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Houby 2 

 

1. Zakroužkuj správnou odpověď. 

Houby - patří mezi neživé přírodniny                    ANO NE 

      - patří mezi rostliny                             ANO NE 

      - jejich tělo tvoří plodnice a podhoubí           ANO NE 

      - mají zeleň listovou                             ANO NE 

      - rostou a vyvíjí se                              ANO NE 

      - živí se odumřelými částmi rostlin a živočichů   ANO NE  

      - rozmnožují se výtrusy                           ANO NE 

 

2. Popiš tělo houby. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                 [Obr.1] 

 

3. Co můžeme v lese sbírat? Zakroužkuj zeleně. 

   Co do smaženice nepatří? Zakroužkuj červeně. 

 

bedla vysoká, muchomůrka červená, hřib smrkový, kozák březový, 

muchomůrka tygrovaná, hřib satan, hřib žlutomasý, muchomůrka 

zelená, muchomůrka růžovka,  



4. Doplň názvy hub. 

  

 

 

[Obr.2]             [Obr.3]  
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                [Obr.5]               [Obr.6] 

 

 

 

 

5. Najdi tuto houbu v atlase hub a napiš, co ses dozvěděl. 

muchomůrka červená  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



Houby 2 – řešení 

 

1. Zakroužkuj správnou odpověď. 

Houby - patří mezi neživé přírodniny                    ANO NE 

      - patří mezi rostliny                             ANO NE 

      - jejich tělo tvoří plodnice a podhoubí           ANO NE 

      - mají zeleň listovou                             ANO NE 

      - rostou a vyvíjí se                              ANO NE 

      - živí se odumřelými částmi rostlin a živočichů   ANO NE  

      - rozmnožují se výtrusy                           ANO NE 

 

2. Popiš tělo houby. 

                                              klobouk 

 

 

     plodnice                                   třeň 

 

    výtrusy podhoubí 

 

 

                                                 [Obr.1] 

 

3. Co můžeme v lese sbírat? Zakroužkuj zeleně. 

   Co do smaženice nepatří? Zakroužkuj červeně. 

 

bedla vysoká, muchomůrka červená, hřib smrkový, kozák březový, 

muchomůrka tygrovaná, hřib satan, hřib žlutomasý, muchomůrka 

zelená, muchomůrka růžovka,  



4. Doplň názvy hub. 

  

 

 

[Obr.2]             [Obr.3]  

 

                             

 

 

                                   [Obr.4] 

 

 

 

                [Obr.5]               [Obr.6] 

 

 

 

 

5. Najdi tuto houbu v atlase hub a napiš, co ses dozvěděl. 

muchomůrka červená – viz atlas hub 

 

 

 

 

 

 

   kozák březový  muchomůrka červená 

   bedla vysoká 

    hřib satan    hřib žlutomasý 
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