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Vzdělávací oblast (klíčová slova)

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Metodický list - výstižný popis způsobu
použití DUM

Pracovní list
Opakování – člověk a přírody

1. PŮDA
Vyber slova a doplň do věty:
(domovem,pěstování,potravy, oporu, zdrojem, základních, živým
organizmům)
 Půda je jednou ze ………........... podmínek života, kterou poskytuje
některým ………………...................................... neživá příroda.
 Je ………………………živin pro rostliny.
 Poskytuje ……………kořenům rostlin.
 Člověk využívá půdu k …………….......... hospodářských rostlin, které
jsou nezbytnou součástí jeho ……………… .
 Je ……………….mnoha živočichů.

2. VÝZNAM LESA
Vyber slova a doplň do věty:
(vzduch, ticho, prostředí, odpočinku, relaxace, dřevo, surovinu, domovem,
chrání, snižují, prach, nečistoty, tlumí, kyslíku, život, živých)
 Při své výživě vydávají velké množství ……………..nezbytného pro
……………. všech …………… organizmů.
 Zachycují ……….. a ………………. z ovzduší a …………………hluk.
 ……………..krajinu před silnými větry, ……………..jejich rychlost.
 Jsou ……………….mnoha živočichů a rostlin.
 Poskytují …………….. – důležitou …………………pro výrobu papíru,
nábytku, pro stavebnictví
 Pro čistý ……………….., ………….a příjemné ……………………se
stávají místem …………………..a …………………….

3. VÝZNAM VODNÍCH PLOCH
Vyber slova a doplň do věty:
(odpočinku, relaxace, úkrytem, hnízdištěm, ryby, drůbež, zvlhčují,
zadržují)
 Rybníky, jezera a přehradní nádrže ……………….. vodu.
 …………………………..půdu a ovzduší.
 Rybáři zde chovají …………….a vodní ……………………
 Porosty stromů a keřů kolem vod jsou …………………….mnoha
živočichů a ………………….ptáků.
 Jsou místem ………………………a …………………….

Odkazy:
Učebnice: Štiková, V. : „Přírodověda 4, Učebnice pro 4. ročník základní
školy“, Brno, Nová škola, 2003, ISBN 80-7289-052-2

ŘEŠENÍ:
1. PŮDA
Vyber slova a doplň do věty:
 Půda je jednou ze základních podmínek života, kterou poskytuje
některým živým organizmům neživá příroda.
 Je zdrojem živin pro rostliny.
 Poskytuje oporu kořenům rostlin.
 Člověk využívá půdu k pěstování hospodářských rostlin, které jsou
nezbytnou součástí jeho potravy.
 Je domovem mnoha živočichů.

2. VÝZNAM LESA
Vyber slova a doplň do věty:
 Při své výživě vydávají velké množství kyslíku nezbytného pro život
všech živých organizmů.
 Zachycují prach a nečistoty z ovzduší a tlumí hluk.
 Chrání krajinu před silnými větry, snižují jejich rychlost.
 Jsou domovem mnoha živočichů a rostlin.
 Poskytují dřevo – důležitou surovinu pro výrobu papíru, nábytku, pro
stavebnictví
 Pro čistý vzduch, ticho a příjemné prostředí se stávají místem
odpočinku a relaxace.

3. VÝZNAM VODNÍCH PLOCH
Vyber slova a doplň do věty:
 Rybníky, jezera a přehradní nádrže zadržují vodu.
 Zvlhčují půdu a ovzduší.
 Rybáři zde chovají ryby a vodní drůbež.
 Porosty stromů a keřů kolem vod jsou úkrytem mnoha živočichů a
hnízdištěm ptáků.
 Jsou místem odpočinku a relaxace.

