Řešení
Pracovní sešit – Žijeme v Poodří
Str.2
Člověk v krajině – Co do krajiny nepatří?
Pneumatika, ohryzek jablka, skleněná láhev, plastová láhev, kniha, konzerva
Str.3
Papír – týdny
Plastová láhev – měsíce
Ohryzek jablka – dny
Plechovka – roky
Skleněná láhev – ještě déle
Pneumatika – stovky let
Str.5
Vrby jsou rychle rostoucí stromy nebo keře, které na jaře kvetou jako jedny z prvních a poskytují tak
potravu…včelám.
Vrbové dřevo je měkké a pružné, proto je ideální pro tvorbu proutěných…košíků.
Vrby rostou rychle, proto se musejí pravidelně ořezávat, jinak mohou bát nebezpečné. Typický ořez
vrb je tzv. ….na hlavu.
Důležitým faktorem pro růst vrb je hladina spodní…vody.
Která pohádková postava ráda sedává na vrbě? …Vodník
Str.6
V dutinách stromů prožívá většinu životního cyklu mnoho druhů živících se zetlelým dřevem a
trouchem, poznáš některé z nich?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nosorožík kapucínek
Páchník hnědý
Zlatohlávek zlatý
Lesák rumělkový
Roháč velký
Tesařík fialový

Kdo může obývat dutiny spolu s brouky?
Plch lesní, holub doupňák, veverka obecná, sýc rousný, netopýr rezavý, sýkora koňadra
Které z těchto druhů jsou chráněné?
Sýc rousný

Str.7
Dub je dlouhověký

pomalu rostoucí, neopadavý

se živí například divoká prasata

a lišky

, jejich dřevo je tvrdé a trvanlivé
nábytek

strom. Plodem dubu jsou žaludy

, kterými

. Duby patří mezi nejdůležitější hospodářské dřeviny

, proto se z nich od nepaměti vyrábí trámy, podlahy nebo

. Duby se dožívají mnoha set let

.

Na obrázku vidíš dva duby. Jeden roste v lese a jeden na louce. Poznáš, který roste kde a proč vypadají
jinak?
Strom č. 1 – mohutný košatý strom – roste pravděpodobně na louce, nebo v místě kde má dostatek
prostoru košatit se do prostoru, není omezován ostatními stromy
Strom č. 2 – vysoký strom – roste pravděpodobně v lese nebo zápoji, ovlivňují ho ostatní dřeviny
rostoucí kolem, bojuje o světlo a „vytahuje“ se za sluncem

Str.12
R O P U CH A
S O VA
LIŠKA
SNĚŽENKA

naše jedovatá žába
pták s výborným nočním viděním
naše psovitá šelma
první jarní květina

ŠIŠKY

padají ze stromu a můžeme s nimi topit

V Č E LA

živočich vyrábějící med

JEŽEK
HAD

zvíře s bodlinami
zvíře, které se plazí

