně a zdvořile. Ochotně a rád každému 

pomohu. Chovám se citlivě a starostlivě i k rostlinám a ke zvířatům. 

Cvičím a sportuji 

Cvičím, hraji si a sportuji.  

Často chodím do přírody 

Vše v přírodě se zájmem pozoruji a chovám se v ní tak, abych nic neničil 

a nepoškozoval. Mám přírodu rád, cítím se v ní dobře. Obdivuji její 

krásu. Na zdravém vzduchu je mi nejlépe. 

 Jaké zásady jste si zapamatovali? Které zásady jsou vás nové? 

 Jak můžete své zdraví zlepšit? Kterému sportu se věnujete? 

 Pomáháte doma uklízet? Jak? 

 Jak můžete pomoci starým nebo nemocným lidem? 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Průběh lidského života                                     
 

Narodil se Vašík. Byl velmi malý. Neuměl sedět, ani mluvit a téměř pořád 

spal. Byl to novorozenec. Maminka ho kojila – dávala mu pít mléko. 

Naučil se brát hračky do ruky a začal broukat. Byl to kojenec. Později 

se začal stavět na nohy a chodil kolem postýlky. Pilně se učil chodit, 

samostatně jíst a pít, stále lépe mluvil, se zájmem pozoroval okolí a hrál 

si. Batolil se po celém bytě sem a tam. Byl batole. Kolem tří let ho 

maminka zavedla do mateřské školky. Tam si hrál s ostatními dětmi, 

poznával nové věci a těšil se do školy. Byl v předškolním období 

svého života. Jakmile začal chodit do školy, byl školákem. Těšil se, že 

pozná mnoho nového o přírodě i o životě. Naučí se číst, psát a počítat. 

Bude mít spolužáky, se kterými bude trávit svůj volný čas. V posledních 

ročnících základní školy a po skončení školní docházky bude Vašík 

dospívat. Bude v období dospívání. Toto dospívání se nazývá také 

puberta. Při ní dochází k přeměně dítěte v dospělého člověka. Bude se 

rozhodovat, čím asi bude. V období dospělosti bude Vašík žít mnoho 

let. Bude pracovat. Ožení se a bude mít děti. Bude se o ně starat a bude 

je mít rád. Pomalu zestárne a přijde poslední období života – stáří. 

Jednou život skončí. 

Průběh Vašíkova života 
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PŘÍRODOPIS   Lidské tělo 3. 
 
Člověk a příroda      
 
Příroda nám poskytuje základní životní potřeby. Nemůžeme bez ní žít. 

MY 
 
 
- dýcháme                 

- pijeme                     

- jíme                         

- pohybujeme se       

- vidíme                     

- rozmnožujeme se 

- rosteme  

- vyvíjíme se 

- vylučujeme 

PŘÍRODA 
 
 
- vzduch 

- voda 

- potrava 

- prostor 

- světlo 

 

Auto, dům, šaty, kniha….to jsou věci, které vymysleli a vytvořili lidé. 

Voda, strom, kámen, tráva, slunce….to jsou věci, které lidé nevytvořili, 

ale pouze využívají. Říkáme jim přírodniny. 

PŘÍRODNINY SUROVINY VÝROBKY 
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PŘÍRODOPIS   Ochrana životního prostředí 4. 
   
Přírodniny 
 
Živé přírodniny mají tyto vlastnosti – potřebují výživu a vodu, rostou, 

rozmnožují se, mění se v průběhu svého života. 

 

 
Tulipán je rostlina. Hřib je houba. Králík je zvíře čili živočich. 
 

 Uveďte další příklady rostlin, hub a živočichů.  

 Uveďte další příklady lidských výrobků.  

 Uveďte další příklady přírodnin. 

Věci kolem nás         lidské výrobky 
  
                                   přírodniny      
 
neživé……..kámen, písek  živé…………rostliny  

                                                     houby 

                                                     živočichové 

 

Různé věci lidé vyrábějí či zhotovují z různých surovin.  

Základním zdrojem všech surovin je příroda – neživá i živá. 

 Mezi které části živé přírody můžete zařadit člověka? 

