
ŽIVOT KOLEM NÁS – 16. ROČNÍK 

1. KOLO 

 

Členové skupiny: ______________________________________________________________________________ 

Třída: ________  Škola (název + adresa): ___________________________________________________________ 

Učitel/ka: ________________________  Mail na učitele/ku: ___________________________________________ 

Po roce vás opět zdravíme, milé děti a vážené učitelky a učitelé. Jak je každoroční tradice, i nyní máme před sebou 

tři kola korespondenční soutěže „Život kolem nás“ a my ve Vianě máme ohromnou radost, že jste se rozhodli 

s námi letos soutěžit, i když nám podmínky moc nepřejí. 

V tomto již 16. ročníku soutěže vyzkoušíme nový model vyplňování pracovních listů. V předchozích letech jste 

soutěžili jako celá třída, nyní však budete rozděleni do skupinek, přičemž každá bude soutěžit sama za sebe. 

Minimální počet dětí ve skupině jsou tři, maximální pět. Členy skupiny v průběhu soutěže neměňte!  

Jako vždy platí, že učitel/ka vás nechává pracovat samostatně a nanejvýš vám může poradit, kde si najít potřebné 

informace (knihy, internet aj.) Nic za vás však nevypracovává! Měl/a by vám však zkontrolovat správnost a 

čitelnost údajů v hlavičce listu (jména, adresy, kontakt). 

Po vyplnění listů vše pošlete na adresu SOŠ Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov 43601 a obálku označte 

„Život kolem nás, 1. kolo“. Termín odevzdání je do 30. 10. 2010, poté bude vyvěšeno další kolo soutěže. 

 

1 – Jistě víte, že se v lese chováme trochu jinak než třeba ve městě. Platí tam určitá pravidla, která je ale třeba 

občas připomenout těm, kdo na ně zapomínají. Navrhněte informační plakát pro návštěvníky lesa, ve kterém je 

seznámíte s tím, co se v lese nesmí a co naopak může. Pokuste se zkombinovat obrázek s textovými políčky. 

 



2 – Když se začne na konci léta ochlazovat, někteří ptáci odlétají do „teplých krajů“, zatímco jiní zde zůstávají přes 

celou zimu. Vypište na řádky dole aspoň 3 druhy ptáků, kteří odlétají a 3 druhy které zůstávají: 

Tažní ptáci: ________________________________________________________________________________ 

Stálí ptáci: ________________________________________________________________________________ 

 

3 – Na podzim můžete při procházce venku najít mnoho spadaných plodů. Napište vždy název plodu a z jakého 

stromu spadnul.  

              

 

 

 

 

________________________               ________________________               ________________________ 

________________________               ________________________               ________________________ 

 

        

                                               

 

 

 

________________________               ________________________               ________________________ 

________________________               ________________________               ________________________ 

 

      

 

 

 

 

________________________               ________________________               ________________________ 

________________________               ________________________               ________________________ 

 

 



4 – Vyplňte křížovku dle zadání. Vyjde vám název jistého živočicha, jehož latinský název napište na řádek dole. 

 

 

TAJENKA: _________________________________ LATINSKÝ NÁZEV: ____________________________________ 

 

5 – Vybarvěte správně duhu. Pozor na pořadí barev! 

 



6 – Slovní kopanou jistě znáte. Někdo řekne slovo a vy musíte vymyslet další slovo, které bude začínat na písmeno, 

kterým to předchozí končilo. A tak pokračujete do té doby, dokud jeden z hráčů už další slovo nevymyslí. Zkusíte si 

teď něco podobného, jen v psané podobě.  

Na slovo DATEL navazujte jen názvy rostlin a zvířat. Vymyslíte jich 15? Za vyšší počet body navíc nejsou. 

 

D A T E L            ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7 – Tomuto jelenovi něco chybí. Přijdeš na to co? Rozdělte si ve skupině práci s dokreslováním a vybarvováním, 

případně každý ze skupiny nakreslete vlastního jelena. Troufnete si nakreslit i jelení zápas? 


