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Pracovní list č. 1 

 

ÚVOD 

1.  Napiš, co patří do přírody. 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

2.  Podtrhni přírodniny neživé. 

Voda, ryba,  písek,  kámen,  tráva,  jabloň,  včela,  vrabec,  zajíc,  houba, sníh,  led. 

3.  Označ (vybarvi) přírodniny živé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Napiš některé výrobky člověka. 

_______________________________________________________________ 

 

6. Čtyřsměrka – vyznač vše, co patří do živé přírody, vypiš zbylá slova, která 

označují názvy neživé přírody. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________  

_____________________ 

 



Pracovní list č. 2 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

KOSTRA  A  POHYBOVÁ SOUSTAVA 

1.  Doplň a vybarvi části kostry:  lebka,  hrudník,  páteř,  horní končetina,   

     dolní končetina,  pánev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             2. Na obrázku najdi a vyznač kost hrudní   

                                                 a kosti klíční. 

 

 

3. Spoj čarou, co k sobě patří. 

Pohyb kostí umožňují          natahují  a stahují 

Svaly se             klouby a svaly 

Pohyb svalů řídí                 nervy 

4. Napiš, jaký úraz si způsobil tento chlapec. 

____________________________________________ 



Pracovní list č. 3 

 

kouření 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

1. Doplň:   levá plíce, dutina nosní, průduška, hrtan, pravá plíce, průdušnice 

 

 

               

 

 

 

 

 

 
2.  Doplň. 

K dýchání potřebujeme  __________________. Dýcháme  __________________ .  

Plíce jsou uloženy v  ______________________ . 

V plících přechází  _____________________ ze vzduchu do krve. 

Krev roznáší kyslík do celého  _____________ . 

3. Spoj čarou, co je správné. 

 DÝCHÁNÍ: 
 

 
PROSPÍVÁ 

 
ŠKODÍ 

                v 

   

       

 

4. Doplň správné slovo. 

Při tonutí dochází k zástavě  ________________________ . 

cvičení   
a 

sport 
výfukové 

plyny 

procházky do 

přírody 

do 

prach 

větrání 



Pracovní list č. 4 

 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 

1. Doplň:  tlusté střevo,  tenké střevo,  konečník,  žaludek,  játra,  jícen,  dutina ústní,  

slepé střevo 

 

2. Spoj čarou, co k sobě patří. 

dutina ústní             promíchání potravy se žaludeční šťávou   

žaludek    promíchání potravy se slinami 

tenké střevo    výživné látky se dostávají do krve 

tlusté střevo    odvod zbytků z těla 

 

3. Podtrhni zdravá jídla. Vysvětli, čím škodí člověku nezdravé a nekvalitní jídlo. 

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

vejce,  mléko, ryby,  tatarka,  brambůrky,  brambory,  jogurt,  knedlíky, celozrnné 

pečivo 



Pracovní list č. 5 

 

SRDCE A KREVNÍ OBĚH 

1. Vybarvi červenou pastelkou srdce. 

 

  2. Spoj čarou, co k sobě patří. 

 

                             srdce 

 roznášejí kyslík 

 

                 červené krvinky 

 pohání krev 

 

                                                  bílé krvinky 

ničí zárodky nemocí 

 

 

 

 

3. Doplň slova:      tepen,  srdce,  žílami. 

______________________________ pracuje jako pumpa.  

Krev s kyslíkem a výživnými látkami vytlačuje do ________________________ . 

Do srdce se krev vrací  ________________________ .  

4. Podtrhni potřeby pro poskytnutí první pomoci při krvácení z tepny. 

dlaha,  tlakový obvaz,  pinzeta,  oční kapky,  náplast,  šátek,  nůžky 

 

5. Rychlou lékařskou pomoc voláme na telefonní číslo:  ______________ 



Pracovní list č. 6 

 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

1. Doplň slova :  močová trubice, ledvina,  močový měchýř, močovod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň. 

____________________________________     se tvoří moč. 

____________________________________     odvádějí moč z ledvin. 

____________________________________     se moč hromadí. 

____________________________________     odchází moč z těla ven. 

(v ledvinách,  močovody,  močovou trubicí,  v močovém měchýři) 

3.  Napiš, co škodí ledvinám. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Pracovní list č. 7 

 

NERVOVÁ SOUSTAVA 

1. Podtrhni to, co patří do nervové soustavy. 

mozek,  žaludek,  ledviny,  mícha,  plíce,  játra,  nervy,  srdce,  tepny,  žíly,  svaly,  

kosti 

2. Napiš, které orgány tvoří nervovou soustavu. 

__________________________________________________________________ 

3. Doplň správné názvy. Obrázek vybarvi.  

 

 

 

 4. Doplň slova: nervy, páteři, lebce 

Mozek je uložen v   _______________ . 

Mícha je uložena v  _______________. 

Z mozku a míchy vycházejí  ________. 

 

 

 

 

5. Co prospívá nervové soustavě? 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Pracovní list č. 8 

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 

 

1. K jakému zásahu je připraven tento zraněný?  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

2. Škrtni nesprávná slova: 

Rány se přímo prsty dotýkáme - nedotýkáme. 

Ránu omyjeme - necháme špinavou. 

Ránu překryjeme obvazem - necháme odkrytou. 

 

3. Doplň chybějící slova ve větách: 

Zlomenou končetinu se nejprve snažíme ________________přiložením __________ 

a znemožníme _____________v kloubu nad a pod zlomeninou. Při poranění kloubů, 

nejčastěji to bývá kotník nohy, stačí nejprve přiložit studený ____________ a 

obvázat pružným obinadlem. 

