
ŽIVOT KOLEM NÁS, 15. ROČNÍK 

 

Zadání otázek 2. kola 

Název a adresa školy: _________________________________________________________________________ 

Třída: _____   Učitel/ka: ____________________ Kontakt (mail/telefon): ______________________________ 

 

Úkol č. 1 – Rybářská záhada 

Kryštof je vášnivý rybář a vždy když něco chytí, zapíše si svůj úlovek do sešitu. Bohužel mu psaní plnícím perem 

moc nejde a celou stránku si pokaňkal. Dokážeš přijít na to, jaké byly jeho úlovky a napsat je dolů? Přijdeš i na 

jeden nesmysl, kterého se Kryštof dopustil? Barevně ho označ. Umíš ho i odůvodnit?  

 

 

 

 

 



Úkol č. 2 – Tajemný živočich 

Na říčce se nám objevilo záhadné zvíře. Místní rybář vám o něm něco poví a vaším úkolem je přijít na to, o jakém 

tvorovi je řeč. Napište jeho jméno na řádek dole a pokuste se ono zvíře co nejlépe nakreslit na velký papír. 

To zvíře chodí po čtyřech, ale viděl jsem ho i plavat, a dokonce se i 

potápí! Má zuby jako nože a dokáže s nimi i překousat celý strom! Tam, 

kde dřív tekla řeka a potok je teď stojaté jezírko, úplně ho přehradil. A 

jako by mu to nestačilo, postavil si uprostřed hrad! Rytířské brnění ale 

nenosí, místo něj má po celém těle hnědé chlupy. A ten jeho ocas? 

Nejlegračnější věc na světě! Určitě s ním plácá mouchy.  

 

Úkol č. 3 – Písmenková přesmyčka 

Z rozsypaných písmenek dole zkuste sestavit deset českých podstatných jmen v prvním pádu. Napiš je dolů na 

stránku. Za slova související s vodou dostaneš dvakrát tolik bodů. 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č. 4 – Jak se jmenují? 

Z popisu stromů poznej, o jaký druh se jedná a jeho celý název napiš na řádek dole. 

 
  

Mohutný listnatý strom s širokou 
korunou. Na jaře se kolem něj 
slétá mnoho hmyzu, které lákají 
voňavé květy. I my je sbíráme na 
čaj, ale včely z jejího sladkého 
nektaru vyrábí výborný med. Je to 
také náš národní strom. Mnoho 
z nich je památných a chráněných. 

Patří mezi jehličnaté stromy. 
Jeho jehličky jsou velmi pichlavé 
a rostou jednotlivě vedle sebe. 
Šišky jsou dlouhé a těžké a kvůli 
jejich váze se větve sklání 
k zemi. Dřevo tohoto stromu 
roste rychle, a proto se pěstuje 
v hospodářských lesích pro 
výrobu nábytku. 

Národní strom Kanady roste rád na 
světle. Má velké listy se špičatými 
cípy. Jeho plody jsou dvounažky, 
kterým se někdy z legrace říká „nosy“ 
nebo „vrtulky“ – jde je totiž lepit na 
nos, nebo je házet a nažka se pak 
v letu třepotá jako malý vrtulník. Na 
podzim se listy tohoto stromu 
překrásně zbarvují. 

Jméno:  Jméno: Jméno: 

   
Tento strom často připomíná spíše 
keř, protože není tak vysoký a 
nemá příliš mohutný kmen. Jeho 
květy, kterým se lidově říká 
„kočičky“ jsou první potravou pro 
včely a další hmyz, jakmile skončí 
zima. Roste často u vody. 

Tento strom si s jiným 
nespletete. Jeho kůra má totiž 
úplně jinou barvu, než je běžné. 
Namísto hnědé či šedé má totiž 
barvu svatebních šatů, a tudíž ji 
má dokonce i ve svém příjmení 
(druhové jméno). 

Nyní tu máme národní strom 
Německa. Tyto velikány mají v oblibě 
hlavně lesní zvířata, protože na 
podzim mohou pod jeho mohutnými 
korunami hledat spadlé žaludy. Listy 
tohoto stromu všechny na podzim 
neopadávají, ale až jim vyrostou 
nové, zelené. 

Jméno: Jméno: Jméno: 

 

Úkol č. 5 – Co kolem nás žije? 

Napiš 5 rostlin, které kvetou bíle: _______________________________________________________________ 

Napiš 5 ovocných stromů: _____________________________________________________________________ 

Napiš 5 jehličnatých stromů: ___________________________________________________________________ 

Napiš 5 vodních živočichů, kteří nejsou ryby: ______________________________________________________ 

Napiš 5 živočichů se šesti nohama: ______________________________________________________________ 



Úkol č. 6 – Černobílá zvířátka 

Příroda bývá často hodně barevná, ale na tato zvířata nějak zapomněla. Dokážete správně vybarvit šídlo modré, 

ledňáčka říčního, pstruha duhového a rodinu kachny divoké? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č. 7 – Čtyřlístková louka 

Čtyřlístky prý nosí štěstí, ale musíte být dost šikovní na to, abyste je dokázali najít. Tady se nám jich pár 

schovává mezi obyčejnými trojlístky. Kolik jich dokážete najít? Zakroužkujte všechny čtyřlístky a napište velkým 

číslem jejich konečný počet. 

 


