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Zahrady a sady 2 

 
 

1. Které ovocné stromy se pěstují v teplejších oblastech? 

a) jabloně a hrušně 

b) třešně a švestky 

c) meruňky a broskvoně  

 

2. Zahradám s mnoha ovocnými stromy  

   říkáme ________________________.    

            

3. Zahrádkáři brzy na jaře provádějí průklest ovocných stromů.  

   Co vlastně dělají? 

a) postřikují stromy chemickými přípravky proti škůdcům 

b) sklízejí plody ovocných stromů a keřů 

c) ořezávají poškozené, nemocné, suché a přebytečné větve 

 

4. Které ovocné keře jsou v zahradách nejběžnější? 

a) rybízy a angrešty 

b) maliník a ostružiník 

c) bez černý a kalina obecná 

 

5. Pro co lidé pěstují tyto druhy zeleniny?  

           a) pro plody                       a) pro plody                   

           b) pro semena                      b) pro semena                                                     

           c) pro hlízy                       c) pro hlízy   

 

 

6. Do kořenové zeleniny nepatří: 

 

 

a) petržel             b)                  c) celer                      

 



7. Které okrasné rostliny nekvetou na jaře?  

a) tulipány, narcisy 

b) krokusy, kosatce 

c) pivoňky, jiřiny 

 

8. Kteří ptáci se vyskytují v zahradách a sadech? 

   a)konipas, volavka, labuť 

   b)sýkora, kos, špaček 

   c)pěnkava, kukačka, datel 

 

9. Čím jsou sýkorky užitečné? ___________________________. 

 

10. Kteří ptáci jsou užiteční tím, že sbírají slimáky?  

    Uveď alespoň jednoho. ___________________________. 

 

11. Tento ptáček má dlouhý vidličnatý ocas, vrchní strana těla  

    je modročerná, spodní bílá, čelo, brada a hrdlo rezavě  

    hnědé. Kdo jsem? 

a. vlaštovka obecná b. jiřička obecná c. špaček obecný 

 

12. Který způsob boje proti škůdcům je nejšetrnější k přírodě? 

    a) mechanický 

    b) biologický 

    c) chemický 

 

13. Kterou část rostliny ničí květopas jabloňový? 

    a)květy 

    b)listy 

    c)plody  

 

 

14. Kterým bezobratlým živočichům říkáme opylovači?  

    _____________________________. 

 



Zahrady a sady 2 

- řešení 

 

1. a) meruňky a broskvoně  
 
2. sady    
            
3. c) ořezávají poškozené, nemocné, suché a přebytečné větve 
 
4. a) rybízy a angrešty 
 
5. b) pro semena, a) pro plody  
 
6. c) celer                                  

 
7. c) pivoňky, jiřiny 
 
8. b)sýkora, kos, špaček 
    
9. sbírají housenky 
 
10. kosi a špačci 
 
11. a) vlaštovka obecná  
 
12. b) biologický   
 
13. a)květy 
    
14. včely, čmeláci 
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