Nápověda: znehybnit, dlahy, pohyb, obklad 

 

4. Najdi v textu, jak ošetříš zraněného, než přijede lékař. 

Tepenné krvácení zastavím _____________________________________________ 

Pokud je člověk v bezvědomí, musím _____________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Od těžce zraněného neodcházím, ________________________________________ 

 

5. Napiš číslo telefonu rychlé lékařské pomoci?                   __________________ 
 

6. Nakresli některé potřeby z lékárničky. 

 

 

 



Pracovní list č. 9 

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

1. Přečti si dvojice jídel. 

 

čerstvá zelenina - vařená zelenina                     

tmavé pečivo - bílé pečivo                                  

uzeniny - sýry                                                       

brambory - knedlíky                                              

čokoláda - med                                                    

čerstvé ovoce - kompot                                        

 

Vypiš z dvojic jídel ta, která máš nejraději.          Vypiš ta, která jsou zdravější. 

 

-------------------------------------------------                  -------------------------------------------------      

-------------------------------------------------                  ------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------                  ------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------                  ------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------                  ------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------                  ------------------------------------------------- 

2. Uprav větu tak, aby byla zásadou zdravého života. 

A) Své tělo neudržujeme v čistotě. _____________________________________ 

B) Oblékáme se, jak chceme.   ________________________________________ 

C) Jíme hodně a jen to, co nám chutná. _________________________________ 

D) Pohybujeme se v prašném a rušném prostředí. _________________________ 

_________________________________________________________________ 

E) Kouřím a piju alkohol v malém množství. ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Vypiš nějaké návykové a zdraví škodlivé látky?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



Pracovní list č. 10 

 

OPAKOVÁNÍ – ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

 

1. Jakou funkci plní kostra? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Najdi na obrázku a dopiš na linky názvy orgánů.  

                                                              

                        Nápověda: mozek, oko, nos, plíce,             

                                           srdce, játra, žaludek,           

                                           tenké střevo, tlusté         

                                           střevo 

 

 

 

 

 

 

3. Doplň. 

K dýchání potřebujeme ________________. Dýcháme __ ________________ . 

Plíce jsou uloženy v   ____________________ . V plících přechází  kyslík ze 

vzduchu do krve. Krev roznáší kyslík do celého   ___________ . 

4. Vypiš jídla, která škodí trávicí soustavě. 

___________________________________________________________________ 

 

5. Dopiš, jak se také tělo zbavuje škodlivých látek. Doplň chybějící písmena. 

Škodliviny, které se do těla dostanou potravou, vylučují L _ _ _ _ _ Y. 

Z těla ven se dostanou M _ _ Í. 

 

6. Víš, co řídí práci celého těla? 

_____________________________________  

 



Pracovní list č. 11 

 

 

7. Písmena ve slovech se promíchala. Rozluštěte názvy částí těla člověka a 

vypište je do křížovky. 

 

 1. TEKOL 

 2. OCHIŘB    

 3. AVALH    

4. OLDIDOCH 

5. YNITEČNOK 

6. ONELOK 

 

 

V tajence je ukryt název části těla člověka. Nakreslete ji do rámečku. 

  

 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

                                                    

 

 

 

             

         

         

         

         

               

         

 



Pracovní list č. 12 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 

ŽIVOČICHOVÉ 

1. Doplň: 

Savcům se rodí ______________ mláďata. 

Po narození sají ____________________________________________. 

Mezi savce patří například _____________________________________________  

___________________________________________________________________. 

2. Doplňovačka. Když správně doplníš odpovědi na 

všechny otázky, v tajence se dozvíš název savce, 

kterého vidíš na obrázku. 

1. 
    

          
   

2. 
   

          
 

Zvíře s parohy 
 

3. 
  

        
      

4. 
   

        
  

Mládě od krávy 
 

5. 
   

        
  

Dává nám vlnu 
 

6. 
 

              
 

Lesní savec v rezavém kožíšku 

7.           

 

   

 

     

                         1.                                    3.                                7.                                        

3. Nakresli jednoho savce domácího a jednoho volně žijícího.                                                                        

 

 

 

 



Pracovní list č. 13 

 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA, STAVBA TĚLA, UŽITEK     

1. Doplň názvy částí těla koně.  Obrázek vybarvi.    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Kůň je:  sudokopytník  -  lichokopytník.   Vysvětli, jak to poznáme. 

2. Doplň. 

Savcům, kteří se živí masem říkáme ________________________ . 

Je to například_________________a  _________________ . 

Savcům, kteří se živí rostlinou potravou říkáme ______________________ . 

Je to například ____________________ a ________________________ . 

Savcům, kteří se živí potravou jak rostlinou, tak masem říkáme ____________________. 

A sem patří _________________. 

3. Spoj obrázky se správnou odpovědí. Obrázky vybarvi.   

 

               

 

 

 

 

 

dává člověku maso, tuk a kůži 

pomáhá člověku při práci, je 

tažným a jezdeckým zvířetem 

dává mléko, maso a kůži 

dává vlnu, kůži, maso a mléko 

na sýry 



Pracovní list č. 14 

 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA – samec, samice, mládě 

 

1. Doplň ostatní členy zvířecí rodiny: 

 

 

SAMEC 

 

SAMICE 

 

MLÁDĚ 

  

ovce 

 

   

štěně 

  

kočka 

 

  

kráva 

 

 

kůň 

  

 

 

2. Nakresli jednu zvířecí rodinu- samce, samici a mládě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 15 

 

DOMÁCÍ  ZVÍŘATA  - Prase a skot 
 

1. Popiš tělo prasete. 

2. Jaký užitek má člověk z prasete? 

_______________________________________________________  

 

3. Co se vyrábí z kůže prasete? ______________________________  

 

_________________________________________________________  

 

4. Napiš, jak se říká jedním slovem krávě, býkovi a teleti. ___________________  

5. Správně spoj: 

 

 

 

maso telecí maso vepřové maso hovězí 

 

6. Najdi trojice slov, které k sobě významem patří. Vysvětli proč. Skupiny slov 

vybarvi stejnou barvou. 

