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ŽIVÁ PŘÍRODA – ŽIVOČICHOVÉ 
Na celé naší planetě žije mnoho různých druhů živočichů. Liší se zbarvením, velikostí, stavbou těla, 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
(učebnice pro 4. ročník ZŠ)
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Vážení kolegové, milé děti,

rozhlédneme-li se kolem sebe, uvidíme mnoho zajímavého. Zářící slunce, jež nám 
dává světlo. Vodu, kterou s chutí pijeme. Rostliny, díky nimž se můžeme zhluboka 
nadechnout. Zvířata, která mohou být našimi věrnými přáteli. A také lidi, s nimiž 
chceme trávit svůj volný čas. Tohle všechno je naše Země.

Vydejme se společně prozkoumat různá společenství živočichů a rostlin. Některá 
vznikala přirozeně sama od sebe, jiným dopomohl člověk. Všechna jsou něčím 
zvláštní, krásná, ale především důležitá a jedinečná. 

Poznávejme hory, lesy, potoky i  řeky. Zamýšlejme se nad vztahy mezi 
jednotlivými živočišnými i rostlinnými druhy. Naučíme-li se pozorně naslouchat, 
mnohé pochopíme sami. Budeme-li se radami přírody řídit, poznáme mnoho 
zajímavého. Získáme obdiv a úctu k zákonitostem a kráse naší přírody.

Naše učebnice navazuje na  učebnice Hravé prvouky pro 1.–3. ročník. Texty 
doprovází mnoho krásných fotografií a  ilustrací. Nejdůležitější informace jsou 
na konci každé kapitoly shrnuty v rámečku Zapamatuj si! Zajímavosti k tématu 
najdete vždy v  rámečku Víš, že…? Doufáme, že se vám s  učebnicí bude dobře 
pracovat a dozvíte se spoustu zajímavých poznatků.

autoři učebnice
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Do přírody živé patří také 
bakterie a jiné mikroorga
nizmy, které můžeš spatřit 
jen pod mikroskopem�

VÍŠ, ŽE…?

Pančavský vodopád 
v Krkonoších je nejvyšším 
vodopádem v České republice.

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
– je tvořena neživými přírod
ninami� Působením dalších 
vlivů mohou neživé přírod
niny měnit svůj tvar, ale ne-
rostou, neprojevují se u nich 
ani jiné známky života� 

Patří sem voda, vzduch, 
teplo a  světlo ze Slunce, 
půda, minerály a horniny� 

Na  neživé přírodě je závis
lá příroda živá� Bez neživé 
přírody by nebyl možný ži
vot na  Zemi� Právě neživá 
příroda poskytuje podmín
ky nutné pro život živým 
organizmům� 

 Dobře se kolem sebe rozhlédni a hledej ve svém okolí 
zástupce neživé i živé přírody� 

 Pokuste se zjistit, zda se přírodniny nějak vzájemně 
ovlivňují� Seznamte ostatní spolužáky se svým názorem�

1. ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Člověk není pánem přírody, je pouze její součástí� Příroda je všude kolem nás� Je tvořena živými 
organizmy a neživými prvky� Každá z částí je důležitá a nezastupitelná, má na Zemi své místo� 

Přírodu dělíme na dvě velké skupiny – živou a neživou� 

1

ŽIVÁ PŘÍRODA 
Živou přírodu tvoří živé 
přírodniny� Nazýváme 
je živé organizmy� V or
ganizmech probíhají 
procesy důležité pro je
jich přežití – dovedou 
přijímat potravu, dý-
chají, rostou, pohybu-
jí se, rozmnožují se, 
dovedou také reagovat 
na  podněty ze svého 
okolí� 

Řadíme sem houby, 
rostliny a  živočichy� Její 
součástí je i člověk� 

3

2

Živou přírodu tvoří 
houby, rostliny 
a živočichové.
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ŽIVOČICHOVÉ2. ŽIVÁ PŘÍRODA

lebka 

PLAZI
Hlavní znaky
Patří do  skupiny studeno-
krevných obratlovců� Najde
me je takřka po  celém svě
tě – na  souši, ve  vodě i  pod 
zemí� Mezi plazy patří ještěr-
ky, želvy, hadi a krokodýli�

Tělo
Je pokryto suchou zrohova-
tělou kůží, želvy mají krunýř� 
Hadi kůži pravidelně svlékají� 
Ještěrky a želvy mají vyvinu
té přední i  zadní končetiny� 
Hadi nemají vyvinuté konče
tiny – plazí se�

