
ŽIVOT KOLEM NÁS – 17. ROČNÍK 
3. KOLO 

 
Členové skupiny: _________________________________________________________________________ 

Třída: _________Škola (název+adresa): _______________________________________________________ 

Učitel/ka:_______________________Email na učitele/ku: ________________________________________ 

 

 

1 – Těšíme se na prázdniny! Vyrazíme do přírody!  

Pod obrázek napište:  

a) jak bychom se v létě v přírodě měli chovat  

b) co bychom si nikdy s sebou neměli zapomenout vzít na letní výlet do přírody  

c) alespoň 5 věcí, které bychom neměli dělat na výletě v lese 

d) každý jedno místo, kde by chtěl v létě stanovat 

Obrázek vybarvěte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



2 – Všude samé odpadky! Dokážete spojit odpadky barevnou čárou s popelnicí, do které patří?  

plast = žlutá     papír = modrá   směsný = černá  
sklo  = zelená    bio  = hnědá    elektro  = červená 
 

Popelnice vybarvěte. Čáry budou mít stejnou barvu jako popelnice, do které vedou. 
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3 – Na statku 
Vaším úkolem bude rozpoznat následující zvířata a plodiny.  
 

 

 

 

 

 

________________  ________________  ________________  ________________ 

 

 

 

 

 

________________  ________________  ________________  ________________ 

 

 

 

 

 

 

________________  ________________  ________________  ________________ 

Na následující řádky napište, proč asi statkáři chovají a pěstují právě tato zvířata a tyto plodiny.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  



4 – Křížovka 
Vyplňte křížovku a doplňte tajenku. 

   1          

    2         

  3          

  4           

   5          

    6         

      XXX       

  7           

  8           

      XXX       

    9         

10              

      XXX       

     11        

  12           

 13            

  14           

 15            

  16            

  17           

     18        

    19         
  

 
1 – Roční období, ve kterém jsou nejdelší prázdniny. 
2 – Řád třídy ptáků, do kterého patří např. kos černý, slavík obecný, sýkora modřinka, pěnkava obecná… 
3 – Nejmenší hlodavec je v naší přírodě (…doplňte…) drobná. 
4 – Po letních prázdninách se do školy vracíme v měsíci (…doplňte…). 
5 – Anglicky léto. 
6 – Peckovice oranžové barvy dozrávající uprostřed léta. 
7 – Černá popelnice je na (…doplňte…) odpad. 
8 – Měsíc, kterým končí školní rok. 
9 – Obydlí ježka se nazývá (…doplňte…) 
10 – Nejrozšířenější pták v ČR, jehož druhové jméno je koňadra. 
11 – Kelímek od jogurtu, lahev od coly, obal od sýra patří do popelnice na (…doplňte…). 
12 – Letní keříčkové ovoce tmavě fialové až černé barvy. 
13 – Papír patří do popelnice, která je (…doplňte barvu…). 
14 – Oblíbená studená pochoutka dětí i dospělých podávaná v kornoutku. 
15 – Anglicky prázdniny. 
16 – Květina s velkým žlutým květem, pěstovaná na polích. 
17 – Děti domů z tábora obvykle posílají pohledy nebo (…doplňte…). 
18 – Obydlí lišky. 
19 – Včely z rostlin sbírají nejen nektar, ale také (…doplňte…). 
 
Tajenka: _______________________________________________________________________________ 
A to je vše! Děkuji a už se moc těším na všechny pracovní listy. Nejlepší týmy se mohou těšit na odměnu! Ahoj    
 