 

 

 

 

prase 

tvaroh 

boty 
koželuh 

kráva 

mléko 



Pracovní list č. 16 

 

Opakování – DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

1. Podtrhni správné slovo ve větě 

Savcům se rodí mláďata            z vajíček  -  živá . 

Po narození mláďata savců       sají mateřské mléko – loví si sama potravu. 

 

2. Podtrhni názvy savců. 

pes,  jelen,  kuře,  člověk,  datel,  kapr,  kráva,  husa,  kůň 

3. Popiš části těla krávy 

 

 

 

 

 
 

 
 
3. Kůň je           sudokopytník   -  lichokopytník 
 

4. Doplň ostatní členy zvířecí rodiny: 

 

SAMEC  

 

SAMICE 

 

MLÁDĚ 

  

ovce 

 

   

štěně 

  

kočka 

 

  

kráva 

 

 

kůň 

  

 

5. Jaký užitek má člověk z prasete domácího? 

___________________________________________________________________  



Pracovní list č. 17 

 

Úkol pro šikovné žáky 

 

Napiš, jaká domácí zvířata jsou na obrázku. Obrázek vybarvi. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

 



Pracovní list č. 18 

 

PTÁCI - stavba těla, způsob života   

1. Podtrhni názvy ptáků. Opiš je. 

Sova,  sýkorka,  křeček,  vlaštovka,  myš,  ježek,  moucha,  holub,  vrána,  

orel,  káně,  vrabec,  koroptev,  kachna,  žába,  kapr,  želva,  zmije,  datel. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Doplň části těla ptáka a obrázek vybarvi. 

 

 

 

 

  

( hlava,  zobák,  trup,  křídlo,  ocas, noha,  krk  ) 

3. Doplň. 

Tělo ptáků je pokryto ________________________ . Samička snáší do hnízda 

_____________________ .  Z vajíček se vylíhnou  ______________________ . 

Rodiče se o mláďata  ___________________________  . 

4. Doplňovačka s  tajenkou.           

            Černý pták   

 K      P     V Pták, který žije na polích  

    R      C 
Pták, který žije blízko lidských 
obydlí 

            Šplhavý pták - doktor lesa  

 
Nakresli ptáka, který ti vyšel v tajence. 
Co o něm víš? Vyprávěj. 



Pracovní list č. 19 

 

DOMÁCÍ   PTÁCI   
 

1. Vyber a podtrhni drůbež. 

Krůta,  skřivan,  husa domácí,  kachna domácí,  koroptev,  sova,  vrána,  kur  

domácí,  orel,  holub  domácí,  kukačka,  vlaštovka,  stehlík,  hýl . 

2. Napiš název těchto druhů drůbeže. 

 

         

__________________     _________________        _______________ 

 

3. Doplň tabulku: 

samec samice mládě užitek 

 slepice   

  krůtě  

   peří, maso, tuk 

kačer    

 

 4. Napiš, kteří z domácích ptáků mají plovací blánu. 

________________________________________________________  

5. Vyhledej v učebním textu větu a doplň ji. 

Nejznámější je holub  _______________, který dokáže domů trefit i  z  ________  

dálky , a proto dříve nosíval _______________  _____________ . 

 
 



Pracovní list č. 20 

 

PTÁCI  VOLNĚ  ŽIJÍCÍ – druhy a způsob života 
 
1. Spoj názvy ptáků s prostředím, kde žijí. 

datel 
 

v lese 
 

čejka 

čáp 
 

břehy rybníků a řek 
 

kos 

labuť 
 

vodní ptáci 
 

břehouš 

vlaštovka 
 

louky a pole 
 

kachna 

vrána 
 

u lidských obydlí 
 

sojka 

 

2. Doplň názvy volně žijících ptáků. 

 

 

 

___________________               ___________________        ________________ 

3. Podtrhni čarou správnou odpověď. 

Ochrana ptáků v přírodě    je nutná    -    je zbytečná. 

Ptákům hnízda   ničíme   -   neničíme. 

V době hnízdění ptáky   plašíme    -    neplašíme. 

V zimě ptákům    pomáháme    -     nepomáháme 

Napiš, jak jim můžeme v zimě pomoci.      ____________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Jak se jmenuje pták o kterém říkáme, 

 že je doktor lesa?  
 

 ___________________ 

5. Nakresli krmítko pro ptáky. 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 21 

 

Opakování – PTÁCI 

1. Popiš části těla ptáka. 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš název ptáka na obrázku.    ___________________ 

 

2. Čím je pokryto tělo ptáků?    __________________ 

3. Jak se rodí mláďata ptáků?    živá  -  z vajíček 

4. Napiš drůbež, kterou znáš? __________________________________ 

5. Jaký užitek má člověk:   

ze slepice  -  ___________________________________ 

z husy   -    ________________________________________ 

6. Doplň do tabulky názvy ptáků podle prostředí, ve kterém žijí. 

datel, čáp, labuť, čejka, kos, břehouš, kachna, vlaštovka, sojka,  vrána 

v lese břehy rybníků 
a řek 

vodní ptáci louky a pole lidská obydlí 

  
 

   

  
 

   

 

7. Čím jsou užiteční volně žijící ptáci? 