 Který obrázek je lidský výtvor a který přírodnina?  
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PŘÍRODOPIS Ochrana životního prostředí 4. 
 
Příroda                                                      
 
A teď do přírody! 

Roste tam mateřídouška, v korunách lip zpívají ptáci, přes kameny teče 

voda, slunce hřeje a vítr nám čechrá vlasy. Kolik krásy a zajímavostí je 

na každém kroku! Učme se poznávat naše nejbližší okolí, snažme se 

porozumět přírodě kolem nás, zamýšlejme se nad svým jednáním. 

Chovejme se ohleduplně a chraňme přírodu kolem nás. 

 Kde trávíte nejčastěji svůj volný čas? 

 Kam jezdíte na prázdniny v létě a kam v zimě? 

 
V přírodě lidé odpočívají po práci a sportují v ní. 

Z přírody se učíme.  

Děti, které chtějí přírodu poznat, dodržují pravidla ochránce přírody. 

Pravidla mladého ochránce přírody 
 
1. V přírodě udržuji pořádek a neodhazuji odpadky. 

2.  V přírodě nikdy nerozdělávám oheň. 

3.  Neznečišťuji vodu. 

4.  Nedělám v přírodě zbytečný hluk. 

5.  Neničím a nepoškozuji rostliny a houby. 

6.  Neruším volně žijící živočichy a neničím jejich úkryty (hnízda). 

7.  Nesbírám chráněné živočichy a rostliny. 

8.  V chráněných územích chodím jen po vyznačených cestách. 

9.  Pozoruji pozorně přírodu a učím se z ní. 

10. K přírodě se chovám vždy ohleduplně, obdivuji její krásu. 

 Přečtěte si jednotlivá pravidla a přemýšlejte.  

 Jak se vy chováte v přírodě?  

search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=90
search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=56
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PŘÍRODOPIS   Ochrana životního prostředí 4. 
 
Chráněná území 
 
Některá zvláště zajímavá a krásná místa 

přírody i některé vzácné a ohrožené 

přírodniny jsou chráněny zákonem. Jsou to 

chráněná území a chráněné přírodniny. 

Některé rostliny i živočichové z přírody mizí, 

protože jim člověk mění životní prostředí. Hlaváček jarní, koniklec, 

bledule, hořec, brambořík a další květiny jsou již zákonem chráněné. 

Nesmí se ve volné přírodě trhat ani vyrývat. 

 Které nejbližší chráněné území znáte? 

 Jak se lidé musí chovat k chráněným přírodninám? 

 Znáte některou chráněnou rostlinu nebo chráněného živočicha? 

 

Chráněné krajinné 

oblasti v České 

republice. 

 

 

Chceme-li přírodu správně využívat, měnit ji a chránit, musíme se učit ji 

znát a mít ji rádi. Nejdůležitější látky našeho okolí jsou: 

VODA – VZDUCH – PŮDA  

 Připravte se spolužáky prezentaci chráněných rostlin a živočichů. 

 Využijte informací z internetu 
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PŘÍRODOPIS   Ochrana životního prostředí 4. 
 
Ochrana vody 
  
Lidé potřebují vodu na vaření, do nápojů, na mytí, uklízení, praní, 

koupání a sprchování. Na pití a vaření potřebují čistou pitnou vodu. 

Zdrojem pitné vody je spodní voda. Je to dešťová voda, která se vsákla 

do země. Vytvořila prameny pitné vody. Pitnou vodu čerpáme ze studní. 

Okolí studny musíme zachovávat čisté, jinak se nečistota vsákne do 

země a znečistí vodu. Vodu ve studních může znečistit dešťová voda, 

oleje, jedy, postřiky na stromy, prášky na praní, močůvka nebo 

průmyslová hnojiva. Pitné vody je málo. Vodárny upravují povrchovou 

vodu a přidávají ji k vodě pramenité. Odpadní vodu čistí čističky 

odpadních vod. Spotřeba vody je velká a její úprava drahá. Vodu 

musíme chránit, vodou musíme šetřit. Je to vzácná tekutina. 

