
  PŘÍRODOPIS – 6. A 
Úkoly do 19. června 2020 
  

Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
      Krásný poslední týden v tomto školním roce. Dlouhých 14 týdnů jsme válčili jinou formou 

výuky, než jsme byli do teď všichni zvyklí. Mám tedy pro vás poslední úkoly a budeme uzavírat. 

Tento týden dokončíme rok posledními kapitolkami vztahujícími se k tématu Člověk a příroda.  
Předně bych chtěla poděkovat vám všem, které nezlákala lenost, a trpělivě se snažili do svých hlav 

něco dostat. A nesmím zapomenout i na vaše rodiče, kteří nemalou měrou často pomáhali. Kdo toto 

období vzal zodpovědně, mnohému se přiučil. A nemyslím tím učební látku. Od orientace v textu až 

po rozvržení úkolů a snahy dodržet termín, to vše jsou dovednosti, které se mimo školu hodí.       
 

Chci upozornit – nevyhazujte sešity – budeme je potřebovat se všemi zápisy (zkontroluji si je) 

na začátku školního roku!!! 

 

Hodnocení tohoto pololetí nebude úplně podle vašich znalostí, dovedností a schopností. A bohužel 

někdy nebude, a nelze to jinak, úplně spravedlivé.  

Známka bude vycházet - ze známek, které jste ještě stihli dostat ve druhém pololetí (někteří máte 

jednu, někteří dvě); pokud nevíte jakou, ptejte se mailem 

(houskova@zsstjicin.cz) 

  - přihlížet budu k tomu, jak jste byli aktivní při testech (nehodnotím podle 

počtu bodů) a posílání práce (znalosti se projeví při opakování na začátku 

školního roku) 

  - přihlížet budu k známce v 1. pololetí 

Vše podle toho, jak je uvedeno na webu školy. 

 

Krásné prázdniny! A těším se v novém školním roce už ve škole.       

Martina Houšková 

 

 

1/ V učebnici přečíst téma Jak člověk zasahuje do přírody a Ochrana přírody na 

str. 106 – 109. Pak už jen zápis do sešitu. 

 

 

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

  

  https://www.youtube.com/watch?v=cI1ASWwLhJ0 - (2:16 min) CHKO Poodří  

  https://www.youtube.com/watch?v=jOffTWlutDE – (2:13 min) CHKO Beskydy 

 

 

 

3/ Dobrovolné opakování a procvičování (testy) na stránkách  

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1968  - Národní parky 

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5926 - Ohrožené druhy živočichů 

  - dobrovolný úkol – tajenka - do sešitu pod zápisem – nemusíte posílat  
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ZÁPISY (pokračujte pod nadpisem z minulého týdne):  

 
Příroda se vyvíjí po celou dobu existence planety. 

Jako první vznikla neživá příroda (zemská kůra, ovzduší a voda), potom živá 

příroda (živé organismy) – mezi nimi v přírodních ekosystémech se utvářela 

biologická rovnováha. 

V posledních desítkách let vzrostl vliv člověka, jeho vliv má kladné, ale hlavně 

záporné důsledky (průmyslová výroba, růst počtu lidí, intenzivní využívání krajiny 

 odlesňování, zakládání sídel, …).  

  – celosvětový (globální) problém 

 

V současnosti je snaha přírodu chránit. 

Organizace - Mezinárodní unie pro ochranu přírody a jejich zdrojů (IUCN) 

   - Světový fond na ochranu přírody (WWF) 

 

Zřizování národních parků, chráněných krajinných oblastí a přírodních rezervací. 

 

Národní parky ČR 
- NP Šumava, NP České Švýcarsko,  NP Krkonoše,  NP Podyjí 

 

CHKO = chráněná krajinná oblast 
- Poodří, Beskydy, Jeseníky, Moravský kras, Bílé Karpaty, Pálava,…  

 

 

Rostliny a živočichové, kterým hrozí vyhynutí, v tzv. Červené knize. 

 

 

Úkol: 

 

Řeš křížovku: 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

- přírodní ekosystém 

- korýš – chodí bokem 

- skvrnitý chráněný živočich 

- mají zelené, hnědé a červené stélky 

- umělý ekosystém 

- květina ukrývající název živočicha 

- nejdůležitější vztahy mezi organismy 

- ekosystémy vytvořené člověkem 

- název národního parku v ČR 



Výsledky z minulého týdne: 

 

 Rozděl do tabulky uvedené ekosystémy z nabídky na přirozené a umělé. 

 

Ekosystémy 

přírodní umělé 
savana rybník 
poušť vinice 
tundra pole 
tropický deštný les sad 
tajga  

 

 

 Do jakého ekosystému patří následující organismy?  

 

1. pole křeček, hraboš, zajíc 

2. les  sojka, jelen, jezevec 

3. rybník škeble, volavka, kapr 

 

 

Výsledky křížovky: 
 

 

   L E S     

    K R A B   

  M L O K     

  Ř A S Y     

   R Y B N Í K  

  K O S A T E C  

  P O T R A V N Í 

U M Ě L É      

  Š U M A V A   

 

 

- přírodní ekosystém 

- korýš – chodí bokem 

- skvrnitý chráněný živočich 

- mají zelené, hnědé a červené stélky 

- umělý ekosystém 

- květina ukrývající název živočicha 

- nejdůležitější vztahy mezi organismy 

- ekosystémy vytvořené člověkem 

- název národního parku v ČR 