___________________________________________________________________ 

 



Pracovní list č. 22 

 

Úkol pro šikovné žáky 

 

V čtyřsměrce najdi názvy 9 ptáků a vypiš je na řádek. 

ě š d t ž p á č h ch s h 

e k o h o u t s s z l o 

í w d x ř ú l a t ý e l 

h a v r a n z á r ř p u 

g x ch i l é ů e a j i b 

č c e b a r v g k k c q 

e ž ů c v é ž d a a e r 

x š ř a e í u l e t a d 

v l a š t o v k a i o ú 

 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 23 

 

HMYZ – stavba těla, způsob života 

 

1. Popiš tělo mouchy. 

 

 

 

 

 

 
(nohy, tykadla, hlava, křídla, zadeček, hruď) 

 

 

2. Doplň: 

 

Samičky hmyzu nakladou _______________________ . 

Z vajíček se vylíhnou ______________________ . 

Larvy se ____________________________ . 

Z kukly se vylíhne ________________________ . 

 

3. Podtrhni správné slovo: 

 

Hmyz má   3 páry nohou – 4 páry nohou. 

Oči hmyzu jsou  jednoduché  -  složené.  

Křídla brouků se nazývají   krovky  -  blanitá křídla. 

 

4. Spoj čarou, kde žije tento hmyz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRADA 

POLE 

LES 

VODA 

DOMÁCNOST 

LOUKA 

vosa 

mol 

vážka 

mandelinka 
bramborová 

mravenec 

kobylka 



Pracovní list č. 24 

 

HMYZ -  užitečný 

1. Podtrhni, který hmyz je užitečný. Vypiš na řádek. 

Veš,   mol,   čmelák,   mravenec,   blecha,   včela,   komár,   vosa, moucha,   

slunéčko sedmitečné,   mandelinka bramborová. 

__________________________________________________________________  

2. Čím se živí slunéčko sedmitečné? ______________________________ 

3. Napiš, čím je člověku užitečná včela. 

__________________________________________________________________  

4. Jak se nazývá obydlí včel, která pro ně člověk staví? 

 

__________________________ 

 

 

5. Vyhledej v učebním textu věty a doplň správná slova. 

Včely žijí ve   ______________________________________________ .  

V úlu je jedna ______________  a několik tisíc  ____________________ . 

Včelí matka klade _____________________, ze kterých se líhnou nové 

______________. 

Včelí dělnice sbírají z květů  sladkou  __________________, ze které pak tvoří 

____________ . 

6. Nakresli slunéčko sedmitečné. 

 



Pracovní list č. 25 

 

HMYZ   škodlivý a obtížný 

1. Vybarvi, hmyz škodlivý – zeleně, hmyz obtížný – červeně. 

 

lýkožrout veš dětská bělásek 

zelný 

blecha 

klíště mandelinka 
bramborová 

vosa moucha 

 

2. Pojmenuj tento hmyz. 

 

 

 

__________________     _________________   __________________ 

 

3. Jak se jmenuje nebezpečná nemoc, kterou přenáší klíště?   

__________________________________________ 

Jak se člověk proti ní může chránit? _________________________ 

Jak se chránit proti napadnutí klíštětem? ______________________ 

________________________________________________________ . 

4. Doplň názvy škůdců: 

Lýkem se živí  ________________________  

Jeho housenky si pochutnávají na listech salátů.___________________ 

Listy brambor ožírá ________________________________________ . 

Látku na šatech ničí housenky _______________________________ . 



Pracovní list č. 26 

 

Opakování – HMYZ 

1. Popiš tělo včely. 

 

 

 

 

 

 

2. Kolik nohou má hmyz? ______________________ 

 

3. Jak se nazývají křídla brouků? ____________________________ 

 

4. Rozděl hmyz: 

 

komár,  včela,  mol,  veš,  mandelinka bramborová,  lýkožrout,  mravenec,  blecha, 

bělásek,  slunéčko sedmitečné 

 

užitečný škodlivý obtížný 

   

   

   

   

 

 

5. Napiš, čím je užitečná včela. _________________________________________________ 

 

6. Čím škodí mandelinka bramborová? __________________________________ 

7. Jaký hmyz přenáší nemoc, která se nazývá KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA? 

__________________________________ 



Pracovní list č. 27 

 

Úkol pro šikovné žáky 

 

 

   
    .         

    

  
      .       

     

   
    .       

     

  
       .     

      
          .   

       

  
      .     

      

        
TAJENKA : 

  
1. Orgán uložený v lebce. 

    
Mezi hmyz patří i _______________ 

2. Část rostliny, která je v zemi. 
   

/nakresli/ 
  

3. Mládě krávy. 
         

4. Nemoc, při které potřebujeme kapesník. 
     

5. Užitečný hmyz, který opyluje květy. 
      

6. Chladné roční období. 
        

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

 

 

 

 



Pracovní list č. 28 

 

ROSTLINY - život rostlin, rozdělení, části rostlinného těla – I. část 

 

1. Doplň části rostlinného těla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozděl názvy rostlin do skupin. 

        smrk,   růže,   šípek,   lípa,   kopřiva,   rybíz,   jedle,   jabloň 

 

 

 

____________     _______________   ____________     ____________ 

____________     _______________   ____________     ____________ 

 

4. Nakresli bylinu, keř a strom. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň, co potřebuje 

rostlina k životu. 