 Vzpomeňte si, kolikrát přijdete od rána do večera do styku s vodou. 

 Vysvětlete, jak určíte hmotnost, objem a teplotu vody. 

 Jaké proměny vody znáte z přírody a jaké z domova?  

 Jak říkáme místům, kde vyvěrají léčivé prameny? 

Voda je kapalina. Při vysokých teplotách se mění v páru. Pára je plyn. 

Při teplotách nižších než 0°C voda mrzne a vzniká sníh a led. V přírodě 

se voda nachází v podobě deště, vodní páry, sněhu, krup, ledu, jinovatky 

i rosy. Voda je v tělech živočichů i rostlin. Voda je téměř všude.  

moře a oceány 

 

 

 

 

 

přehrady, rybníky, jezera, řeky 
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PŘÍRODOPIS  Ochrana životního prostředí 4. 
 
Ochrana půdy 
                                    
Rostliny ke svému životu potřebují živiny, vodu, vzduch, teplo a světlo. 

Vodu, živiny a vzduch přijímají kořeny z půdy. Vzduch, teplo a světlo 

přijímají listy. Má-li rostlina dobře růst, musí být půda obdělána a musí 

mít dostatek živin a vody. Oráním a okopáváním se půda nakypří. 

Hnojením půdě dodáváme živiny. K hnojení používáme přirozených 

hnojiv, jako je hnůj, močůvka a kompost nebo hnojiv průmyslových. 

Vláhu přináší déšť nebo rostliny zaléváme. Nadměrné hnojení 

průmyslovými hnojivy a chemické postřiky poškozují půdu. Půdě škodí 

motorová nafta, benzín a oleje, které vytékají do půdy ze zemědělských 

strojů. Půdu musíme chránit. Roste v ní potrava pro lidi a zvířata. Půdu 

je třeba chránit nejen na polích, ale také ve městech. Půda se skládá 

z několika vrstev. V půdě je také vzduch a voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vysvětlete, proč se říká půdě „živitelka“. 

 Myslíte, že je v půdě také voda? Jak to zjistíte?  

 Vhoďte, několik hrudek půdy do sklenice s vodou. Vysvětlete, proč 

unikají bublinky. 
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PŘÍRODOPIS  Ochrana životního prostředí 4. 
 

Ochrana ovzduší                       
                        
Význam vzduchu pro život, ochrana ovzduší  
 
Pro dýchání lidí, živočichů a rostlin je 

nejdůležitější kyslík. Dobře se nám dýchá v lese, 

kde je dostatek kyslíku. Ve městech je vzduch 

znečištěn. Továrny, elektrárny a automobily znečišťují vzduch prachem, 

popílkem, kouřem a výfukovými plyny. Vítr roznáší takový vzduch po 

celé krajině. Škodlivé látky ve vzduchu ohrožují zdraví lidí. Poškozují 

stromy v lesích. Proto se do komínů továren a výfuků automobilů montují 

čistící zařízení. Zachycují z kouře prach, popílek a některé jedovaté 

plyny. Čistotu vzduchu zlepšují parky, sady, zahrady a lesy. 

 Víte, co dýcháme? Proč musíme větrat? 

 Voda je kapalina. Víte, co je to vzduch? 

 Zhluboka se nadechněte a pak na chvíli zadržte dech. Co jste 

vdechli? Jak dlouho byste přežili bez dýchání?  

ZDROJ KYSLÍKU  

Vzduch je bezbarvý plyn. Nachází se všude kolem nás. Když se 

pohybuje, šustí listím a vynáší draky vysoko nad vrcholy stromů. Jako 

vánek si pohrává s našimi vlasy. V podobě vichřice ničí vše, co mu stojí 

v cestě. 

search.php?rstext=all-phpRS-all&rstema=4
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Člověk a ochrana přírody                              
 
Lidé přetvářeli přírodu. Káceli lesy, vysoušeli močály a získávali tak pole. 

Ochočili si zvířata a pěstovali zemědělské plodiny. Lidí na Zemi stále 

přibývá. Vymýšlejí nové stroje, stavějí továrny, vyrábějí chemické látky. 