Rozmnožování
Samičky plazů nakladou 
vejce s  kožovitým obalem 
a  dále se o  ně nestarají� Ně
kteří plazi (zmije, slepýš) jsou 
živorodí –  mláďata se líh
nou z  vajíček již v  těle mat
ky� Mláďata se velmi rychle 
osamostatní�

Aligátor americ-
ký – obyvatel mo-
čálů, řek a bažin, 
výborný plavec

BEZOBRATLÍ
Velká skupina živočichů, kteří nemají obratle – páteř� Je možné je spatřit v přírodě i domác
nosti: pavouk, klíště, hlemýžď, žížala, bělásek… Patří sem i drobní živočichové, kteří jsou vidi
telní pouze pod mikroskopem�

Nejpočetnější skupinu bezobratlých tvoří hmyz� Většina druhů žije na souši, ale vyskytují se 
i  ve  vodě� Pohybuje se pomocí tří párů končetin a  dvou párů křídel� Hmyz dýchá pomocí 
vzdušnic� 

páteř složená 
z obratlů

kostra 
hrudníku

hrudní 
kost

Anakonda velká – nejtěžší 
had světa (váží až 300 kg)

Vývoj otakárka 
fenyklového

1

2

3

žebra 

kostra přední 
končetiny

kostra zadní 
končetiny

Hmyz se rozmno-
žuje vajíčky.

Z vajíček se na jaře 
vylíhnou larvy (hou-
senky, ponravy).

Housenky se 
na zimu zakuklí. 4 Z kukly se další rok zjara 

vylíhne dospělec.



23

 Vyhledej v encyklopedii nebo na internetu 
některé zástupce obojživelníků�

OBOJŽIVELNÍCI
Hlavní znaky
Patří mezi obratlovce� Jejich vývin 
probíhá ve  vodě� Dospělí živočichové 
mohou žít na  souši i  ve  vodě – proto 
obojživelníci� Mezi obojživelníky řa
díme žáby (bezocasí), mloky a  čolky 
(ocasatí)�

Tělo
Jsou studenokrevní – teplota těla je 
proměnlivá podle okolí� Povrch těla 
je u  obojživelníků pokryt kůží, která 
obsahuje spoustu slizových žláz� Sliz 
udržuje kůži stále vlhkou a brání tak vy
schnutí obojživelníků� Žlázy také umož
ňují kožní dýchání� U některých druhů 
se slizové žlázy přeměnily v jedové�

Rozmnožování
Na  jaře klade samička do  prohřátých 
mělčin až 4 000 vajíček� Ta jsou chráně
na rosolovitou hmotou před vyschnu
tím� Z vajíček se líhnou malí pulci, kteří 
nemají nohy, pohyb jim umožňuje ocá
sek� Teprve později se vyvíjejí končeti
ny a vyroste dospělý jedinec�

Pulci dýchají jen žábrami, dospělé 
žáby dýchají plícemi a kůží.

9

kostra přední 
končetiny (většinou 
čtyřprsté bez drápů)

lebka (plochá 
a protáhlá)

páteř (tvoří 
osu těla)

Podle stavby těla dělíme živočichy na  obratlovce 
a bezobratlé� Výrazně početnější skupinu na Zemi tvo
ří skupina bezobratlých živočichů, nejvíce zastoupená 
hmyzem� Mezi obratlovce (osu těla tvoří páteř složená 
z obratlů) patří savci, plazi, ryby, obojživelníci a ptáci�

ZAPAMATUJ SI! 

kostra zadní 
končetiny (většinou 
pětiprsté bez drápů)

dýchací otvory 
po stranách

3 páry 
končetin

ústní ústrojí
tykadla

Včela medonosná

hl
av

a
hr

uď
za

de
če

k

 Potravní řetězec
Vystříhej z časopisů nebo nakresli obrázky živočichů 
a rostlin� Vytvoř z nich potravní řetězec (např� ko
pretina – bělásek – vážka – skokan – užovka – čáp)� 
(koláž, kolorovaná kresba)

10 VV

@

Vývoj 
skokana 
hnědého

2
3

4

 Žába (samička)  
naklade do vody 
vajíčka.

 Pulec se 
pohybuje po-
mocí ocásku.

 Dospělá 
žába žije na 
souši, nemá 
ocásek.

 Z vajíček se 
vylíhnou pulci.

 Pulci narostou nej-
dříve zadní končetiny, 
později přední končetiny.

složené 
oči

2 páry 
křídel

1

5
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VÍŠ, ŽE…?

3. PŘÍRODA NA PODZIM EKOSYSTÉM LES

 Který typ lesa vidíš na obrázku? Které stromy z obrázku patří 
mezi listnaté a které jsou jehličnany?