 

1. ____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

 

stromy 

 listnaté 

stromy 

jehličnaté 
keře byliny 



Pracovní list č. 29 

 

ROSTLINY- části rostlinného těla – II. část 

1. Spoj čarou co k sobě patří. 

 

 

 

 

 

2. Jak se nazývá zdřevnatělý stonek stromu? 

_______________________________ 

 

3. Jak se nazývají listy jehličnatých stromů? 

_____________________________ 

 

4.    Poznáš jehličnaté stromy podle jejich plodů? 

       Víš, jak se plodům těchto stromů říká? ____________________ 

 

 

 

J __  __  __  __                                           __  __  __  K          

 

 

 

  

__  O  __  O __  __  __  __                                            M  __  __  __  __  __ 

 

Který z těchto stromů na zimu opadává? ____________________ 

 
KOŘEN 

  
STONEK 

 
LIST 

 
KVĚT 

Vytváří látky důležité pro život a růst 

rostliny a dýchá. 

Upevňuje rostlinu v zemi. 

Proudí jím živiny a nese listy a květy. 

Po opylení se mění na plody. 



Pracovní list č. 30 

 

ROSTLINY – životní prostředí rostlin, chráněné rostliny 

1. Podle textu vyhledej a správně napiš do tabulky, v jakém životním prostředí 

žijí tyto rostliny: 

 mech,  zvonek,  rákos,  jetel,  houby,  stulík,  kukuřice,  žito,  smrk,  brambory   

u vody na polích na loukách v lese 

    

    

    

 
2.  Poznáš tyto druhy polních rostlin?  

                                 

_________________________________________________________________  

3. Jak se nazývá oblast, ve které rostou chráněné rostliny? 

    Podtrhni co je správně. 

                přírodní památník            -         přírodní rezervace 

4. Spoj správně 

 

 

 

 

 

 

STROMY 

LISTNATÉ 

STROMY 

JEHLIČNATÉ 

bříza 

smrk 

lípa 

modřín 
dub 

borovice 

jedle 



Pracovní list č. 31 

 

Opakování  -  ROSTLINY 

1. Popiš části rostliny. 

 

Jak se jmenuje rostlina na obrázku? ________________________ 

Kde roste? ___________________________ 

 

2. Napiš: 

3 dřeviny ___________________________________________________________  

3 byliny ____________________________________________________________  

3. Jak se nazývá zdřevnatělý stonek stromu? _________________________ 

5. Jak se nazývají listy jehličnatých stromů? __________________________ 

 

6. Spoj správně, jaké funkce mají tyto části rostlin. 

Vytváří látky důležité pro život a růst rostliny a dýchá.      

Upevňuje rostlinu v zemi. 

Proudí jím živiny a nese listy a květy. 

Po opylení se mění na plody. 

kořen 

stonek

k 

 

květ 

 

list 



Pracovní list č. 32 

 

8. Rozděl rostliny podle jejich životního prostředí. 

leknín, zvonek, hrách, rákos, houby, jetel, smrk, kukuřice 

u vody na poli na louce v lese 

    

    

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

 

Úkol pro šikovné žáky 

 

 Vyber z obrázků pouze rostliny a ty správně vybarvi. 

 



Pracovní list č. 33 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – základní rozdělení látek 

1. Jak rozdělujeme látky kolem nás?   

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Najdi na obrázku všechny druhy látek a označ je 

křížkem. 

 

2. Rozděl tyto látky do správné skupiny: 

voda, pravítko, mléko, mlha, kámen, olej, kyslík, benzín, led, pára, guma, kouř 

 

pevné kapalné plynné 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

3. Spoj vlastnosti látek se správnou látkou: 

nemá stálý tvar        

              má stálý tvar       

rozplynou se 

tvoří kapky 

tvar změníme, když                                                           nemá stálý tvar 
 použijeme sílu  
 
4. Jak vypadá voda ve skupenství : 

pevném      _______________________ 

plynném     _______________________ 

kapalném   _____________________ 

pevné 

kapalné 

plynné 



Pracovní list č. 34 

 

HMOTNOST LÁTEK 

1. Doplň. 

 

Hmotnost látek zjistíme ________________. K vážení užíváme _____________. 

 

2. Základní jednotkou hmotnosti je: (nesprávné škrtni) 

                           1 LITR  -  1 KILOGRAM  -  1 METR 

 

3. Co můžeš zvážit na uvedených váhách? 

 

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

 

4. Kde se používají tyto váhy? 

   (spoj čarou, co k sobě patří) 

 

    VÁHA                                                 POUŽITÍ 

   osobní                                                 na těžká břemena 

   kuchyňská                                           v lékárně 

   nákladní                                               při vaření 

   laboratorní                                           vážení osob 

 

5. Zvaž a doplň hmotnost. 

 

Hmotnost sešitu je ……… g. 

 Hmotnost penálu je ……… g.  

Hmotnost čítanky je…….  g. 

Hmotnost mého těla je ……… kg. 



Pracovní list č. 35 

 

OBJEM KAPALIN 

 

1. Doplň. 

Objem kapalin měříme na _______. Sto litrů je jeden __________________. 

 

2. Napiš jen ty látky, u kterých měříme objem. 

Cukr, cement, vápno, voda, smetana, ocet, sůl, nafta, benzín, brambory, mléko, 

vápno, rýže, džus, mouka, olej, těstoviny. 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

3. Udělej si ve třídě podobný pokus. Do válce  

    s vodou ponoř větší předmět a zaznamenej, 

    o kolik hladina vody stoupne. 

 

 

Hladina vody stoupla o _____________ ml. 

