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Přírodověda – Listnaté stromy
1) Zakroužkuj správné odpovědi (2):
Plané rostliny:
a) jsou všechny plevelné
b) člověk nepěstuje
c) rostou ve volné přírodě
d) rostou pouze v lese

Plevele:
a) snižují úrodu planých rostlin
b) odebírají živiny a vodu rostlinám, které pěstujeme
c) jsou v zahradách nežádoucí
d) zvyšují úrodu kulturních rostlin

Kulturní rostliny:
a) nám přinášejí užitek
b) bychom měli na záhonech plít
c) dělíme na dužnaté a suché
d) vytrháváme, protože stíní jiným rostlinám

Při žních získáme a zužitkujeme:
a) zrní
b) seno
c) strniště
d) slámu

2) Napiš k rodovému jménu správné druhové jméno z nabídky:
( lepkavá, lesní, klen, obecný, horský, srdčitá, letní, ztepilý)
javor ............................., dub ............................., jilm ...............................,
lípa .............................., olše .............................., jasan..............................,
habr ............................., buk ..............................
3) K fotografiím napiš název stromu (stačí rodové jméno)
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4) Doplň do textu chybějící slova:
Ovocné dřeviny neřadíme do skupiny rostlin planých ale ............................, neboť
z nich má člověk nějaký ...................... Kvůli chutným ..................... je pěstujeme nebo
vysazujeme v sadech a ...................... Mezi stromy takto využívané patří např.
............................., ............................. nebo ............................. Tyto plody mají
většinou měkkou ....................... Pokud mají uvnitř pouze jedno semeno, nazývají se
........................., mají-li jádřinec s více semeny, jsou to ............................ Jejich kmen
je vlastně zdřevnatělý ......................... Ten u ovocných stromů však příliš
........................... na rozdíl od stromů, které rostou v ................................
5) Vylušti tajenku (rodový název rybízu)
1. Typ dužnatého plodu
2. Květenství břízy
3. Dub se používal také k výrobě
4. Dubový les
5. Dvouletá až 2 m vysoká léčivka
6. Tvar dubového listu
7. Náš národní strom
8. Květenstvím vrby jívy se říká
9. Listnatý strom se složenými listy

6) Zakroužkuj správnou odpověď:
Kůře buku je podobná/ý:
a) bříza
b) habr
c) dub
d) pýr

Plod dubu se nazývá:
a) žalud
b) doubrava
c) bukvice
d) jehněda

Bučiny:
a) rostou v pahorkatinách
b) nerostou v podhůří
c) rostou blízko vody
d) rostou v nížinách
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