MANUÁL K PRACOVNÍ
LISTŮM
(ZELENÁ PANDA)

Pracovní list č.1 (BIOTYPY + POTRAVNÍ
ŘETĚZEC)
Úkol:
Do tabulky doplnit zvířata a rostliny, které žijí nebo rostou v daném biotopu.
Příklad:

BIOTYP
pole
louka
bučina
smrčina
skála
rybník
potok
tůň

ZVÍŘATA
zajíc polní, chrpa, lilek brambor, mandelinka
kakost, pěnodějka, slepýš, tchoř
buk, listohlod, stonožka, rejsek
smrk, norník, sýc, kuna
tařice, okáč, ještěrka, poštolka
perloočka, plotice, štika, šroubatka
žabí vlas, užovka, chrostník, střevle
skokan, užovka, mákovka

Pracovní list č.2 (EROZE A OHROŽENÍ PŮDY)
Úkol:
Odpovědět na otázky.
Řešení (příklad):
Jak zabránit erozi?
Meze vedoucí po vrstevnici, orba po vrstevnici, pěstování obilí, snížená likvidace plevelů,
luka a meze místo velkých lánů, užívání lehké mechanizace.
Chemické znečištění půdy:
Přehnojování půdy jedovatými pesticidy vedlo k znečištění povrchové a podzemní vody.
Užívání těžké mechanizace je také dalším problémem, protože
se půda zhutňuje, snížuje se obsah vzduchu v půdě, mění se složení půdní fauny a flóry =>
snížená kvalita půdy.

Pracovní list č.3 (KOLOBĚH VODY)
Úkol:
Doplnit k šipkám o jakou vodu nebo její formu se jedná, nakreslit krajinu
s příkladem koloběhu vody.
Řešení (popisky šipek):

Příklad:

Pracovní list č.4 (KRMÍTKA)
Úkol:
Postavit krmítko, zjistit čím se může krmit, pozorovat dění na krmítku.
Příklad:
Čím můžu krmit? obilí, slunečnicová semínka, suchý chleba, lůj, ptačí zob, luštěniny

Pracovní list č.5 (NÁVOD CO „DĚLAT“ A „NEDĚLAT“
V PŘÍRODĚ)
Úkol:
Napsat dopis návštěvníku přírody, tak aby se v něm dozvěděl co v přírodě smí
dělat a co nesmí.

Pracovní list č.6 (STAVBA ROSTLINNÉHO A
ŽIVOČIŠNÉHO TĚLA)
Úkol:
Doplnit do tabulky zda organelu buňka rostlinná/živočišná obsahuje nebo ne.
Řešení:

ORGANELY
Který
plazmatická
membrána
cytoplazma
buněčná stěna
jádro
mitochondrie

vakuola
chloroplast
ribozóm

Co je to
ohraničuje cytoplazmu a
zajišťuje styk s okolím
obsah buňky (polotekutá
hmota)
zpevňuje a chrání buňku
řídí činnost buňky
získává pro buňku energii,
zajišťuje buněčné
dýchání
obsahuje buněčnou šťávu
probíhá v nich fotosyntéza

BUŇKA
rostlinná živočišná

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ne
ano

ano

ano

ano
ano
ano

ne
ne
ano

Pracovní list č.7

(ROZDÍL MEZI ROSTLINAMI,
ŽIVOČICHY A HOUBAMI)

Úkol:
Nakreslit zástupce rostlin, hub a zvířat, zdůraznit a popsat rozdíly mezi nimi.

Pracovní list č.8

(ZNEČIŠTĚNÍ VODY)

Úkol:
1) Do obrázků se sluníčkem nakreslit za jakých situací, týkajících se znečištění
vody, by se sluníčko usmívalo/neusmívalo/mračilo.
2) Spojit pojmy o vodě se správnou definicí.
Příklad:

Řešení: 1 - c; 2 – f; 3 – a; 4 – b; 5 – d; 6 - e

Pracovní list č.9

(ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ)

Úkol:
1) Do obrázku nakreslit jezero a les na místa, kde je to napsané a dokreslit
zdroj oxidu siřičitého a dusnatého.
2) Odpovědět na otázku.
3) Nakreslit obrázek/plakát na téma: „Ozonová díra podle mě“ .
Řešení (příklad):
Prostředky, které způsobují znečištění ovzduší:
auta, freony, továrny, elektrárny, kyselé deště, umělá hnojiva, únik nebezpečných plynů,
SO2, NO, CO, prach.

Pracovní list č.10

(SMOG A MLHA)

Úkol:
1) Zakroužkovat správnou odpověď.
2) Nakreslit do rámečků město s komíny a kouřem z nich vycházejícím za
normálu nebo za inverze.
3) Odpovědět na otázku.
Řešení:
Smog je b); Mlha je c)
Příklad:

Řešení (příklad):
Smog způsobuje:
Působí dráždivě na dýchací cesty (kašel, rýma …). Z rostlin poškozuje hlavně stromy.
Okyseluje půdu.

Pracovní list č.11

(ROZKLAD ODPADNÍCH LÁTEK +
EKOLOGICKÉ PROJEKTY)

Úkol:
Seřadit jednotlivé věci podle toho za jak dlouho se rozloží. Vzestupně od
rozloženého za nejkratší dobu.
Řešení:
PET láhev
baterie
novinový papír
železná plechovka
slupka od banánu
bavlněný hadřík
skleněná lahvička
kus dřeva
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