 

 

4. Doplň. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       Krabice mléka má objem ________l. Láhev vody má objem __________l.  

       Vědro vody má objem __________ l. Barel nafty má objem _________  l. 

       Cisterna benzínu má objem _____________hl. 



Pracovní list č. 36 

 

OPAKOVÁNÍ – Rozmanitost přírody 

1. Doplň. 

Jednotky hmotnosti jsou: g _________, kg _,_________________ t   ____________. 

Seřaďte je od největší po nejmenší. Použij zkratky.                                              . 

K měření hmotnosti používáme různé druhy _______________. 

2. Přemýšlej a napiš. Co váží víc? Kilo peří nebo kilo brambor? 

___________________________________________________________________ 

3. Dopiš na linku, co můžeš vážit na gramy, na kilogramy a co na tuny? 

gramy: _____________________________________________ 

kilogramy: __________________________________________ 

tuny: _______________________________________________ 

4. Doplň. 

Základní jednotkou objemu je jeden _________. Jeho zkratka je _______. Dalšími 

používanými jednotkami jsou: ml ____________________, dl _________________,  

hl _____________________ . 

5. Napiš jen ty látky, u kterých měříme objem. 

___________________________________________________________________  

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

 

 

     



Pracovní list č. 37 

 

PŮDA, DRUHY PŮD 

 

1. Doplň, co způsobuje zvětrávání skal a co při něm vzniká. 

 

 
(kameny, kamínky, písek, hlína, slunce, mráz, déšť, vítr) 

 

2. Najdi v textu a napiš krátkou zajímavost o těchto půdách. 

 

Písčitá půda ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

Jílovitá půda ________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________ 

Hlinitá půda ________________________________________________________ 

                      ________________________________________________________ 

 

3. Doplň do křížovky, co vše můžete v půdě nalézt. 

 

     J     

    P  S  K  

 R  S     Y  

    V  D    

      Z D   

Ž  V    CH   É 

    Š  Ě R   

   S K  L    

 

Tajenka: Půda je hlinitá, písčitá nebo  

 

        



Pracovní list č. 38 

 

PÉČE O PŮDU, OCHRANA PŮDY 

 

1. Spoj čarou, co k sobě patří. 

 

Živiny dodává do půdy                                               orání a okopávání. 

Vodu dodává do půdy                                               hnůj, močůvka, kompost. 

Vzdušný kyslík dodává do půdy                                déšť, sníh a závlahy. 

 

2. Podtrhni to, co půdu poškozuje. 

 

Motorová nafta, kompost, benzín, močůvka, olej, hnůj, chemické postřiky. 

 

 

3. Napiš, co úrodnost půdy zlepšuje. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

4.  Doplň slova: chránit, poškozovat, potrava 

 

Půdu nesmíme __________________ . Půdu musíme _______________________ . 

Roste v ní _________________________ pro lidi a pro zvířata. 

 

5. Nakresli potravinu pro člověka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 39 

 

OPAKOVÁNÍ – Rozmanitost přírody - Půda  

1. Napiš, proč lidé potřebují půdu a proč je půda důležitá pro rostliny. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Co všechno můžeš v půdě najít? 

___________________________________________________________________ 

3. Rozeznáváme tři základní druhy půdy. Napiš, které to jsou. 

Půda _________________, ___________________________ a _______________ . 

4. Spoj čarou, co k sobě patří. 

       Živiny dodává do půdy                                              orání a okopávání. 

       Vodu dodává do půdy                                               hnůj, močůvka, kompost. 

       Vzdušný kyslík dodává do půdy                                déšť, sníh a závlahy. 

5. Napiš, které nářadí používáme                                  6. Víš, proč půdu hnojíme? 

 při obdělávání půdy? Některé vyber                            

 a nakresli.                                                              ___________________________ 

______________________                                     ___________________________ 

______________________                                     ___________________________                         

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

 



Pracovní list č. 40 

 

KÁMEN Z PŘESLIČEK A PLAVUNÍ - UHLÍ 

 

1. Vyhledej v textu a doplň chybějící slova ve větách. 

 

Koncem prvohor naší Zemi pokrývaly rozlehlé ____________. Zbytky odumřelých  

 __________ těchto pravěkých rostlin padaly do bažin a močálů a pradávná moře na 

 ně nanesla vrstvy __________ a ____________. Tyto kmeny tak ztvrdly na černý  

kámen, kterému říkáme ____________. 

2. Rozděl uhlí podle stáří: ( pomocí čísel označ 1 - nejstarší,2,3,4, - nejmladší) 

      3. V textu vyhledej a napiš, kde se u nás těží uhlí. 

       Černé uhlí - ________________________________ 

       Hnědé uhlí - ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4. Vypište, co se dá z uhlí vyrobit?  

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRACIT      

RAŠELINA  

HNĚDÉ UHLÍ  

ČERNÉ UHLÍ  



Pracovní list č. 41 

 

ŽELEZNÁ RUDA           

 

1. Doplň. 

Železo se vyrábí tavením _____________  rudy ve _____________ pecích. 

  

2. Prohlédni si obrázek vysoké pece a vypravuj, jak se taví železo. 

 

 

               3. Doplň, z jaké oceli se vyrábí: 

 

 

 

                    mříže, radiátory, pekáče 

                                             

 

 

                           nože, sekery, pily 

 

 

                         hřebíky, plechy, dráty 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na linku napiš, co máte doma ze železa, a do rámečku namaluj. 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 42 

 

ROPA A ZEMNÍ PLYN 

 

1. Vyhledej v textu a na linku dopiš. 

 

Z ropy se vyrábí ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

2. Podtrhni správnou odpověď. 

 

Ropa se vyrábí v továrnách.       Ropa se těží ze země.       Ropa se vyrábí z uhlí.   

