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Napiš na každý řádek jeden z vodních zdrojů v přírodě.
Vybarvi pastelkou v křížovce zdroje se slanou vodou.
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Doplň do věty tajenku a vyber správnou možnost.
Tajenka: _______________ řeky Moravy se nachází: a) na Šumavě
b) v Beskydech
c) v Jeseníkách
Vyhledávej informace a odpovídej na otázky.
Jak dlouho asi člověk vydrží bez vody?

a) 14 dní

Kolik litrů tekutin má člověk denně přijmout?

b) 5 dní

a) 2 litry

c) 1 den

b) 5 litrů

c) půl litru

Napiš vodní zdroje se sladkou vodou.
_________________________________________________________________________
Napiš názvy živočichů, kteří žijí v jezerech a řekách (sladká voda ―> sladkovodní).
_________________________________________________________________________
Napiš vodní zdroje se slanou vodou.
_________________________________________________________________________
Napiš názvy živočichů, kteří žijí v mořích a oceánech (slaná voda).
_________________________________________________________________________
Popros rodiče, aby ti nabrali vodu z nejbližšího přírodního zdroje.
Podle vzhledu je voda:

průzračná

Čichem jsi zjistil/a, že voda je:

zakalená

bez zápachu

čistá

špinavá

zapáchající

__________

__________

Dokresli a naznač šipkami do obrázku koloběh vody v přírodě. Použij pastelky.

Doplň do textu správné výrazy z nápovědy.
Voda se odpařuje z (2) ______________________________, mění se ve vodní
__________ a stoupá _______________. Ve větších výškách se voda
____________________ a v podobě deště, _______________ i ledových _____________
se vrací zpět a padá na zemský povrch. _______________ voda proniká do země, kde ji
zachycují _______________ rostlin nebo prosakuje do _______________ vod. Ostatní
voda stéká do (2)__________________________________________________________,
a ty ji vracejí zpět do moří a _______________. Do moří a oceánů se vrací také voda z
_______________ sněhu a _______________.
(OCEÁNŮ, LEDOVCŮ, KRUP, VZHŮRU, SPODNÍCH, SNĚHU, OCEÁNŮ,
ŘEK, JEZER, DEŠŤOVÁ, MOŘÍ, PÁRU, TAJÍCÍHO, OCHLAZUJE, KOŘENY)

Jak dělíme vodu v domácnosti? ________________
________________
________________
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Napiš na každý řádek jeden z vodních zdrojů v přírodě.
Vybarvi pastelkou v křížovce zdroje se slanou vodou.
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Doplň do věty tajenku a vyber správnou možnost.

PRAMEN
Tajenka: _______________
řeky Moravy se nachází: a) na Šumavě
b) v Beskydech
c) v Jeseníkách
Vyhledávej informace a odpovídej na otázky.
Jak dlouho asi člověk vydrží bez vody?

a) 14 dní

Kolik litrů tekutin má člověk denně přijmout?

b) 5 dní

a) 2 litry

c) 1 den

b) 5 litrů

c) půl litru

Napiš vodní zdroje se sladkou vodou.
POTOK, ŘEKA, RYBNÍK, JEZERO, PŘEHRADA, TŮNĚ, NÁDRŽ, ...
_________________________________________________________________________

Napiš názvy živočichů, kteří žijí v jezerech a řekách (sladká voda ―> sladkovodní).
RYBY: KAPR, ŠTIKA, OKOUN,… RAK ŘÍČNÍ, ŠKEBLE RYBNIČNÁ , OBOJŽIVELNÍCI,…
_________________________________________________________________________

Napiš vodní zdroje se slanou vodou.
MOŘE, OCEÁN, SLANÉ JEZERO
_________________________________________________________________________

Napiš názvy živočichů, kteří žijí v mořích a oceánech (slaná voda).
RYBY: SLEĎ, MAKRELA, TRESKA,…ŽRALOK, REJNOK, MEDÚZA, CHOBOTNICE,…
_________________________________________________________________________

Popros rodiče, aby ti nabrali vodu z nejbližšího přírodního zdroje. (VIZ PROVÁDĚNÝ POKUS)
Podle vzhledu je voda:

průzračná

Čichem jsi zjistil/a, že voda je:

zakalená

bez zápachu

čistá

špinavá

zapáchající

JINÉ
__________

JINÉ
__________

Dokresli a naznač šipkami do obrázku koloběh vody v přírodě. Použij pastelky.

Doplň do textu správné výrazy z nápovědy.
MOŘÍ A OCEÁNŮ

Voda se odpařuje z (2) ______________________________, mění se ve vodní
PÁRU

VZHŮRU

__________ a stoupá _______________. Ve větších výškách se voda
SNĚHU

KRUP

OCHLAZUJE
____________________
a v podobě deště, _______________ i ledových _____________
DEŠŤOVÁ

se vrací zpět a padá na zemský povrch. _______________ voda proniká do země, kde ji
KOŘENY

SPODNÍCH

zachycují _______________ rostlin nebo prosakuje do _______________ vod. Ostatní
JEZER A ŘEK

voda stéká do (2)__________________________________________________________,
OCEÁNŮ

a ty ji vracejí zpět do moří a _______________. Do moří a oceánů se vrací také voda z
TAJÍCÍHO

LEDOVCŮ

_______________ sněhu a _______________.
(OCEÁNŮ, LEDOVCŮ, KRUP, VZHŮRU, SPODNÍCH, SNĚHU, OCEÁNŮ,
ŘEK, JEZER, DEŠŤOVÁ, MOŘÍ, PÁRU, TAJÍCÍHO, OCHLAZUJE, KOŘENY)

PITNÁ
Jak dělíme vodu v domácnosti? ________________
UŽITKOVÁ
________________
ODPADOVÁ
________________
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