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SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN
1. Podtrhni zeleně společné znaky života rostlin:
Rozmnožují se, vyvíjejí se, nerostou, dýchají, rostou, nevyvíjejí se, nedýchají,
přijímají potravu, nepřijímají vodu, přijímají živiny, nepotřebují přiměřenou
teplotu, přijímají vodu, potřebují přiměřenou teplotu, nerozmnožují se,
nepřijímají živiny, jsou zelené.
2. Doplň, které látky zelené rostliny přijímají a které uvolňují do ovzduší při
dýchání a při výživě.

dýchání

výživa

3. Zakresli do obrázku, co všechno potřebuje rostlina k tomu, aby uvolňovala
kyslík.
kyslík

4. Vyber ze závorky správné tvrzení a zakroužkuj ho:
Rostliny dýchají (jen ve dne – jen v noci – celý den).
Rostliny při dýchání spotřebovávají (kyslík – oxid uhličitý – dusík) a vylučují
(kyslík – oxid uhličitý – dusík).
Zelené rostliny při své výživě spotřebovávají (kyslík – oxid uhličitý – dusík) a
vylučují (kyslík – oxid uhličitý – dusík).
Kyslík do ovzduší uvolňují (všechny rostliny – jen zelené rostliny) a to (ve dne –
v noci – celý den).
Rostliny přijímají vodu a živiny (jen ve dne – jen v noci – celý den).

5. Dokresli, jak se rostliny vyvíjejí a rostou během celého roku.
jaro

léto

podzim

zima

druh rostliny podle
délky života

6. Roztřiď rostliny podle toho, jak se rozmnožují.
Nejdřív se ale pokus vyluštit přesmyčky.
hrách
přeslička

mech
sasanka

slunečnice
pšenice

tulipán
sněženka

brambor
třešeň

kapraď
jahodník

semeny - _________________________________________________________
podzemními částmi
CILBUMIE = _____________ - _______________________________________
MIHALÍZ = ______________ - _______________________________________
DEDOKNY= ______________ - _______________________________________
nadzemními částmi
ŠANOULYH= ______________ - ______________________________________
výtrusy - _________________________________________________________

SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN
1. Podtrhni zeleně společné znaky života rostlin:
Rozmnožují se, vyvíjejí se, nerostou, dýchají, rostou, nevyvíjejí se, nedýchají,
přijímají potravu, nepřijímají vodu, přijímají živiny, nepotřebují přiměřenou
teplotu, přijímají vodu, potřebují přiměřenou teplotu, nerozmnožují se,
nepřijímají živiny, jsou zelené.
2. Doplň, které látky zelené rostliny přijímají a které uvolňují do ovzduší při
dýchání a při výživě.
kyslík

oxid uhličitý

oxid uhličitý

kyslík

dýchání

výživa

3. Zakresli do obrázku, co všechno potřebuje rostlina k tomu, aby uvolňovala
kyslík.
světlo
zelené barvivo

kyslík
oxid uhličitý

voda a živiny

4. Vyber ze závorky správné tvrzení a zakroužkuj ho:
Rostliny dýchají (jen ve dne – jen v noci – celý den).
Rostliny při dýchání spotřebovávají (kyslík – oxid uhličitý – dusík) a vylučují
(kyslík – oxid uhličitý – dusík).
Zelené rostliny při své výživě spotřebovávají (kyslík – oxid uhličitý – dusík) a
vylučují (kyslík – oxid uhličitý – dusík).
Kyslík do ovzduší uvolňují (všechny rostliny – jen zelené rostliny) a to (ve dne –
v noci – celý den).
Rostliny přijímají vodu a živiny (jen ve dne – jen v noci – celý den).

5. Dokresli, jak se rostliny vyvíjejí a rostou během celého roku.

6. Roztřiď rostliny podle toho, jak se rozmnožují.
Nejdřív se ale pokus vyluštit přesmyčky.
hrách
přeslička

mech
sasanka

slunečnice

tulipán

pšenice

sněženka

semeny – hrách, slunečnice, pšenice, třešeň
podzemními částmi
CILBUMIE = CIBULEMI - tulipán, sněženka
MIHALÍZ = HLÍZAMI - brambor
DEDOKNY= ODDENKY - sasanka
nadzemními částmi
ŠANOULYH= ŠLAHOUNY - jahodník
výtrusy – mech, kapraď, přeslička

brambor
třešeň

kapraď
jahodník
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