V přírodě se na skládkách hromadí odpadky. Motorová vozidla ničí 

vzduch výfukovými plyny. Půda a voda obsahují škodlivé látky. Takto 

znečištěná příroda ohrožuje zdraví lidí. Proto se vyrábějí zařízení, která 

mohou přírodě pomoci. Čističky čistí odpadní vodu. Katalyzátory 

zachycují jedovaté plyny.  

 Kterou část přírody a okolí máte nejraději? Co se vám tam líbí? 

 Jak se máte v přírodě chovat – a proč?  

 Kde bývá příroda nejvíce změněna vlivem člověka? 

 Kde bývá změněna nejméně? 

Lidé svou prací přírodu mění. Obdělávají pole, stavějí silnice, ošetřují 

lesy, zakládají rybníky. Někdy však lidé svou činností přírodu poškozují. 

 Jak mění přírodu – horník, lesník nebo zemědělec? 

 Jak změnili lidé přírodu v okolí tvé školy? 

Odpadky se třídí podle druhu na papír, sklo, 

kovy, textil a plasty. Některé lidé ještě využívají 

při výrobě, jiné spalují spalovny odpadů. Lidé musí o přírodu pečovat a 

chránit ji. Ochrana přírody je povinností každého občana.  

 Zajděte se společně s celou třídou podívat do přírody a pozorujte, co 

do přírody nepatří. Nakreslete obrázek:  

TAK NE!!! 
 

TAK ANO!!!  
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Příroda na jaře 
 
Jaro začíná 21. března. Je to den jarní rovnodennosti (den i noc jsou 

stejně dlouhé). Jarní měsíce jsou: březen, duben a květen. Dny se stále 

prodlužují a oteplují. Na jaře slavíme svátek zvaný Velikonoce. Tradicí 

drženou na velikonoční pondělí je, že děvčata připravují malované 

kraslice a chlapci s pomlázkou chodí na koledu. Ptáci se vracejí 

z teplých krajin, zvířata vylézají z úkrytů. Začínají práce na zahrádce i na 

poli. Zemědělci sázejí brambory a sejí některé druhy obilí. Na stromech 

raší pupeny, tráva se zelená.  

Na jaře na větvích vyraší pupeny. Z pupenů vyrostou květy. Včelky květy 

opylují. Na jaře rozkvétají i ovocné stromy.  

 Vyprávějte podle obrázků o jaru a Velikonocích. 
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Jaro 
 
Rozkvétají také první jarní květiny. 
(prvosenka jarní, bledule, sněženka, tulipán, narcis, krokus, fialka) 

 Pojmenujte rostlinky na obrázku.  
 
Na jaře se rodí mláďata (kuřata, housata, koťata).  
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PŘÍRODOPIS Ochrana životního prostředí 4. 
 
Příroda v létě 
 

Léto začíná 21. června. Je to den letního slunovratu (kdy je nejdelší den 

a noc je nejkratší). Letní měsíce jsou: červen, červenec a srpen. 

V tomto období jsou dlouhé a horké dny. Na zahradách i ve volné 

přírodě vše kvete, plody na stromech a keřích dozrávají. Na polích 

probíhají žně – sklizeň obilí. Léto je čas odpočinku. Chodíme na výlety, 

koupeme se v rybnících a sbíráme lesní plody a houby. V červenci 

začínají letní prázdniny. Děti se radují, sportují a užívají si volna. 

 Vyprávějte o létě (přírodě, počasí, činnostech dětí) podle obrázku. 
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Příroda na podzim 
 
Podzim začíná 23. září. Je to den podzimní rovnodennosti (den i noc 

jsou stejně dlouhé). Podzimní měsíce jsou: září, říjen a listopad. Dny se 

zkracují, noci prodlužují. Venku se ochlazuje, fouká vítr. Bývají časté 

mlhy a deště. Tepleji se oblékáme. Listí na stromech žloutne a opadává. 

Větve jsou holé. Děti na podzim pouštějí draky, trhají šípky a sbírají 

kaštany a žaludy. 

