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I.  

 

1. V nasledujúcom texte sú uvedené tvrdenia správne/nesprávne, alebo nesprávne/správne. 

Vašou úlohou je prečiarknuť nesprávne tvrdenia (podobne ako tu : čerešňový lekvár je 

slaný/sladký.) 
 

Baza čierna je ker so súkvetiami/jednotlivými kvetmi. Jej plody sa nazývajú 

bobule/kôstkovice. Používa/nepoužíva sa v liečiteľstve.  

Dub letný má súkvetia jednopohlavných/obojpohlavných kvetov, ktoré opeľuje najmä 

hmyz/vietor. Jeho plody – nažky/tobolky sa nepoužívajú/používajú ako výživný prostriedok 

pre deti. 

 

2. Pod zobrazený plod napíš jeho názov a do spodného riadku názov stromu, na ktorom rástol 

 

        
 

A........................................    B..........................................................    C................................... 

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

 

 

3. Ktoré z prepísaných druhov drevín sa nepoužívajú v liečiteľstve .......................................... 

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

 

4. Z ktorých z predpísaných druhov drevín môžu včely získať najviac medu ............................ 

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

 

5. Ktoré z predpísaných druhov drevín sú mierne, alebo aj veľmi jedovaté ............................... 

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

 

6. Ktoré z predpísaných druhov drevín majú listy premenené na ihličie .................................... 

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

 

7. Podčiarknite dreviny, ktoré majú zložené listy.  

 

agát biely, baza čierna, buk lesný, dub letný, hrab obyčajný, jaseň štíhly. 

 



II.  
 

1. Pod každý obrázok napíšte názov živočícha, ktorému patrí zobrazená časť tela (hociktorý 

živočích sa môže opakovať) 
 

       
 

A...................................  B...............................  C.............................  D........................................ 

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

       
 

E..................................  F...................................  G.................................  H.................................. 

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

2. Zakrúžkujte živočíchy, ktoré sú aktívne najmä v noci :  
 

A. rak riečny   E. pijavica lekárska   I. netopier veľký 

B. kuvik plačlivý    F. jazvec lesný    J. hýľ lesný 

C. brhlík lesný   G. užovka stromová   K. lyska čierna 

D. hrdlička záhradná  H. pĺšik lieskový   L. ihlica vodná 
 

3. Podčiarknite tie druhy vtákov, ktoré kŕmia svoje mláďatá okrem iného aj hmyzom, alebo iba 

hmyzom.  

kuvik plačlivý, hrdlička záhradná, brhlík lesný, lyska čierna, hýľ lesný 
 

4. Zakrúžkujte názvy tých živočíchov, ktoré sa nejakým spôsobom starajú o svoje potomstvo :  
 

A. užovka stromová  D. pijavica lekárska   G. netopier veľký 

B. pĺšik lieskový   E. rak riečny    H. hýľ lesný 

C. kuvik plačlivý   F. ihlica vodná    I. lyska čierna 
 

5. Do riadku za názvom živočícha napíšte písmeno Ž, ak sa tento živí len živočíšnou potravou, 

písmeno R, ak sa živí len rastlinnou potravou a ak sa živí aj rastlinnou aj živočíšnou potravou 

obidve písmená aj Ž aj R : 
 

Jazvec lesný .......................................  Užovka stromová ....................................... 

Pĺšik lieskový .....................................  Hýľ lesný .................................................... 

Pijavica lekárska ................................  Netopier veľký ........................................... 

Rak riečny ..........................................  Ihlica vodná ................................................ 

Hrdlička záhradná ..............................  Lyska čierna ............................................... 

Kuvik plačlivý .................................... 



III.  
 

1. Do riadkov pod zobrazené časti rastlín napíšte názvy príslušných rastlín : 
 

       
 

A.....................................  B...................................  C............................  D.............................. 

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

 

      
 

E.......................................................................................     F.................................................. 
 

2. Podľa toho, ktorá z písmenom označených rastlín je jedovatá, ktorej kvety, či súkvetia 

vyrastajú na stvole, alebo ktorá nemá plod tobolku, správne priraďte jednotlivé písmená. 

 

A. cesnak medvedí  E. lastovičník väčší  I. chmeľ obyčajný 

B. bleduľa jarná  F. prvosienka jarná  J. zádušník brečtanovitý 

C. bocianik rozpukovitý G. skorocel kopijovitý  K. zimozeleň menšia 

D. hviezdica prostredná H. snežienka jarná  L. záružlie močiarne 
 

Do riadkov vpíšte písmená, ktoré označujú : 
 

- jedovaté rastliny ................................................................. 

- rastliny, ktoré majú stvol .................................................... 

- rastliny, ktoré nemajú plod tobolku .................................... 

 

3. Zakrúžkujte rastliny, ktoré sa nepoužívajú v liečiteľstve : 
 

A. lastovičník väčší D. skorocel kopijovitý  G. záružlie močiarne 

B. prvosienka jarná  E. hviezdica prostredná H. chmeľ obyčajný 

C. bleduľa jarná  F. cesnak medvedí  I. bocianik rozpukovitý 

 

 

4. Ako sa nazýva podzemná časť cesnaku medvedieho ............................................................. 



TAJNIČKA 
Do tajničky vpisujte len rodové názvy živočíchov a rastlín. 

 

1. plaz, ktorý šplhá aj na stromy 

2. rastlina pomenovaná pre tvar svojich plodov podľa vtáka, ktorý hniezdi na komínoch 

3. strom s plodmi nazvanými krídlaté oriešky  

4. vo vode žijúci živočích, ktorý sa musí celý život zvliekať 

5. bylina, ktorú obľubujú medvede, s plodmi tobolkami a so semenami, ktoré obľubujú 

mravce 

6. jedna z prvých jarných bylín s guľatou tobolkou a semenami odnášajú mravce 

7. mierne jedovatá bylina so žltými kvetmi a semenami, ktorých časti konzumujú mravce 

8. nočný lovec – loví menšie druhy živočíchov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepšou ....................................... rastlín a živočíchov je keď sa im nijako nezasahuje do 

životného prostredia. 
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