
Učivo přírodovědy na týden 30.3.- 3.4..2020: 
 

Milí páťáci, děkuji, že mi posíláte vypracované testy z Přírododovědy. Opravuji je a zasílám zpět. 

Jestli můžete, pokračujte tak i tento týden. 

 

NOVÉ: Do sešitu z Př si nalepte nebo přepište tento pracovní list: 

                                    

 

                                    Vodiče  

- materiály, kterými  prochází elektrický proud 

- nejlepšími vodiči jsou stříbro a zlato 

- používáme i levnější kovy jako jsou např. měď, hliník 

- voda JE  vodič elektrického proudu! 

S ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI ZACHÁZÍME OPATRNĚ! 

HOŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE POD PROUDEM NEHASÍME VODOU! 

                                      Nevodiče 

- nevodivé materiály se používají k izolování vodičů 

- patří sem plasty, keramika, suché dřevo, guma, textil,… 

- izolace vodiče (popros tatínka nebo jiného dospělého, aby Ti  

zaizolovaný vodič doma ukázal) 

                           

                          Neobnovitelné přírodní zdroje 

 

- nerostné suroviny, které vznikly v dávné minulosti v zemské kůře 

- v současné době už dál nevznikají 

- zdroje jsou omezené 

- patří sem: uhlí, železná ruda, stavební kameny, uran, paliva,… 

                            

                            Obnovitelné přírodní zdroje 

- patří sem: energie větru, slunce, vody, vnitřního tepla Země atd. 

- jsou nevyčerpatelné 

- umíme je využívat pouze částečně 

 

 

Dále si do sešitu z přírodovědy napiš velký nadpis: ČLOVĚK 

 

Napiš si: Člověk je živočich, savec a obratlovec. 

 

Nalep nebo přepiš tabulku z další stránky. Pokud máš chuť, doplň své vlastní ilustrace nebo si 

nějaké vhodné obrázky vystříhej z novin a časopisů a vlep si je do sešitu (u těch, u kterých to půjde): 

 

 

 

 

 



Společné znaky s 

ostatními živočichy 

Odlišné znaky od ostatních 

živočichů 

 

 dýcháme 

 

 přijímáme potravu 

 

 vylučujeme odpadní látky 

 

 rozmnožujeme se 

 

 rosteme a vyvíjíme se 

 

 pohybujeme se 

 

 reagujeme na změny 

prostředí 

 

 pohybujeme se vzpřímeně 

 

 složitě myslíme 

 

 uvědoměle pracujeme 

 

 dorozumíváme se lidskou 

řečí 

 

 máme jiný způsob života 

(bydlíme, oblékáme se, 

vytváříme umělecká díla,..) 

 

 usnadňujeme si práci 

používáním různých strojů 

 

 využíváme pro svoji 

potřebu přírodní zdroje, síly 

a energie 

 

Další nadpis je: 

 

OPĚRNÁ SOUSTAVA 

 

Máš-li rezervy, studuj na přiložených webových stránkách nebo v atlase lidského těla o lidské kostře 

a kostech. Prezentaci najdeš pod názvem Kostra - výuková prezentace. 

 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html