 Jeden dospělý strom dokáže vytvořit množství kyslíku, 
které stačí na celý rok dvěma lidem� Spočítej, kolik stromů musí 
mít les, aby vytvořil kyslík pro celé město s 10 000 obyvateli�

3

4 M

Slepýš není had, 
ale beznohá 
ještěrka�

12

4
5

2

6

7

8

9
10

11

14

17

18

19

23

24

25

26

27

2829
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VÝZNAM LESA:
  Je významným společenstvem�
  Produkuje velké množství kyslíku�
  Funguje jako zásobárna vody�
  Zabraňuje odlivu půdy při prudkých deštích�
  Snižuje rychlost větru�
  Je domovem mnoha rostlin, hub a živočichů�
  Je pro člověka místem odpočinku�

Jeden dub uživí 
asi 200 druhů 
hmyzu�

VÍŠ, ŽE…?

dub letní

smrk ztepilý

habr obecný

borovice lesní

bříza bělokorá

kapraď samec

přeslička lesní

rulík zlomocný

brusnice borůvka

ROSTLINY
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ŽIVOČICHOVÉ
mravenec lesní

roháč obecný (největší 

brouk Evropy)

nosatec dubový

bourovec dubový

sojka obecná

brhlík lesní

sýkora uhelníček

kuna lesní

krtek obecný

žížala obecná

larvy hmyzu
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plzák lesní 
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NEROSTY A HORNINY

V přírodě je známo přes 4 900 
minerálů a  každým rokem 
bývá objeveno kolem 50 dal
ších� Často se vyskytuje jen 
asi 300 minerálů a  pro tvor
bu hornin jich je významných 
jen několik desítek�

VÍŠ, ŽE…?

5. NEŽIVÁ PŘÍRODA      

Neživé přírodniny se vyskytují na naší planetě ve všech skupenstvích� Jsou pevnou součástí ne
živé přírody� Povrch planety Země je tvořen pevninami a oceány� Hory, pohoří, dna oceánů i moří 
tvoří nerosty a horniny� Mohou být pevné i sypké�

Petrologie – věda zabývající se 
horninami

Mineralogie – věda, která se 
zabývá minerály (nerosty), 
jejich vnitřní stavbou, vzhle
dem, vlastnostmi, vznikem 
a přeměnami v přírodě a také 
možnostmi  využití�

CO TO JE?

Hornina

Skládá se z více nerostů (např� vápenec, 
pískovec, žula, mramor, uhlí)� Kus pevné 
horniny (surový i opracovaný) se obvykle 
nazývá kámen�

Drahokamy – jsou vzácné minerály, ceněné pro své výji
mečné estetické vlastnosti� Jsou používány na ozdobné 
účely (např� rubín, smaragd, diamant)� Získané kameny 
z nalezišť se upravují broušením a leštěním� Nadměrná 
a neplánovaná těžba má bohužel špatný vliv na životní 
prostředí�

žula

zlato
čedič

vápenec

síra

ametyst

Nerost (minerál) 

Je tvořen pouze jedinou látkou (např� slí
da, sůl, tuha, síra, křišťál)�

rubín smaragddiamant



Planeta Země se skládá z několika vrstev, které na sebe navazují� Jsou rozdílné například svým 
složením a teplotou� Vrchní pevný obal Země tvoří nerosty a horniny� Nazýváme ho litosféra� Pod 
vrstvou litosféry se horniny a nerosty roztékají, protože směrem k zemskému jádru stoupá teplota� 
Střed Země je složen ze žhavých kovů� Proto se mu říká žhavé zemské jádro� Jeho teplota je až 
5000 °C�
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 Jak funguje sopka 
  Plastovou láhev 0,3 l obalíme hlínou�
  Do láhve nalejeme jar, nasypeme červe

né barvivo a kypřicí prášek do pečiva� 
  Nakonec přilejeme ocet – sopka začne 

„chrlit lávu“�

1
Horniny vznikají různými způsoby:

VYVŘELÉ HORNINY (magmatické)
Vzniknou tak, že se z nitra Země dostane na po
vrch rozžhavená hmota a ztuhne� Nejčastěji je 
tento jev viděn po výbuchu sopky, která chrlí 
lávu� Mezi vyvřeliny patří např� žula a čedič� 

USAZENÉ HORNINY
Vzniknou dlouhodobým usazováním malých 
částeček na dně moří a oceánů a jejich spoje
ním v jeden celek – např� vápenec� 

Další usazené horniny vzniknou rozpadem 
(zvětráváním) vyvřelých hornin na  povrchu 
země – např� pískovec� Mohou být zpevněné 
a  nezpevněné� Nejsou tak tvrdé jako vyvřelé 
horniny�

PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Mohou vzniknout jako usazeniny nebo vyvře
liny� Přeměnu většinou vyvolá vysoká teplota 
a  tlak v  některé vrstvě litosféry� Při přeměně 
se mění vnitřní uspořádání a  vzhled původ
ní horniny� Přeměněná hornina je například 
mramor�

Složení naší planety si můžeš 
představit jako dužnaté ovoce:  Když 
oloupeš vrchní vrstvu, dostaneš se 
k dužině a postupně k jádru.

pískovec mramor

vnitřní 
jádro

vnější 
jádro

spodní 
plášť

svrchní 
plášť

zemská 
kůra



Mezi přírodní společenstva patří také potoky a  řeky� Jejich sladká voda je domovem i  lovištěm 
mnoha živých tvorů i rostlin� Co je vlastně potok? Je to přirozený vodní tok, který má menší plochu 
než řeka a v  teplých letních měsících může i vysychat� Místo, kde se voda dostává na povrch, se 
nazývá pramen� Potok může tvořit i přítoky řek, které pak ústí do jezer či moří�  Nemusí téct vždy 
pouze po povrchu, ale mohou část svého toku vést i pod zemí�
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6. PŘÍRODA NA JAŘE EKOSYSTÉM POTOK A ŘEKA 

soutok Labe a Vltavy

VODNÍ TOK

Ve vlastivědě ses dozvěděl(a), že mezi naše nejvýznamnější řeky patří Labe, Vltava a Morava� Každá 
je něčím zajímavá, odlišuje se od jiných�

LABE
Je jednou z  největších vodních cest 
Evropy� Pramení v  Krkonoších� Vlévá se 
do  Severního moře� S  Vltavou se stéká 
u Mělníka� Na Labi je vytvořena sousta
va zdymadel, která zajišťují po celý rok 
splavnost pro velkou řadu lodí�

řeka Vltava 

VLTAVA
Je považována za  naši národní řeku� 
Pramení na  Šumavě� Je také oblíbenou 
řekou vodáků� Na Vltavě bylo vybudová
no velké množství přehrad a vzniklo tím 
mnoho přehradních nádrží (např� Lipno, 
Slapy), které slouží k rekreaci� 

řeka Morava

MORAVA 
Řeka, která dala jméno i  histo
rické části naší země� Morava 
pramení v  Jeseníkách� Vlévá se 
do Dunaje� Po řece Moravě bylo 
také pojmenováno údolí na po
vrchu Marsu�

PRAMEN

HORNÍ 
TOK

LEVÝ 
PŘÍTOK

DOLNÍ 
TOK

STŘEDNÍ 
TOK

SOUTOK 
ŘEK

ÚSTÍ ŘEKY 
DO MOŘE

PRAVÝ 
PŘÍTOK
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ROSTLINY V BLÍZKOSTI POTOKŮ A ŘEK 
V blízkosti potoků a řek roste celá řada rostlin – dřevin i bylin� Tyto rostliny zpevňují břehy vodních 
toků a poskytují úkryt mnoha živočichům�

Blatouch bahenní 
– vytrvalá rostlina 
s leskle žlutými květy. 
Pozor si na ni dávají 
všichni býložravci, 
protože je jedovatá.

Kosatec žlutý – tato 
rostlina je u nás 
chráněná. Je slabě 
jedovatý (zvláště 
jeho oddenek).

Pomněnka bahenní 
– daří se jí ve vlhkých 
půdách. O lidech, 
kteří mají modré oči, 
se říká: Má oči jako 
pomněnky.

Plicník lékařský 
– jméno dalo plicníku 
jeho využívání při 
léčbě plicních nemocí. 
Odvar ze sušené nati 
léčí záněty průdušek.

Vrba – ohebné a různoba-
revné proutí vrby se po-
užívá k výrobě ošatek, košů 
a nábytku. Je také medo-
nosnou rostlinou, která 
vykvétá brzy na jaře. V lé-
čitelství se využívá její kůra 
na přípravu odvarů proti 
zvýšené teplotě a bolesti.

Jasan ztepilý – kvalitní, 
tvrdé a pružné jasanové 
dřevo se používá zejména 
v truhlářství při výrobě 
nábytku a sportovního 
náčiní. Jasan je také léči-
vou rostlinou. Daří se mu 
ve vlhkých a podmáče-
ných půdách. 

Olše lepkavá – vykvétá brzy 
na jaře a její pyl může pů-
sobit problémy alergikům. 
Dřevo olše je využíváno 
obdobně jako dřevo jasa-
nu, jen není tolik pružné. 
Málokdo asi ví, že dřevo 
olše se používá na výrobu 
tradičních českých dřeváků.