2. listopadu si připomínáme památku všech zesnulých. 
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Podzim 
 
Na podzim sklízíme brambory a většinu zeleniny (mrkev, celer, petržel, 

zelí,…). V sadech a v zahradách očesáváme z ovocných stromů ovoce. 

Zemědělci orají a vláčejí pole, sejí některé druhy obilí, které nazýváme 

ozim. Probíhají výlovy rybníků a podzimní hony na zajíce a bažanty. 

Stěhovaví ptáci odlétají do jižních zemí a zvířata se připravují na zimu. 

Stěhovaví ptáci – vlaštovka, husa, čáp, kukačka, skřivan. 
Stálí ptáci – vrabec, sýkorka, bažant, kos, vrána, jestřáb. 

 Vyprávějte podle obrázků o podzimu. 

 Zopakujte si, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a kteří přezimují. 
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Příroda v zimě 
 
Zima začíná 21. prosince. Je to den zimního slunovratu (kdy je nejdelší 

noc a nejkratší den). Zimní měsíce jsou: prosinec, leden a únor. Venku 

je silný mráz a fouká ledový vítr. Často padá sníh. Na oknech bývá 

námraza a na okapech rampouchy. Rybníky pokryje led. Příroda pod 

sněhem odpočívá. Děti se v zimě těší nejvíc na Vánoce, zvlášť na 

Štědrý den 24. prosince, kdy se pod ozdobeným stromečkem rozbalují 

dárky. 31. prosince lidé oslavují konec starého roku. 1. ledna přivítáme 

příchod nového kalendářního roku. 

Zimní sporty a pobyt v zimní přírodě nebo na horách jsou velmi zdravé. 

Stáváme se otužilejšími. Jsme odolnější proti nemocem. V zimě je 

důležité se teple obléct. Na horách se počasí rychle mění, proto 

nesmíme podceňovat nebezpečí hor.  

 Řekněte, co si oblečete na sebe v zimě. 

 Vyprávějte podle obrázku, co děláte v zimě.  
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PŘÍRODOPIS  Ochrana životního prostředí 4. 
 
Zima 
 
Zvířata v přírodě mají v zimě těžké životní podmínky. Za velkého mrazu 

nebo, když napadne hodně sněhu, jsou odkázána na pomoc člověka. 

Myslivci nosí zvířatům do lesa seno, sůl, žaludy, kaštany. Ptákům 

sypeme na krmítka semínka nebo dáváme lůj. Pomozte i vy zvířatům. 

 Najděte, co na zimní obrázek nepatří. 
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V lese a u lesa 
 
Les je přírodní společenství, má pro člověka velký význam. Stromy 

vytvářejí mnoho kyslíku, který potřebujeme k dýchání. Spolu s mechem 

udržují zásobu vody a dávají nám dřevo. Les poskytuje potravu lidem i 

ostatním živočichům. Lesy jsou nejlepším místem odpočinku. Je zde 

čistý a vlhký vzduch a krásné prostředí. Toho si musíme vážit a lesy 

chránit.  

V lese rostou listnaté i jehličnaté stromy.  

Listy listnatých stromů na podzim opadávají. 

Jehličnaté stromy neopadávají. Opadá pouze modřín. 



84 
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Bohatství lesa 
 
Les nám dává dřevo. Je to vzácná surovina, se kterou musíme dobře 

hospodařit. Než strom vyroste, trvá to mnoho let. Dřevo se používá 

hlavně ve stavebnictví. Vyrábí se z něj okna, dveře, nábytek. Dřevo se 

používá i k výrobě papíru. Pařez je zbytek kmene uřezaného stromu.  Na 

pařezu jsou viditelné čáry ve tvaru kruhu zvané letokruhy. Počet 

letokruhů udává stáří stromu. 

 

 

 

 

 

V létě a na podzim v lese sbíráme jedlé houby a lesní plody. 

Nikdy netrhejte a nejezte v lese plody a houby, které neznáte!  
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Živočichové v lese 
 
V lese najdeme mnoho volně žijících živočichů. Les poskytuje 

živočichům úkryt, potravu i vhodné podmínky pro rozmnožování. Ptáci si 

zde staví hnízda. Zajíci, lišky a další zvířata si v lese hloubí nory. O lesní 

zvěř se starají hajní a myslivci.  

