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                                       ZNAKY ŽIVOTA ČLOVĚKA 

1. Člověk patří do říše živočichů.  

    Je to __________________________________________________________. 

             (obratlovec, bezobratlý živočich, savec, obojživelník, plaz, pták, hmyz, masožravec,  
                                                      býložravec, všežravec, hmyzožravec) 
     

     Stejně jako ostatní živočichové: 

 ___________________ (D) 

 ___________________________________________( P V a P) 

 _________________________________(V) 

 _________________________________(R) 

 ____________________________________ (R a V) 

 _________________________________ (P) 

       Od ostatních živočichů se liší: 

 Způsobem ž__________________ 

 Schopností  m________________ 

 Schopností  m________________ 

 Schopností p_________________ 

 

2.  Víš, jak jsi přišel(-a) na svět?  

    a) přinesl mě čáp nebo vrána       

    b) porodila mě moje matka                   

 
     Teď už vím, že: 

     Jsem se začal(-a) vyvíjet v těle _____________ po oplodnění 

     _____________  buňky (vajíčka) ______________ buňkou (spermií).   

     Narodil(-a) jsem se za ____________   ___________________. 

     (matka, otec, měsíců, týdnů, ženská, mužská, oplodněna, devět, deset) 



3.  Seřaď a doplň správně období růstu a vývoje člověka.  
       

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Přiřaď k obdobím lidského života jejich popis. 

        kojenec                                          rozvíjí svou řeč, hrou napodobuje dospělé,  
                                                                               učí se udržovat  čistotu 
 
        starý člověk                                  připravuje se na své budoucí povolání,  
                                                                     dozrává duševně i fyzicky 
 
        předškolák                                   začíná samostatně dýchat a přijímat potravu 

 
        dospívající                                    vykonává povolání, zakládá rodinu,  
                                                                            stará se o své děti 
 
        novorozenec                                učí se sedět, lézt, chodit, jíst,  
                                                                vysloví první slova, hraje si 
 
         školák                                           je zcela odkázán na péči matky,  
                                                                        brouká si, usmívá se 
 
         dospělý                                       odchází do důchodu, užívá si odpočinku 

 
          batole                                                         učí se číst, psát, počítat 
                                                                a získává mnoho znalostí a dovedností 



                                       ZNAKY ŽIVOTA ČLOVĚKA 

1. Člověk patří do říše živočichů.  

    Je to obratlovec, savec, všežravec. 

             (obratlovec, bezobratlý živočich, savec, obojživelník, plaz, pták, hmyz, masožravec,  
                                                      býložravec, všežravec, hmyzožravec) 
     

     Stejně jako ostatní živočichové: 

 dýchá    (D) 

 přijímá vodu a potravu    ( P V a P) 

 vylučuje    (V) 

 rozmnožuje se    (R) 

 roste a vyvíjí se   (R a V) 

 pohybuje se    (P) 

       Od ostatních živočichů se liší: 

 Způsobem života 

 Schopností  myslet 

 Schopností  mluvit 

 Schopností pracovat 

 

2.  Víš, jak jsi přišel(-a) na svět?  

    a) přinesl mě čáp nebo vrána       

    b) porodila mě moje matka                   

 
     Teď už vím, že: 

     Jsem se začal(-a) vyvíjet v těle matky po oplodnění 

     ženské buňky (vajíčka) mužskou buňkou (spermií).   

     Narodil(-a) jsem se za devět měsíců. 

     (matka, otec, měsíců, týdnů, ženská, mužská, oplodněna, devět, deset) 



3.  Seřaď a doplň správně období růstu a vývoje člověka.  
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          dospělý                    kojenec                       školák                    starý člověk 
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     dospívající              novorozenec               předškolák                      batole 

4. Přiřaď k obdobím lidského života jejich popis. 

        kojenec                                          rozvíjí svou řeč, hrou napodobuje dospělé,  
                                                                               učí se udržovat  čistotu 
 
        starý člověk                                  připravuje se na své budoucí povolání,  
                                                                     dozrává duševně i fyzicky 
 
        předškolák                                   začíná samostatně dýchat a přijímat potravu 

 
        dospívající                                    vykonává povolání, zakládá rodinu,  
                                                                            stará se o své děti 
 
        novorozenec                                učí se sedět, lézt, chodit, jíst,  
                                                                vysloví první slova, hraje si 
 
         školák                                           je zcela odkázán na péči matky,  
                                                                        brouká si, usmívá se 
 
         dospělý                                       odchází do důchodu, užívá si odpočinku 

 
          batole                                                         učí se číst, psát, počítat 
                                                                a získává mnoho znalostí a dovedností 
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