Břehy potoků a řek mají vlhkou a měkkou zem� Vyrůstá zde velké množství různých druhů bylin, 
které často pestře kvetou�

NEBEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ČLOVĚKA 
Nevhodné zásahy člověka do  toku řek se nám dnes vracejí v podobě problémů se zadržováním 
vody v krajině� Voda byla znečišťována jedovatými látkami, které se dostávaly do těl živočichů� Dnes 
si však člověk daleko více uvědomuje, že zásahy do vodních toků ochuzují přírodu o její rozmanitost�



LUSKOVINY 
Skupina rostlin, jejíchž plody dozrávají v lusku� Obsahují velké množství bílkovin� Jsou důleži
tou složkou naší potravy� Připravujeme z nich polévky, saláty, přílohy k masům�

Původní domovinou brambor je dnešní Peru 
(v  Jižní Americe)� Do  Evropy rostlinu dovez
li v 16� století Španělé po objevení a dobývání 
Ameriky� Kromě podzemních hlíz obsahuje celá 
rostlina jedovaté látky�

VÍŠ, ŽE…?

OKOPANINY
V  podhorských oblastech 
pěstujeme lilek brambor� 
Spotřebováváme jeho pod
zemní hlízy� Brambory jsou 
důležitou součástí naší po
travy� Používají se jako kr
mivo pro dobytek, k výrobě 
škrobu a lihu� 

Řepa se pěstuje v nížinách� Zpracováváme její 
bulvy� Řepa cukrová se zpracovává na  cukr, 
krmná řepa slouží jako krmivo pro dobytek� 
U řepy červené se její podzemní část využívá 
v kuchyni� Patří mezi kořenovou zeleninu�

pšenice 
setá

OBILOVINY
Pěstují se na  nejúrodnějších půdách� Pěstování obilí je celoroční prací: 
od jarní setby (jařiny) či podzimní setby (ozimy), až po žně, následnou pod
mítku (mělkou orbu) a další úpravu půdy� Při sklizni se z klasů mlácením 
uvolňují zrna� Zrna se pak melou na mouku� Sláma (zbytky stébel) se po
užívá jako podestýlka hospodářských zvířat� 

oves 
setý

pohanka 
obecná

kukuřice 
setá

ječmen 
obecný

proso 
seté

řepa 
červená

řepa 
krmná

řepa  
cukrová

 LISTY

BULVA

čočka jedlá sója luštinatá fazol velký hrách setý

lilek
brambor

 LISTY

KVĚTY

STONEK

HLÍZY

KLAS  
SE ZRNY

DUTÉ 
STÉBLO

KOLÍNKO

KOŘENY

LIST

žito seté

STAVBA TĚLA
OBILNINY

7. PŘÍRODA V LÉTĚ EKOSYSTÉM POLE
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Pole je ekosystém uměle vytvořený člověkem� Půda je obhospodařována a slouží k pěsto
vání hospodářských plodin� Nejrozšířenějšími jsou v našich podmínkách obiloviny, oko-
paniny, luskoviny, olejniny, textilní rostliny a pícniny� V některých oblastech se pěstuje 
i zelenina a ovoce� Planě rostoucí nežádoucí rostliny nazýváme plevel� Ekosystém polí je 
domovem mnoha živočichů, kteří svou barevností většinou dokonale splývají s  prostře
dím� Jejich zbarvení je ochraňuje před přirozenými nepřáteli� Živočichy, kteří škodí na pěs
tovaných plodinách, nazýváme škůdci� I na polích je nutné dbát na šetrné zacházení s pů
dou� Důležitá je ochrana před erozí půdy� Zástavbou orné půdy ubývá�

ZAPAMATUJ SI! 

OLEJNINY
Mají velké množství vitamínů a minerálů� V některých případech jsou pěstovány jako krmivo� Oleje 
slouží také pro další zpracování v chemickém průmyslu�

PLEVELE
Nazýváme tak rostliny, které rostou na  stanovištích proti 
vůli pěstitele� Ubírají pěstovaným rostlinám živiny i vláhu� 
Některé rostliny mohou být plevelem, ale zároveň sloužit 
jako léčivka či potrava pro drůbež (kopřiva dvoudomá)� 
Nejčastěji můžeme vidět na poli vlčí mák a chrpu� Plevele 
se snaží zemědělci ničit pomocí pesticidů� Je však nutné 
dbát na míru použití�      

mák vlčí chrpa polní

řepka olejka 
Ze semen se lisuje olej. 
Používá se k výrobě 
biopaliv.

slunečnice roční
Ze semen se li-
suje olej. Sušená 
semena jsou 
používána také 
jako biopotravi-
na (např. sou-
část pečiva).

