O STROMECH
V LESE A V SADU

PRACOVNÍ LIST
3. 5. TŘÍDA

1. Dobře si prohlédni odpovědi u jednotlivých otázek. Mezi správné se vždy
zatoulala jedna, která sem nepatří. Najdi ji a škrtni ji:
1.1 Funkce lesa jsou:
a) produkuje kyslík
b) zabraňuje korozi
c) poskytuje úkryt živočichům
d) je zdrojem dřeva

1.3 V lese můžeme najít tyto jehličnaté stromy:
a) smrk
b) borovice
c) modřín
d) dub

1.2 Les se dělí na jednotlivá patra, např.
a) mechorosty a lišejníky
b) bylinné patro
c) patro okrasných květin
d) patro dřevin

1.4 V lese sbíráme tyto jedlé houby:
a) hřib dubový
b) hřib smrkový
c) hřib žlučový
d) hřib borový

2. V lese žije mnoho různých živočichů. Poznáš podle popisu, o jakého živočicha se jedná?
a) S pokračujícím jarem (od konce dubna do začátku května) se brouci začínají probouzet na svém
zimovišti ve stromě, kde se vyvinuli, a rojit. Dospělí brouci vyletí ze svých zimovišť a napadají
poškozené nebo poražené stromy. Zavrtaní pod kůrou stromů stráví většinu svého života. Živí se
lýkem, které zajišťuje transport vody a živin ve stromu, a tím ho poškozují.
...............................................................................................................................................
b) Tento pták je nejbarvitější evropský zástupce své čeledi. Na křídlech má modrá pírka s černými příčnými
proužky, pod okem černou podélnou skvrnu. Létá těžce, vlnovitě a třepotavě, na zemi poskakuje. Pohlaví
se od sebe zbarvením neliší, mladí ptáci jsou tmavší a mají méně výrazná modrá pírka na křídlech.
............................................................................................................................................
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3. Znáš tyto rostliny, které rostou v lese? Pojmenuj je a urči, která z nich je jedovatá:

.........................................................

.........................................................

4. Zakroužkuj ovoce, které sbíráme v lese:

5. Spoj správně věty:
Malvice mají

pecku.

Peckovice mají

jádřinec s jádry.

Ostružiny jsou

peckovice.

Meruňka je

bobule.

