
PŘÍRODOVĚDA   4. A             3. týden 

Učivo: Savci na polích 

 

Milí čtvrťáčku,  

čeká tě poslední část učiva z ekosystému „Pole“, kterému se nyní věnujeme. Nejdříve si zopakuj předchozí 

učivo o polních plodinách a ptácích. Dnes budeš řešit hlavně poznávací úkoly. Opakuj si poznávání podle 

obrázků tak dlouho, až si budeš jistý, že plodiny a ptáky umíš pojmenovat. Stačí, když budeš znát jméno 

rodové. Správné řešení najdeš za opakováním. Potom se s chutí pusť do nového učiva o savcích našich polí.  

Přeji hodně radosti při učení.  

 

 

OPAKOVÁNÍ:   Polní plodiny a ptáci našich polí 

 

 

1. Jak se nazývají polní plodiny a ptáci, kteří jsou na obrázcích? 

 

              

 

 

                  

 

 

                                      

 



                    

 

 

        
 

 

          
 

 

 

           
 

 

 

2. Odpověz na otázky: 

a) Kteří zobrazení ptáci jsou tažní? 

b) Vysvětli, co znamená „pták nekrmivý“. 

c) Kteří zobrazení ptáci jsou nekrmiví? 

d) Který z ptáků je nejhojnější dravec u nás? 

 



 

OPAKOVÁNÍ:   Polní plodiny a ptáci našich polí - ŘEŠENÍ 

 

1. Jak se nazývají polní plodiny a ptáci, kteří jsou na obrázcích? 

 

 

              

řepa cukrovka   pšenice setá   oves setý 

 

                  

lilek brambor   len setý    jetel luční 

 

                                      

ječmen obecný    hrách setý   fazol obecný 

 

                    

čočka kuchyňská   žito seté    slunečnice roční 



        
sója luštinatá                      řepka olejka                                    řepa krmná 

 

 

 

          
kukuřice setá     káně lesní   poštolka obecná 

 

 

 

           
bažant obecný    koroptev polní  skřivan polní 

 

 

 

2. Odpověz na otázky: 

a) Kteří zobrazení ptáci jsou tažní?     skřivan 

b) Vysvětli, co znamená „pták nekrmivý“.    rodiče mláďata nekrmí 

c) Kteří zobrazení ptáci jsou nekrmiví?   koroptev, bažant 

d) Který z ptáků je nejhojnější dravec u nás?    káně  

 

 

 

 

 

 

 



NOVÉ UČIVO:   Savci na polích 

 

1) Učebnice - přečti si učivo Savci v učebnici na s. 41 a 42 

2) Učebnice - nauč se poznat savce z obrázků v učebnici (Proč je většina z nich hnědě zbarvená?) 

3) Vysvětli ústně tyto pojmy - hmyzožravec, býložravec, všežravec, masožravec 

4) Zamysli se a vysvětli - Proč lasice hranostaj v zimě mění barvu srsti na bílou? 

5) Sešit - opiš si do sešitu zápis v rámečku 

         - doplň chybějící slova, pracuj s učebnicí s. 41 a 42 

 

 

SAVCI NAŠICH POLÍ 

 

Krtek obecný - hmyzožravec, živí se hlavně ž___________i 

   

Hraboš polní - nejhojnější malý savec 

        - b____________c 

 

Křeček polní - vyhrabává si hluboké chodby pro zásobárny potravy 

                       - v____________c 

 

Zajíc polní - běží rychlostí až ________ km za hodinu 

                    - býložravec 

 

Srnec obecný - samec má p________í, které na podzim shazuje 

 

Lasice hranostaj - v zimě mění barvu srsti na b________u 

 

 

6) Sešit - nakresli si obrázek některého polního savce 

 


