
  PŘÍRODOPIS – 6. A 
Úkoly do 14. června 2020 

  
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
      Krásný týden všem. Už se pomalu blížíme do finiše. Minulý týden jsme ukončili systém živočichů pro 

letošní školní rok. Nyní nám už jen chybí informace k tématu Člověk a příroda. Toto téma je v současnosti 

hodně aktuální. A souvisí s ním třeba i současné extrémy počasí. 

Nejprve ale musím pochválit všechny, kteří fotili a poslali svůj fotoalbum!              Některé fotky 

opravdu stály za to!  A nebylo vás málo, což mě velmi potěšilo.       
Minulý týden jste si také ověřili své znalosti v poznávání dvoukřídlých a blanokřídlých a zde jsou vaše 

hromadné výsledky: https://forms.office.com.   Body máte na konci dokumentu. Ti, co se účastnili, byli 

moc šikovní.       

Pokud se potřebujete něco zeptat, pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo chatujte, volejte přes Skype 

(Martina Houšková – Bartošovice, skype: marthous). Určitě všem odepisuji!        

 

Hodně štěstí a hlavně zdraví!       
 

 

1/ V učebnici stačí přečíst téma Společenství organismů a Ekosystém na str. 104 – 105. 

Pak už jen krátký zápis do sešitu. 

 

 

2/ Kdo si oblíbil videa, může se opět mrknout třeba na tato: 

  

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-

poradu/28483-prales/ - (2:42 min) Prales  

  https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk  

  – (18:43 min) Ekosystémy naší přírody 

 

 

 

3/ Dobrovolné opakování a procvičování (testy) na stránkách  

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1919   - Vznik života na Zemi – opakování 

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1920 - Základy života - opakování 

- dobrovolný úkol do sešitu pod zápisem – nemusíte posílat (bude se to hodit na 

začátku školního roku) 
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ZÁPISY: 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

Společenstvo – různé druhy organismů (rostlin, živočichů, hub a mikroorganismu) 

na určitém místě. 

- mezi nimi potravní vztahy – symbióza, predace, parazitismus  

 

  

Ekosystém = celek, který tvoří společenstvo organismů a prostředí, 

ve kterém žijí 

- přírodní – rozmanitý, v „biologické rovnováze“ 

   př. les, louka, rybník, … 

- umělý – vlivem člověka, nevyvážený 

   př. přehrada, park, zahrada, pole, … 
 

 

 

 

 

 

Úkoly: 

 

 Rozděl do tabulky uvedené ekosystémy z nabídky na přirozené a umělé. 
Nabídka: savana, poušť, rybník, vinice, tundra, pole, tropický deštný les, sad, tajga 

 

Ekosystémy 

přírodní umělé 

  

  

  

  

  

 

 

 Do jakého ekosystému patří následující organismy?  

 
křeček, sojka, hraboš, škeble, volavka, jelen, kapr, zajíc, jezevec  

 

1. pole .......................... .......................... ..........................  

2. les  .......................... .......................... ..........................  

3. rybník .......................... .......................... .......................... 

 

 

 



 

 

 