 Proč je pro živočichy les důležitý? 

 Jak pomáháme zvěři v zimním období a proč? Kdo je to pytlák? 
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Ochrana zvěře 
 
Na podzim se pořádají hony, aby se některé druhy zvěře nepřemnožily. 

V zimě nosí hajní a myslivci zvěři do krmelců potravu (žaludy, kaštany, seno 

a sůl).  

 Pojmenujte zvířata a řekněte, jak se jmenuje celá zvířecí rodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozdělte obrázky na stromy a keře.  

 Pojmenujte stromy a keře na obrázku. Určete, který plod patří 

k danému stromu nebo keři a jak se tyto plody jmenují. 
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Na louce  
 
Louka je přírodní společenství, kde rostou rostliny, keře a stromy, kde 

žije hmyz a drobní živočichové. Na květy usedají včely, čmeláci a motýli, 

aby je opylovali. 

Louka je na jaře a v létě krásně barevná květy různých rostlin. Mnohé 

z nich jsou léčivé byliny. Člověk si chodí na louku odpočinout. Sleduje 

krásu rostlin i živočichů. Může zde nasbírat léčivé byliny. 

 Řekněte podle obrázku, kteří drobní živočichové žijí na louce. 
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Barvy louky 

 
Na louce vidíme mnoho barevných rostlin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jaké barvy můžete pozorovat na louce? 

 Pozorujte motýli na vycházce a zkuste motýla nakreslit. 

 Pojmenujte rostliny na obrázku. 
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PŘÍRODOPIS   Ochrana životního prostředí 4. 
 

Na poli 
 
Pole jsou velké úseky půdy, o které se lidé starají. Říkáme jim pole nebo 

lány. Na jaře je uvláčí a zasejí řepu, kukuřici, slunečnici, zasadí 

brambory. Tyto rostliny potom zemědělci ošetřují: stříkají proti škůdcům, 

jednotí, zbavují plevele. Některé druhy obilí se sejí na jaře, říká se jim 

jařiny. Jiné druhy se sejí na podzim, říká se jim ozim.  

 Co se vyrábí z řepy cukrovky a jak může člověk zpracovat brambory? 

 Jak člověk využívá kukuřici a slunečnice?  
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Práce na poli 
 
Při práci na poli se používají stroje. V létě vyjedou na pole kombajny. Ty 

posečou obilí, vymlátí zrní a na polích zbudou balíky slámy. Ostatní 

plodiny se sklízejí na podzim. Poté vyjedou traktory. Zemědělci lány 

zorají a pohnojí, aby si pole přes zimu odpočinulo. 

 Jaké druhy obilí znáte?  

 Jak se nazývá obilí, které se seje na jaře? 

 Jak se nazývá obilí, které se seje na podzim? 

 Vyjmenujte některé výrobky vyrobené z obilí. 
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U vody a ve vodě 
 

Vodní plochy na našem území jsou: rybníky, řeky, potoky, jezera. 

Největší vodní plochy jsou moře a oceány. Ty v naší vlasti nemáme. 

V moři žijí jiní živočichové a rostliny než v rybnících a řekách. Voda je 

tam slaná. Mnoho vodních zdrojů je zásobárnou pitné vody. 

Největším nebezpečím pro vodní plochy a jejich okolí je znečišťování 

odpadky. Pro člověka je příroda u vody místem odpočinku a koupání. 

Vodní plochy nám také dávají obživu (ryby). 
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Ochrana vody 
 
Rybník, řeka, potok a jejich okolí je společenství, kde žijí nejen vodní 

živočichové a rostliny, ale i ti, kteří mají rádi vlhké prostředí. Pro všechny 

je důležitá čistota vody a prostředí, ve kterém žijí. O rybníky se stará 

porybný. Na podzim bývají výlovy rybníků. Ryby mohou lovit jen rybáři. 

 Vyjmenujte rostliny a živočichy, které najdete v blízkosti vody. 
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