mák setý
Sklízí se 
semena. 
Vyrábí se 
z nich nápl-
ně do peči-
va, lisuje se 
z nich olej.

hořčice setá
Vyrábí se z ní 
pochutina 
zvaná hořčice. 
Využívá se také 
v lékařství, k vý-
robě oleje i jako 
krmivo.

len setýjetel luční     

TEXTILNÍ PLODINY
Zpracovávají se v textilní výrobě�

konopí seté            bojínek luční                 tolice vojtěška    

PÍCNINY
Pěstují se ke krmným účelům�
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Člověk se už od nepaměti snaží přírodu přetvářet a přizpůsobovat ji svým potřebám� Naučil se vy
užívat toho, co mu příroda dává� Lidé jsou součástí přírody a nemohou bez ní existovat� Rostliny 
i živočichové, mezi něž člověk patří, potřebují mít vytvořeny ke svému životu základní podmínky: 
vodu, vzduch, světlo a teplo, půdu� Tyto podmínky poskytuje živým organizmům příroda neživá�
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Lesy Brdské vrchoviny 
ve středních Čechách

VÝZNAM LESŮ
Lesy vytvářejí velké množství kyslíku, který je 
nezbytný pro život všech živých organizmů� 
Chrání krajinu před prudkými větry� Tlumí 
hluk� Dovedou zachytit velké množství prachu 
z ovzduší� Při deštích zabraňují odplavení půdy 
a  zadržují vláhu (vsakování vody, lesní stu
dánky, prameny i  potůčky)� Poskytují domov 
a ochranu mnoha živočišným druhům� Pro člo
věka jsou místem k  oddechu� Zároveň lidem 
dávají i dřevní surovinu� Rozšířený je sběr les-
ních plodů – houby, maliny, ostružiny, borůvky� 

VÝZNAM VODNÍCH PLOCH
Voda je základní podmínkou života a její zadržo
vání je velmi důležité pro všechny živé organizmy� 
Řeky, potoky, rybníky, jezera a přehrady zadr-
žují vodu a zvlhčují okolní půdu� Odpařováním 
vody také zvlhčují ovzduší� Lidé využívají nádrže 
pro chov ryb a vodní drůbeže� V řekách, potocích 
i jezerech žije velké množství vodních živočichů� 
Břehy porostlé stromy a keři dávají úkryt dalším 
živočichům� Někteří v  jejich korunách hnízdí� 
Člověk využívá tohoto prostředí k rekreaci a od-
počinku� Vodní toky slouží jako jedna z možností 
dopravních cest�   

VÝZNAM PŮDY 
Půda je jednou ze základních podmínek života 
na Zemi� Pro veškeré rostliny je zdrojem živin 
a oporou pro jejich kořeny� Poskytuje domov 
některým živočichům� Také pro člověka je 
půda nepostradatelnou� Využívá ji k pěstování 
různých hospodářských rostlin� Ty jsou sou
částí lidské potravy nebo surovinou, která je 
dále zpracovávána (např� v textilním průmyslu)� 
Další rostliny slouží jako potrava pro hospodář
ská zvířata – louky a pastviny� 

8. ČLOVĚK A PŘÍRODA  

Vodní nádrž Orlík – je sou-
částí vltavské kaskády.

Dolnomoravský úval 
– nížina na jižní Moravě 
s velmi úrodnou půdou.

Eroze – proces, při kterém dochází k rozrušování půdy, 
hornin� Příčinou je působení větru, vody, sněhu a ledu�

CO TO JE?  Zjisti, zda ve tvém okolí nedo
šlo k nějakému narušení krajiny� 
Co nebo kdo to způsobil?  

1
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Chráněná území v přírodě 
bývají viditelně označena.

OCHRANA PŘÍRODY 
Chcemeli přírodu poznávat a  zároveň ji za
chovat i  pro další generace, je třeba se také 
starat o její ochranu� Poznáváme vztahy v pří
rodě a učíme se znát, jak tyto vztahy udržovat 
nenarušené� Pomoci může každý z nás� 

Existuje celá řada mezinárodních úmluv 
o ochraně přírody� Na území České republiky 
jsou vyhlašovány přírodní památky, přírodní 
rezervace, chráněné oblasti a  národní par-
ky� Některé oblasti byly zařazeny na seznam 
evropsky významných lokalit� Ale ani sebe
víc dohod a  úmluv nic nezmůže, pokud se 
do  ochrany přírody nezapojí opravdu každý 
z nás� 

Půda, les i vodní plochy jsou pro člověka důležité� Půda je jednou ze základních podmínek 
života� Rostlinám poskytuje oporu a  živiny� Člověk ji využívá k  pěstování plodin� Vodní 
toky a vodní plochy dodávají vláhu rostlinám� Odpařováním vod je zvlhčováno ovzduší� 
Jsou domovem mnohým živočichům� Na jejich březích rostou specifické druhy rostlin� Les 
je především tvůrcem velkého množství kyslíku� Chrání okolní krajinu před poryvy větru 
a zadržuje vláhu� Poskytuje úkryt živočichům� Stromy jsou zároveň dřevní surovinou pro 
hospodářství� Les i vodní plochy člověku slouží také k rekreaci a odpočinku�

ZAPAMATUJ SI! 

