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Opakování  
1/ Dokonči neúplné věty- 
    Slunce je naše nejbližší _______________________________________________ . 
    Je složeno z ________________________________________________________ . 
    Slunce je důležité pro život na Zemi, protože ______________________________ . 
2/ Napiš planety Sluneční soustavy ve správném pořadí od Slunce- 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
3/ Obíhá Země kolem Slunce nebo Slunce kolem Země?  
    ____________________________________________________________________ 
4/ Spoj příslušnou oblast Země s charakteristickou rostlinou, která se zde vyskytuje- 
    tropický prales                                                      datlovník 
    poušť                                                                     lijána 
    subtropy                                                                smrk 
    les mírného pásu                                                   bez rostlin 
    tajga                                                                      dub 
    tundra                                                                    olivovník 
    polární pustina                                                      lišejník 
5/ Ke každé skupině živočichů napiš název vždy 1 druhu- 
    a/ ryby - _____________________________________ 
       obojživelníci - ______________________________ 
       plazi - _____________________________________ 
       ptáci - _____________________________________ 
       savci - _____________________________________ 
       Uveď společný název pro těchto 5 skupin - __________________________________ 
       Co mají všichni tito živočichové společného - ________________________________ 
     b/ měkkýši - ___________________________________________________________ 
         kroužkovci - _________________________________________________________ 
         členovci - ___________________________________________________________ 
         Uveď společný název pro tyto 3 skupiny - __________________________________ 
         Co mají všichni tito živočichové společného - _______________________________ 
6/ Uvedené rostliny správně rozdělte a napište jejich názvy do následují tabulky- 
    (borovice lesní, kapraď samec, ploník obecný, plavuň vidlačka, prvosenka jarní, přeslička 
     rolní, tis červený, sedmikráska chudobka) 
    Rostliny výtrusné - ________________________________________________________ 
    Rostliny semenné  
    a/ nahosemenné - __________________________________________________________ 
    b/ krytosemenné - __________________________________________________________ 
7/ Uvedené pojmy přiřaď k následujícím tvrzením- 
    (podhoubí, kořen, plodnice, třeň, stonek, plod, výtrusy, klobouk, lupeny, květ, rourky, 
     semena, zeleň listová) 
     houby nemají - __________________________________________________________ 
     houby mají - ____________________________________________________________ 
8/ Vyjmenuj dva druhy jedovatých a jedlých hub- 
    jedovaté - _______________________________________________________________ 
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    jedlé - __________________________________________________________________ 
9/ Lišejníky jsou organismy složené z __________________ a _______________________ . 
    Které druhy lišejníků znáš - _________________________________________________ 
10/ Doplň- 
      Fotosyntéza probíhá v organelách zvaných ____________________________________. 
      Dýchání probíhá v organelách zvaných _______________________________________ . 
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