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01 Příroda a člověk: pracovní list 

Úkol 1: Prověřte své vědomosti v testu! 

1. Potřebuje člověk ke svému životu na Zemi přírodu? 

a) Ano, potřebuje. 
b) Ne, nepotřebuje. 
c) Nevím. 

2. Potřebuje příroda ke svému přežití člověka? 

a) Ano, potřebuje. 
b) Ne, nepotřebuje. 
c) Nevím. 

3. Dá se na naší Zemi žít skromně a spokojeně? 

a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím  

4. Může člověk zabránit všem katastrofám v přírodě? 

a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím  
 

Za každou správnou odpověď získáte hvězdičku. Nakonec hvězdičky sečtěte a 
v tabulce vyhledejte hodnocení. 

0 až * Zamysli se, zda máš kladný vztah k přírodě. 

** až *** Jsi na dobré cestě pochopit přírodu. 

**** Výborný výsledek. Jsi „jednička“ ve vztahu k přírodě! 

Úkol 2: Jaký tříděný odpad dáváš do kontejnerů? 

Žlutých…………………………………………………………………………………….. 

Zelených………………………………………………………………………………….. 

Modrých (nebo Stříbrných)…..………………………………………………………… 
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Úkol 3: Napiš, co patří podle tebe do moderně zařízeného bytu. 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………........................ 

Úkol 4: Vyřeš tajenku od prvního řádku svisle dolů. Tajenka je prvním 

písmenem řešení v příslušném řádku. 

Obsah Řešení Tajenka 

Hlasité spaní Chrápání CH 

Čím se ryje zem   

Pozdrav na 4 písmena    

Něco moc dobrého na ň….   

Co jíš před hlavním chodem jídla   

Z čeho se vyrábí cukr   

Zapiš dívčí jméno na 3 písmena a změň 
počáteční písmeno „i“ na „í“  

  

Kdy vstáváš   

Závěs v divadle   

Čtvrtý měsíc v roce   

Jméno malého nejedovatého hada   

Domácí úkol: 

V případě, že máš doma přístup na internet, podívej se na dokumentární film Pavla 
Bezoušky „Opouštíme ráj“ o báječném životě na planetě Zemi v peruánském 
pralese na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123227376-opoustime-raj/ a 
řekni v hodině, co tě na něm nejvíce zaujalo. 