Území České republiky je protkáno hustou sítí značených turistických tras� Vedle pěších 
tras se nyní rozšiřuje i značení tras pro cyklisty, běžkaře a jezdce na koních� O značení 
a údržbu se starají pouze dobrovolníci z klubů turistů�

VÍŠ, ŽE…?

  Vyjmenuj národní parky České 
republiky� Navštívil(a) jsi některý z nich? 
Vyprávěj spolužákům, co tě tam nejvíce 
zaujalo� 

 Zamysli se nad tím, jak bys mohl(a) ty 
sám/sama přispět k ochraně přírody�

  Pořiď si zápisník pozorovatele. 
Při prázdninových cestách si do něj zapiš 
místa, která navštívíš� Zaznamenávej 
rostliny a živočichy, které zpozoruješ� 
Můžeš udělat i nákres s popisem nebo 
pořídit fotodokumentaci� 

2

3

PRAVIDLA CHOVÁNÍ V PŘÍRODĚ
 Netrhej chráněné rostliny, nenič zeleň!                            
  Neohrožuj chráněné živočichy! Neubližuj 

zvířatům, nenič jejich úkryty, hnízda�
  Neodhazuj v přírodě odpadky! Pokud je to 

v tvých silách, snaž se naopak pomoci s likvidací 
nepořádku�   

  Neznečišťuj vodní toky, vodní plochy a jejich 
okolí!

  Oheň v přírodě rozdělávej jen v místech k tomu 
určených a vždy dbej na bezpečnost!     

  Aktivně ze podílej na recyklaci odpadních 
surovin�   

  Zapoj se do údržby zelených ploch ve svém okolí�

4

Vl

Vl VV



Zopakuj si zábavnou formou, co všechno ses naučil(a) o přírodě:
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ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ     

  Pexeso
  Nastříhej dvojice kartiček na různá  

témata (např� včela + blanokřídlý hmyz,  
saranče + rovnokřídlý hmyz,  
rosnička + obojživelník,  
okoun + ryba, volavka + pták, 
vydra + savec, užovka +plaz)�

  Nakresli dvojice živočichů či rostlin podle 
atlasu nebo vystřihni obrázky z časopisu�

 Zahrajte si pexeso ve skupinách�

1 PČVV

 Domino
		Na internetu nebo v časopise vyhledej obrázek živoči

cha či rostliny� 
		Obrázek nalep vždy na pravou stranu první kartičky� 

Na levou stranu druhé kartičky napiš jeho/její název� 
		Hotové kartičky položte na stůl na hromádku obrázky 

dospod�
		Hru začněte ve skupině otočením první kartičky� 
		Další kartičky postupně berou spolužáci jeden za dru

hým a přikládají, pokud mají správnou druhou část� 
Pokud žák příslušnou kartičku nemá, bere si ji v dalším 
kole z hromádky�

2

 Moje kniha o…
Určitě jsi už někdy připravoval(a) referát� Vytvoř si nyní něco 
náročnějšího� Zvol si libovolného živočicha nebo rostlinu z probí
raného ekosystému� Shromáždi o něm/o ní co nejvíce informací 
a obrázků� Vytvoř z nich knihu� Kniha musí obsahovat:
		úvodní stranu s názvem Moje kniha o…, tvé jméno a příjmení, 

školu a třídu
		Kde živočicha či rostlinu můžeme najít (popř� jestli jsi ho/ji už 

někde viděl(a)� Uveď přesně lokalitu (místo výskytu)�
		Popis – jak vypadá, nápadné znaky, odlišnosti od jiných příbuz

ných druhů�
	U živočicha uveď, čím se živí�
	způsob rozmnožování
	zajímavost
Všechny stránky musí být doplněny ilustracemi (vlastními kresba
mi)� Tyto stránky jsou povinné, pokud vytvoříš ještě další, bude 
to jistě zajímavější� Pokud si myslíš, že bude pro tebe jednodušší 
vytvořit prezentaci na počítači, můžeš to zkusit� 