 

                                      Ropa vznikla z těl pravěkých živočichů.  

 

3. Zkus pojmenovat, co vidíš na obrázcích. 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

                               ____________________ 

 

 

4. Vyhledej v textu a doplň do vět. 

Z hlubin se těží tzv. ___________.  Zemní plyn slouží k ______________________,  

ale také k _____________________________. Zemní plyn ke zpracování k nám  

přivádějí _________________. 

5. Nakresli některé výrobky z ropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 43 

 

OPAKOVÁNÍ – Rozmanitost přírody  

1. Doplň.  

1. Rostlina, ze které před dávnými lety vzniklo uhlí.                                                                                                            

2. Výrobek z uhlí.                                                                                          

3. Místo, kde se těží povrchově uhlí.                                                                                        

4. Rostlina, ze které kdysi dávno vzniklo uhlí.     

Doplň vyluštěnou tajenku do věty a opiš na linku. 

Kámen z obřích přesliček, kapradin a plavuní se 

nazývá _ _ _ _ . 

___________________________________________________________________ 

2.   Jak se jmenuje město, které leží blízko Chebu a těží se tam hnědé uhlí?     

___________________________________________________________________ 

3. Vyjmenuj některé výrobky ze železa a dva z nich nakresli. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

4. Jak se nazývá soustava trubek, kterými se vede: 

voda - __________________________ 

plyn - __________________________ 

ropa - __________________________                                                                       

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    

     V    

    D    T 

      L   

K  P       



Pracovní list č. 44 

 

VODA A JEJÍ VLASTNOSTI 

 

1. Napiš, kde najdeš v přírodě vodu. 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. Spoj čarou a utvořené věty správně přepiš na připravenou linku. 

 

               Řeky  a potoky                                   jsou uměle vytvořená vodní díla. 

               Rybníky a přehrady                           jsou přirozeným vodním tokem. 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

3. Najdi v textu a doplň do vět. 

 

Voda je ________________, protože kape po kapkách. Voda je ________________, 

protože teče. Je ______________, ______________, bez ___________a ________. 

Mění __________________  podle tvaru nádoby. 

4. Doplň skupenství vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ___________________        ___________________           _______________ 

 

5. Urči správné skupenství.  

 

       voda, led vodní pára, mlha, kroupy, sníh, déšť, rosa, rampouchy 

 

Skupenství pevné:  ___________________________________________________ 

Skupenství kapalné:  __________________________________________________ 

Skupenství plynné:  ___________________________________________________ 



Pracovní list č. 45 

 

KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ, SPODNÍ A POVRCHOVÁ VODA 

 

1. Jak voda v přírodě obíhá? Doplň směr šipkami a vybarvi obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň věty. 

 

Voda se vypařuje a vzniká  ______________________ .  

Pára se sráží a vznikají _________________________ . 

 Z mraků padá na zem __________________________ . 

 Dešťová voda stéká do _________________________ . 

 Z řek se dostává do ____________________________ . 

 Voda se z moří vypařuje a vzniká _________________ . 

 Tak vzniká _______________ vody v přírodě, který se stále __________________ . 

 

3. Doplň: spodní voda, povrchová voda. Obrázek vybarvi. 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 46 

 

OCHRANA VODY    

 

1. Napiš, k čemu potřebujeme doma pitnou vodu. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2. Napiš, co všechno znečišťuje vodu. 

 

__________________       ____________________       ____________________ 

__________________      ____________________      ___________________ 

3. Najdi v textu a napiš, jak se jmenuje zařízení na čištění odpadní vody? 

 

 

 

4. Správný výraz v závorce podtrhni. 

Lidé potřebují na pití (povrchovou vodu, čistou pitnou vodu). 

Je to voda (povrchová, mořská, spodní). 

Spodní vody je (hodně, málo) 

Čistá pitná voda je (obyčejná, bezcenná, vzácná) tekutina. 

 

5. Doplňovačka s tajenkou.                         Tajenka: Nejrozšířenější tekutina 

    

Zařízení pro rozvod vody 

    

Malý vodní tok 
    

Velká nádrž na zásobu vody 
  

Větší tok vody 



Pracovní list č. 47 

 

VZDUCH - SLOŽENÍ, VLASTNOSTI 

 

1. Napiš názvy plynů, které tvoří vzduch. 

 

                 

K____________               D ___________     V______________    Jiné___________ 

 

 

 

2. Doplň věty správnými slovy. 

 

Vzduch je ____________. Je ___________________, proto jej nevidíme. Teplejší 

vzduch __________________________________, protože je _____________.  

Na jeho místo proudí _____________________________, je _________________. 

 

3. Seřaď vítr podle síly. Správné pořadí napiš. 

Vítr, větřík, vichřice, vánek. 

___________________________________________________________________. 

 

4. Dopiš, jaký vliv má vítr na počasí. Učebnice ti pomůže. 

Severní vítr _________________________________________________________. 

Jižní vítr ___________________________________________________________. 

Západní vítr ________________________________________________________. 

Východní vítr _______________________________________________________. 

 



Pracovní list č. 48 

 

VÝZNAM VZDUCHU PRO ŽIVOT, OCHRANA OVZDUŠÍ 

 

1. Vybarvi, kdo potřebuje vzduch k dýchání. 

 

     
 

 

2. Doplň správná písmena. Větu i s tajenkou přepiš na linku. 

 

               Živočichové a rostliny přijímají při dýchání ze vzduchu 

 

 Y   Í  

 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ . 

