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Části neživé přírody 
Příroda je všude kolem nás, skládá se z živé hmoty a neživé hmoty. Člověk, 

slon, lípa, houba – to vše zařazujeme do živé složky přírody. Co patří do 

neživé části přírody? Kapaliny,plyny, molekuly a atomy různých látek, 

energie a záření tvořící základ Vesmíru od doby jeho vzniku. 

 

Z neživé přírody vznikly organizmy na Zemi. Všechny organizmy se nachází  

na povrchu planety .Rostliny odebírají látky a energii z neživé přírody a z 

nich vytváří látky složitější - organické. 

Opakujte si, jaké jsou nutné podmínky pro život.  

Čím se podmínky na Zemi odlišují od podmínek  

na  Měsíci? 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg> 



Části neživé přírody 
Země obíhá kolem ……, které zahřívá zemský povrch a vydává světlo. 

Kdyby bylo …… blíže nebo dále k Zemi, tak by byly teploty neslučitelné se 

životem na naší planetě. V létě na nás slunce svítí ....  než v zimě. 

Každý živý organizmus potřebuje dýchat. Nezbytný kyslík přijímáme  

  ze svého okolí – z ……, jenž obsahuje i další plyny. 

Denně vypijeme několik litrů …., rostliny ji přijímají kořeny. Tvoří řeky. 

V ….  žije mnoho organizmů a je nezbytná pro rostliny, protože z ní čerpají        

svými kořeny živiny a vodu.  

 Součástí neživé přírody jsou n…… a h……  tvořící povrch Země. Člověk 

je těží, využívá k výrobě mnoha nástrojů, elektřiny, tepla a při stavbě domů. 

Některé se nachází hluboko pod zemí, jiné na povrchu. 



Části neživé přírody 
Pokud jste správně doplnili slova do vět, víte, že do neživé přírody patří : 

 

•Slunce (teplo a světlo) 

•Vzduch 

•Voda 

•Půda 

•Nerosty a horniny 
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