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Život na poli 

Pole je člověkem obdělávaná část krajiny, kde zemědělci pěstují 

hospodářské rostliny.  V České republice hlavně obilniny, luskoviny, 

okopaniny, zelenina, olejniny. Avšak na poli se vyskytují také nežádoucí 

rostliny – plevele: mák vlčí, svlačec rolní či pýr plazivý. 

Hnojiva a chemické látky, postřiky lze používat jen velmi opatrně,protože v 

půdě musí být život – houby, bakterie, drobní živočichové. Jen tak půda 

neztratí svou úrodnost. 

Na polích žijí živočichové - především býložraví savci, hmyz a ptáci. 

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



Rostliny na poli 
Obilniny – pšenice, kukuřice a žito 

 

 

 

 

 

 

 

Luskoviny – hrách, čočka, fazol 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zea.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ear_of_rye.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wheat_field.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doperwt_rijserwt_peulen_Pisum_sativum.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Snijboon_peulen_Phaseolus_vulgaris.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Llenties_maig.JPG> 



Rostliny na poli 
Okopaniny – cukrová řepa, lilek brambor a mrkev 

 

 

 

 

 

 

 

Řepka olejka (olejnina), len setý (průmyslová plodina) a lilek rajče (zelenina) 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S._tuberosum-5.JPG> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://hsb.wikipedia.org/wiki/Dataja:Carott_20041012_2598.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zuckerrübe.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Rapeseed_field.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TomateCherryTross.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Linum-ground-cover.JPG> 



Živočichové na poli 
Káně lesní   Bažant obecný   Koroptev polní 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sysel obecný           Zajíc polní   Kobylka zelená 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phasianus_colchicus_2_tom_(Lukasz_Lukasik).jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perdix_perdix_(Marek_Szczepanek).jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buteo_buteo_1_(Lukasz_Lukasik).jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europäischer_Ziesel_aus_Erdloch_guckend.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heupferd_fg01.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Feldhase_Schiermonnikoog.JPG> 



V každém řádku je aspoň jedna rostlina špatně zařazena. Najdete je? 

Luskoviny – hrách, len setý, oves, sója 

Obilniny – kukuřice, řepka olejka, žito, kapusta, ječmen 

Okopaniny – cukrová řepa, lilek rajče, mrkev, čočka 

 

Urči, kteří živočichové  jsou býložravci   a  kteří  ptáci. 

Hraboš polní, poštolka obecná, káně lesní, sysel obecný, koroptev polní 

 


