
ZADÁNÍ OTÁZEK 2.KOLA – 15.2.2017 AŽ 15.3.2017 

Identifikace školy, obec/město: 

 

Třídní kolektiv: 

Těšíme se na Vaše odpovědi. Zasílejte je nejpozději do 15.března 2017 a to na adresu: CEV VIANA, Schola 

Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov. Na obálku uveďte „Soutěž Život kolem nás – 2.kolo.“ 

 

Pomalu se blíží jaro, příroda se začíná probouzet. Pojďte se podívat na zahrádku nebo i jinam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Čím se živí žížala? 

a) Organickými zbytky jako jsou uhynulí drobní živočichové či spadané listí 

b) Chytá mouchy a komáry 

c) Jí především mravence 

2. Proč žije v půdě? 

a) Líbí se jí dělat chodbičky, a to na povrchu nelze 

b) Protože nemá nožičky, aby běhala po povrchu 

c) Ukrývá se před škodlivým UV zářením 

3. Proč při deštivých dnech vylézá žížala na povrch? 

a) Aby se umyla 

b) Aby se neutopila 

c) Aby se pozdravila s kamarádkami 

4. Jak říkáme části těla žížaly, která se nachází uprostřed 

a) Proužek 

b) Dělící pásek 

c) Opasek 

5. Když žížale při napadení upadne část těla, tato část nově dorůstá: 

a) Ano 

b) Ne 

6. Kde můžeme využít práci žížal ve svůj prospěch? 

a) Na kompostu, tzv. vermikompost 

b) Při chytání kaprů 

c) Nikde 

 

 

 



 

           

           

           

           

           

           

           

           

1. Menší, černý hmyzožravec, hloubí chodby, tvoří na povrchu hliněné hromádky 

2. Malý hmyz, je černý, má protáhlé tělo, kousací ústrojí, na konci zadečku má klíšťkovité štěty. Jsou podobní 

broukům nebo švábům.  

3. Název pro stádium vývoje motýla 

4. Malý savec tmavohnědé barvy, s malýma očima, protaženou hlavičkou s čenichem a ocáskem. Má zahnuté 

načervenalé zuby a výborný čich. 

5. Larva chrousta 

6. Jedlá, bílá houba, správný název zní pečárka polní, lidově zvaná: 

7. Drobný černý hmyz, vyhrabává v zemi díry, vydává výrazný zvuk, žije na polích, travnatých stráních a sušších 

loukách 

8. Drobný čilý hmyz, žije v koloniích, tvoří hnízdo, který vypadá jako malý kopeček, vládne jim královna. 
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Jednotlivá písmena si rozstřihejte a potom skládejte!
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Jistě máte ve třídě mnoho květin v květináčích. Jsou velice důležité, ve třídě s květinami se nám lépe dýchá, zvlhčují 

vzduch. Také to vypadá moc pěkně. 

 

Také můžete zakořenit nějaký list a pozorovat, jak poté roste. Přesazování rostlin je zajímavá aktivita, je sice 

náročné, ale pro děti přínosné.



 

           

           

           

           

           

           

 

1. Žabí larva 

2. Drobný vodní hmyz, který bruslí po hladině vody. 

3.  Velký hmyz s křídly a protáhlým tělem. Žije pouze u vody.  

4. Velký brodivý pták žijící u vody, šedo-bílé barvy, loví hraboše, hmyz či měkkýše 

5. Žába zelené barvy, silně ohrožený druh 

6. Rostlina, mokřadní druh, může být žluté, či fialové barvy, květ vypadá jako vějířek. V zahradách se pěstuje jeden 

druh této rostliny. 

 

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

 

 

 