 

 

3. Napiš, co dělají lidé pro ochranu ovzduší. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Pracovní list č. 49 

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

1. Napiš, jak lidé přetvářejí přírodu? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Vybarvi dopravní prostředky, které nepoškozují přírodu. 

 

 
 

3. Oprav chyby ve větách. 

 

Na skládkách se nehromadí odpadky. Letadla a motorová vozidla výfukovými plyny 

neničí vzduch. Z komínů továren se nedostává do vzduchu prach a popílek. Voda a 

půda neobsahují zdraví škodlivé látky. 

4. Doplň názvy zařízení, která chrání čistotu. 

vody:             č i _ _ _ _ n a  odpadních vod 

vzduchu:      k a t _ l y _ _ _ o r  

půdy:            s p a _ _ _ _ a  odpadů 

5. Napiš, jak chráníš přírodu. 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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OPAKOVÁNÍ – Člověk a příroda 

1. Vzpomeň si a vypiš, jaké vlastnosti má voda. 

___________________________________________________________________ 

2. Podtrhni látky, které se ve vodě rozpustí. 

železo, sůl, kámen, vosk, papír, dřevo, cukr, sklo, písek 

3. Dopiš na linky, kdy je voda ve skupenství 

pevném 

___________________________________________________________________ 

kapalném 

___________________________________________________________________ 

plynném 

___________________________________________________________________ 

4. Jak dělíme vodu v domácnosti?  

Jednotlivé druhy najděte v tajence a dopište do věty. 

Voda v domácnosti je ____________________________ , 

__________________________________ a _______________________ .  

 

5. Vyjmenuj základní podmínky nezbytné pro život na Zemi. 

 

____________________________________________________________ 

 

6. Napiš, jak můžeme chránit ovzduší. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

1. 

pit 

4. 

vá 

1. 

u 

3. 

ko 

3. 

do 

2. 

ná 

2. 

žit 

1. 

od 

2. 

pa 

4. 

vá 
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7. Doplň názvy výrobků na obrázcích podle názvu materiálu, ze kterého jsou 

vyrobeny. 

papír 
 

dřevo 

vlna 

sklo 

kůže 

                

 

Tajenka:      je látka uměle vytvořená člověkem.                                                                                                                                           

8. Nakresli, jak by sis představoval okolí svého bydliště. 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 ano částečně ne 

Učivo jsem zvládl/a    

Rozuměl/a jsem výkladu    

Dával/a jsem pozor    

Učivo mě bavilo    

Učivo je pro mě těžké    
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ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ  

  1. Kostra člověka  

      a) umožňuje pohyb                              b) zpracovává potravu 

  2. Kostru tvoří 

      a) svaly                                                b) kosti 

  3. Plíce jsou uloženy v 

      a) lebce                                                b) hrudníku 

  4. Dýchací soustavě škodí 

      a) čerstvý vzduch                                 b) prach a výfukové plyny 

  5. Žaludek 

      a) zpracovává potravu                          b) zajišťuje oběh krve 

  6. Kyslík přenášejí 

      a) bílé krvinky                                       b) červené krvinky 

  7. Srdce pracuje 

      a) celý život                                          b) 24 hodin 

 

  8. Telefonní číslo záchranné služby je 

      a) 150                                                  b) 155 

  9. Člověk má 

      a) dvě ledviny                                      b) jednu ledvinu 

10. Ledviny čistí krev od škodlivých látek a vylučuje je z těla 

      a) močí                                                b) stolicí 

11. Činnost lidského těla řídí 

      a) srdce                                               b) mozek 

12. Mládě krávy a býka je 

      a) tele                                                  b) sele 

13. Samec od ovce je  

      a) kozel                                               b) beran 

14. Ptáci mají tělo pokryté 

      a) šupinami                                         b) peřím 

15. Kur domácí se pěstuje pro 

      a) vlnu                                                 b) maso, vejce a peří 
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16. Hmyz má 

      a) čtyři páry nohou                              b) tři páry nohou       

17. Včelí samci se nazývají 

      a) trubci                                               b) trumpetisti     

18. Veš, blecha, klíště jsou hmyz 

      a) užitečný                                           b) obtížný 

19. Rostliny jsou 

      a) živé přírodniny                                 b) neživé přírodniny 

20. Rostlinu upevňuje v zemi a čerpá ze země vodu a živiny 

      a) stonek                                              b)  kořen    

21. Mezi obilí patří 

      a) oves, ječmen, žito, pšenice              b) růže, hřib, astry, slunečnice    

22. Chráněné rostliny se ve volné přírodě 

      a) mohou trhat a vyrývat                       b) nemohou trhat a vyrývat 

23. Vodu můžeme v přírodě pozorovat ve skupenství 

      a) pevném, kapalném, plynném            b) pouze kapalném 

24. Voda vře  

      a) při 100°C                                           b) při 0°C   

25. Vážením zjistíme 

       a) objem                                               b) hmotnost 

26. Základní jednotkou objemu je 

       a) 1 kilogram                                         b) 1 litr 

27. Nejúrodnější část půdy se nazývá 

       a) humus                                              b) kompost 

28. Uhlí vzniklo 

      a) z pravěkých živočichů                       b) z pravěkých rostlin 

29. Pro dýchání lidí, rostlin a živočichů je nejdůležitější 

      a) teplo a světlo                                     b) kyslík 

30. Přírodu musíme 

      a) znečišťovat                                        b) chránit a pečovat o ni 

 

V závěrečném textu jsem správně zodpověděl(a)                otázek. 
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