3 PČVV

PČVV

ČJ

BLANOKŘÍDLÝ 
HMYZ

VYDRA

VOLAVKA

MOJE KNIHA 
O LEDŇÁČKOVI ŘÍČNÍM

Markéta Červenková
ZŠ Komenského 17, Pikovice

třída 4. C

VČELA

OBOJŽIVELNÍKROSNIČKA
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 Jak dělíme přírodu?
a) živá a neživá
b) rostlinná a živočišná
c) pevninská a vodní

 Které jsou podmínky pro život na Zemi?
a) světlo, vzduch, půda
b) světlo, teplo, voda, půda
c) světlo, teplo, vzduch, voda, půda

 Z čeho se skládá vzduch?
a) z kyslíku a vodíku
b) z kyslíku a oxidu uhličitého
c)  z dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého a jiných 

plynů

 Jak dělíme živé organizmy?
a) dřeviny, byliny a keře
b) rostliny, živočichové a houby
c) obratlovci a bezobratlí

 Jak dělíme rostliny podle délky života?
a) jednoleté, dvouleté, vytrvalé
b) stromy, keře, byliny
c) jednoleté a víceleté

 Jak se nazývá proces při výživě rostlin?
a) metamorfóza
b) fotosyntéza
c) alergie

 Čím se liší živočichové od rostlin?
a) Nemají chlorofyl a mohou se pohybovat�
b) Nemají zelené barvivo a rozmnožují se�
c) Nedýchají a umí vyrobit kyslík�

 Co nepatří mezi jedlé lesní plody?
a) borůvky
b) maliny
c) rulík

2

7

 Kdo se ukládá k zimnímu spánku?
a) srna
b) jezevec
c) káně

 Ve kterých skupenstvích se vyskytuje 
voda?
a) pevné, kapalné a plynné
b) pevné a kapalné
c) pouze jako kapalina

 Které živočichy nenajdeš na poli?
a) myš a káně
b) sysla a hraboše
c) vydru a bobra

 Kteří živočichové patří mezi bezobratlé?
a) brhlík, krtek, vrabec, úhoř, ježek
b) hlemýžď, rak, roháč, saranče, včela
c) králík, ještěrka, kukačka, potkan, datel 

 Který ekosystém patří mezi přirozené?
a) park 
b) rybník
c) les

 Které tvrzení není pravdivé?
a)  Netopýr je noční pták s výborným sluchem�
b) Mládě ovce domácí se nazývá jehně�
c) Vlaštovka patří mezi krmivé ptáky�

 Kde najdeme nejvíce rybníků?
a) okolo hlavního města Prahy
b) v Krkonoších 
c) v Jihočeském kraji

 Kde je uveden seznam ohrožených 
živočichů?
a) v tzv� Modré knize
b) v tzv� Červené knize
c) v tzv� Zelené knize

1

4

3

8

5

6

13

10

9

14

11

12

16

15

TEST
ŘEŠENÍ: 1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8c, 
9b, 10a, 11c, 12b, 13c, 14a, 15c, 16b



Učebnice Hravá přírodověda 4:
• Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností 

s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Celkem 80 stran je přehledně rozděleno do 8 kapitol. 
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu 

žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů. 
• Součástí učebnice je příloha – přehledné dělení živé přírody. 

Učebnici doplňuje pracovní 
sešit určený k procvičování 

probraného učiva:

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice a pracovní sešit 
z řady Hravá přírodověda 

pro 5. ročník:

ISBN 978-80-7563-043-8

ŽIVÁ PŘÍRODA – ŽIVOČICHOVÉ 
Na celé naší planetě žije mnoho různých druhů živočichů. Liší se zbarvením, velikostí, stavbou těla, 
příjmem potravy nebo způsobem života. Všichni živočichové dýchají, přijímají vodu a potravu, vy-
lučují odpadní látky, rostou, pohybují se, přijímají informace pomocí smyslů, rozmnožují se a rea-
gují na změny v přírodě.

Dělení živočichů podle místa výskytu:

VODNÍ SUCHOZEMŠTÍ

medúza zebra

Dělení živočichů podle stavby těla:

BEZOBRATLÍ

Dělení živočichů podle příjmu potravy: 

MASOŽRAVCI VŠEŽRAVCI 

Hmyz

Kroužkovci

včela

Členovci

prase 

želva

Ptáci 

sýkora

OBRATLOVCI

rys

BÝLOŽRAVCI 

kůň

mlok

člověk

pes

Savci

kuňka

hlemýžď

Měkkýši 

křižák 

žížala

čolek

Obojživelníci

Plazi

kobra

ještěrka

cejn
Ryby

4PŘÍRODOVĚDA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ 
V souladu s RVP

ČLOVĚK A JEHO SVĚT


