
PŘÍRODOVĚDA 

14. dubna  - 17. dubna 

****Úkol pro zvídavé  

OPICE V OHROŽENÍ 

Na ostrově Borneu v zálivu u města  

           

žije v pralese KAHAU NOSATÝ a je mu tam kvůli odlesňování čím dál tím hůř – 

tyhle legrační opice ubývají stejně rychle jako pralesy. 

POPLETENÝ TEXT 

Pozorně si přečti text a oprav v něm všechny chyby. Ze správných písmenek pak 

po řádcích sestav tajenku. Chyby vypadají jako překlepy, ale nejsou – najdi je! 

Kahau nosatý je opice, která žije pouze na Borneu. Vždy se vyskytuje 

slízko vody. Nezáleží na tom, jestli jde o vodu slidkou nebo stanou. 

Tyto opuce dobře plavou a tahy se báječně potápějí. Prsty na nohou 

mají částečně spojené klovací blánou. pravda ale je, že plivou, jen 

když musejí, protože na ně ve vodě číhá jejich úhlavní nezřítel – 

krokodýl. Tento zubatý pliz si je totiž zařadil do svého jídelpíčku. 

Kahuové se živí listím a semeny. Dospělí samci mají mnohem delší nos 

než samice a vydávají kejhavé a bečivé zvyky. Čím delší nos mají, tím 

víc se líbí samicím. 

                                

 



****Prohlédni si obrázky a přečti si text v učebnici na str. 33  

Podle učebnice doplň a zapiš do sešitu: 

ROSTLINY NA JAŘE 

- rostliny začínají ---------------- 

- jednoleté rostliny vyklíčí, vyrostou, -------------, přinesou plody, zahynou 

např. hrách, mák, meloun, slunečnice 

- dvouleté a vytrvalé rostliny vyklíčí z ------------- částí 

pampeliška, pomněnka, pažitka, máta 

- u dřevin z pupenů vyklíčí -------------- a ------------------- 

např. jabloň, modřín, javor, šípek 

- ze všech květů po opylení začínají růst a dozrávat -------------- 

- všechny plody obsahují ---------------, z nich může vyrůst nová rostlina 

 

ČTI POZORNĚ A PAMATUJ! Jednoleté rostliny vyrostou, vykvetou, vyprodukují 

semena a uhynou v průběhu jednoho roku. Dvouleté rostliny, zkráceně 

též dvouletky, jsou rostliny, které žijí dva roky: první jaro vyklíčí a 

vytvoří kořen, stonek, listy. Na druhý rok pak kvetou, vyprodukují semena a 

uhynou. Vytrvalé rostliny žijí velice dlouho, desítky až stovky let. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednolet%C3%A1_rostlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka

