
Pokyny k práci v Anglickém jazyce 9. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 : 

I) Řešení z minulých hodin 

 

Doplňte věty s frází going to. 

James is going to do his homework after dinner. 

They are going to visit London at Christmas. 

I am going to invite Tom to my party. 

Is he going to stay in bed? 

Wha are you going to do at the weekend? 

II) Co bude Byl dělat? Použij slovesa v rámečku a vytvoř věty. 

play basketball  I am going to play basketball 

watch TV I am going to watch Tv. 

sleep  I am going to sleep 

 read a book I am going to read a book. 

drive a car I am going to drive a car 

swim  I am going to swim 

 

III) Napište, co hodláte dělat o víkendu (tři větyi) vzor předečlé řešení II. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV) Slovní zásoba zopakovat český význam 

 

anglicky výslovnost česky 

have hev  

buy baj  

call kol  

miss mis  

go gou  

laugh laf  

spend spend  

eat ít  

take tejk  

jump džamp  

 

 

 



V)   a)Řešení otázky: 

 I´m going to sing: Are you going to sing? 

She´s going to eat sushi: Is she going to eat sushi? 

They´re going to read the book: Are they going to read the book? 

I´m going to visit my grandpa: Are you going to visit my grandpa? 

We´re going to buy a new car: Are we going tobuy a new car? 

I am study going to English: Are you study going to English? 

b) Vyberte 3 slovíčka z tabulky avytvořte 3 anglické otázky(do sešitu) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

V) a) řešení věty v záporu: 

Henry isn´t going to fotbal. 

 My parents aren´going to buy a new house. 

 I ´m not going to do homework. 

 We aren´t going to learn French. 

He isn´t going to swim there. 

b) Vyberte 3 slovíčka z tabulky a vytvořte 3 anglické zápory(do sešitu) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

VI . opakování modálních sloves ( Can, could, may aj) do sešitu napište věty : 

požádejte o zpáteční lístek doLondýna, požádejte o pomoc, zdvořile se zeptejte na 

cestu k nádraží. (napište do sešitu) 

 

 

 

 

Pokyny k práci do předmětu informatika: 

Mgr. David Otipka 

Od 6.4.-10.4. 2020 
1. Řešení přečíst a zapamatovat: 

webový prostor: je místo na webu, kde se mohou uložit webové stránky. 

 Je poskytována webovým poskytovatelem 

 hodnocení informačních zdrojů: Kdo (např. jestli dotyčný je vzdělaný v oboru o kterém píše, 

kdy ( kdy informace byla dodaná, např. odborný článek z období před 50 lety už bude asi 

zastaralý), jestli se dá informace ověřit z jiných zdrojů 



JČ pro 9.třídu  6.- 10.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Přečti a opiš si do sešitu ( nebo na papír) tento krátký text : 

Mytologie je věda zabývající se studiem mýtů, ale také se používá název bájesloví. Nejstarší 

báje pocházejí z období starověku, protože nepřímo souvisí s vynálezem písma. Antika svými 

mýty zasahuje i současnost, když se některé stanou inspirací pro vznik dramat, filmů i 

výtvarných děl. Ve škole jsme si četli ukázky, které jsme rozebírali a hledali hlavní myšlenky. 

 

2. V souvislosti s obsahem textu se pokus zodpovědět tyto otázky : 

1) Chápu rozdíl mezi bájí ( mýtem), bajkou a pohádkou ? 

2) Které starověké státy patří do ANTIKY ? 

3) Na které mýty bych si vzpomněl/a ? 

4) Dokáži úryvek ( část) nějaké báje vyprávět ( třeba sourozencům) ? 

Napiš si pro toto vyprávění krátkou osnovu ( 3- 4 body) ! 

3. V textu urči, zda jde o věty jednoduché či o SOUVĚTÍ.  Urči zda jde o souvětí SOUŘADNÉ nebo 

PODŘADNÉ. U podřadných souvětí urči druh VEDLEJŠÍCH vět. Znázorni GRAFICKY. 

4. Vyskloňuj tato podstatná jména : Zeus ( v jednotném čísle) 

                                                            mytologie ( v množném čísle) 

                                                            kyklopové ( v množném čísle) 

                                                            příběhy ( v množném čísle) 

                                                            studium ( v jednotném i v množném čísle) 

5. Procvičme si také obohacování slovní zaásoby, a to ODVOZOVÁNÍM : 

Vytvoř alespoň 3 příbuzná slova k slovům : studium 

                                                                              nejstarší 

                                                                              zasahuje 

                                                                              myšlenky 

6. Nakresli nebo namaluj či jinak vytvoř tvora ( netvora, hrdinu, bohyni apod.) inspirovaného 

mytologií !! Hrej s obrázky doma hru ( Poznej kdo jsem) nebo divadlo, nebo můžeš udělat 

KOMIKS ( příběh vytvořený pomocí jednoduchých obrázků a krátkých vět) ! 

Nápověda : Perseus, Andromeda, Pegas, Kraken, Medůza, Paris, Helena, Achiles, Odysseus, 

Kyklop, Penelopa, Amor, Psýché, Herkules  atd. 

 

 

 

 



 



 

 

Finanční gramotnost IX. tř., 6.-10. 4. 2020, vyučující -Šebesta 

Učivo: Cena  

Dnes plynule navážeme na minulé učivo. Zopakuj si zejména, jak se tvoří cena (zboží, služeb, 

práce) a hlavně grafy poptávky a nabídky. Jak reaguje cena na výši poptávky a jak na výši 

nabídky? 

Následující učivo potom bude mnohem jednodušší. 

 



 

 

1) Odpověz: řemeslníků je hodně = vysoká poptávka, ale nářadí je 

nedostatek, cena se bude zvyšovat nebo snižovat? Který graf - křivku 

použiješ ? 

2) Odpověz si i na otázky v úvodu nového učiva!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství IX. tř., 6.-10.4. 2020, vyučující - Šebesta 

Učivo: Evropská integrace 

 

Do sešitu si opiš nadpis a také opiš co je na třech základních pilířích EU. 

 

 

Odpověz na otázku: 

 Kdy se ČR stala členem EU. 



Uvažuješ o možnosti vzdělávání, bydlení či práce v zemích EU? 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví IX. tř., 6. -10. 4. 2020, vyučující - Šebesta 

Opakování: 

1) Vyjmenuj nemoci, které označujeme jako civilizační. 

2) Jak překládáme slovo stres? 

3) Co jsou tzv. stresory? 



Nové učivo: 

 

 

 

 

Otázky: Prožíváš někdy podobné stavy, co je jejich příčinou? 

Daří se ti tyto stavy zvládnout? Jak to děláš? 

 

 



Zeměpis IX. tř., 6.-10.4. 2020, vyučující - Šebesta 

Učivo - Doprava a spoje, silniční doprava 

učebnice str. 66-67, 

Do sešitu si přepiš tabulku Doprava. 

Odpověz: 

Doprava znamená jakýkoliv …………………. 

Dopravní uzel je místo kde je ………………… 

Dopravní infrastruktura je souhrnným označením pro ………………………… 

Dopravní síť tvoří ……………………… 

 

 

Zamysli se, jaký vliv má doprava(podle dopravního prostředí) na životní 

prostředí. Hlavní klady a zápory napiš do sešitu. Pomůže ti str. 72. 

 

 

 

 

 

 

 



Chemie IX. tř.    6.4.-8.4.2020                                     Ing.Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, v této době karantény se opatrujte a buďte na sebe opatrní. Přeji Vám mnoho štěstí 

a zdraví. Zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. 

Přepíšte do sešitu! 

ÉČKA, PŘÍDATNÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH 

 Antioxidanty 
 Balicí plyny 
 Barviva 
 Emulgátory 
 Konzervanty 
 Ostatní 

Antioxidanty 

Antioxidanty jsou chemické sloučeniny, které chrání potraviny proti změnám způsobeným 
oxidací vzdušným kyslíkem. Projevem oxidace je žluknutí tuků nebo barevné změny potravin. 
Mezi běžně používané anorganické antioxidanty patří E 200 oxid siřičitý SO2 a soli kyselin 
siřičité a disiřičité E 221 siřičitan sodný Na2SO3, E 224 disiřičitan draselný K2S2O5 nebo E 226 
siřičitan vápenatý CaSO3. Z dalších sloučenin patří k antioxidantům např. E 338 kyselina 
trihydrogenfosforečná H3PO4 nebo E 512 chlorid cínatý SnCl2. 

Balicí plyny 

Balicí plyny jsou plyny, které se zavádí do obalu potravin. Účelem použití balících plynů jako 
ochranné atmosféry je prodloužení trvanlivosti potravin. Jako balicí plyny jsou v 
potravinářství používány vzácné plyny E 938 argon Ar a E 939 helium He a běžná součást 
zemské atmosféry E 941 dusík N2. 

Barviva 

Potravinářská barviva jsou chemické látky, které udělují potravině barvu, kterou by sama o 
sobě neměla, nebo obnovují barvu potraviny změněnou během výrobního procesu. Mezi 
barviva přírodního původu patří např. E 140 chlorofyl, E 150 karamel, E 160 karoteny. Z 
anorganických sloučenin je jako potravinářské barvivo používán E 170 uhličitan vápenatý 
CaCO3, E 171 oxid titaničitý TiO2, E 172 oxidy a hydroxidy železa. 

Emulgátory 

Emulgátory jsou látky, které snižují povrchové napětí a tím umožňují tvorbu homogenní 
směsi dvou nebo více nemísitelných kapalin nebo tuto směs udržují. Mezi emulgátory 
anorganického původu patří např. E 339 fosforečnan sodný Na3PO4 nebo E 501 uhličitan 
draselný K2CO3. 

 

http://www.prvky.com/ecka.html#anti
http://www.prvky.com/ecka.html#plyny
http://www.prvky.com/ecka.html#barv
http://www.prvky.com/ecka.html#emul
http://www.prvky.com/ecka.html#konz
http://www.prvky.com/ecka.html#ost


Konzervanty 

Konzervanty jsou sloučeniny zamezující množení škodlivých mikrooganismů a tím prodlužují 
trvanlivost potravin. Mezi anorganické konzervanty patří např. E 225 siřičitan draselný K2SO3, 
E 228 hydrogensiřičitan draselný KHSO3 nebo E 290 oxid uhličitý CO2. 

Další éčka 

Mezi další používané přídatné látky patří např. plnidla E 504 uhličitan hořečnatý MgCO3 , 
stabilizátory E 249 dusitan draselný KNO2 a E 251 dusičnan sodný NaNO3, kypřící látky E 503 
uhličitan amonný (NH4)2CO3 či E 516 síran vápenatý CaSO4, látky zvýrazňující chuť a vůni 
E 508 chlorid draselný KCl. 

 

Jako OPAKOVÁNÍ učiva bych chtěl, abyste udělali test Značky chemických prvků na webu: 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-prvku 

 

Přeji hodně radosti, štěstí a sluníčka k Velikonocům! 

 

 

 

Matematika IX.tř. – 6.4. – 8.4.2020                                                       Rupec S. 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulých týdnů, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

Přeji krásné Velikonoce 

Matematika IX.tř. – 23.3. – 27.3.2020 

Goniometrické funkce  

Str. 103 

1 a) r  b) m  c) r  d) m  e) o  
 

2 a)  
p

m
  b)   

o

m
 

 
3 a)   

8
17

  b)  
15
17

 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-prvku


 
4 a) 0,6  b) 0,8 

 

5 a) 0,8  b) 0,6 

 

6 a) 0,3584  b) 0,8290  c) 0,9945  d) 0,9681  e) 0,7698  f) 0,4797 

 

7 A a) 0,4848  b) 0,6841  c) 0,9872 

   B a) 0,9205  b) 0,9886  c) 0,3529 

 

Str. 61 

 13 A a) 73°  b) 16°40´ 

      B a) 48°  b)  9° 40´ 

 

 

Matematika IX.tř. – 30.3. – 3.4.2020 

Goniometrické funkce 

2 a)   
15
13

      b)   
12
13

 

3 a) 0,8       b) 0,6 

5 A a) 0,9205  b) 0,7951  c) 0,0058 

   B b) 0,8480  b) 0,6271  c) 0,0204 

 

6 cos 72°˂ cos 60°20´˂ cos 48°˂ cos 4° 

 

7 a) 18°  b)56°20´  c) 77°40´ 

 

8 A a) 48°  b) 2°40´  c) 86°20´ 

   B a) 53°  b) 3°20´  c) 87°40´ 

 

Str. 106 

2 a) 
5

12
  b) 

12

5
 

 

3 a) 1,88  b) 0,53 

 

4 a) 0,75  b) 1 

 

5 a) 0,781  b) 0,123  c) 19,081  d) 0,473  e) 1,360  f) 10,385 

 

6 A a) 0,052  b) 2,434  c) 14,924 

   B a) 0,105  b) 2,989  c) 11,059 

 

7  tg 20°20´˂ tg 63°30´˂ °75˂ 89° 

 

 



Německý jazyk 9. třída  učební plán 6. 4. – 8. 4.  

Mgr. Leona Gierc 

 

Guten Tag deváťáci,  

chci vás upozornit, že po návratu do školy budu VŠEM kontrolovat sešity. Kdo 

nebude mít v sešitě dopsané učivo, bude si ho muset okamžitě dopsat!!! 

 

      

 

V tomto týdnu si zkontrolujete, zda jste všechny úkoly vypracovali správně. 

 

Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail:  

leona.gierc@zs-ibsenova.cz 

 

 

Už umíte básničku?!?!? 

 

Liebe Schwester, komm zu mir. Milá sestro, pojď ke mně. 

Beide Hände reich ich dir.  Obě ruce podej mně. 

Zweimal hin, zweimal her,  Dvakrát tam, dvakrát sem, 

rundherum, das ist nich schwer. dokolečka, to není těžké. 

mailto:leona.gierc@zs-ibsenova.cz


 

Budu ji zkoušet!!! 

       

 

1. TÝDEN – POPIS OBRÁZKU: 

A. Sisi spielt fuβball. 

B. Carlos isst Pizza. 

C. Julia und Frau Jentsch sind im Laden. 

D. Julia kauft einen Ball und einen Heft. 

E. Maria und Katie sind im Kino. Sie essen Popcorn. 

F. Heiko ist zu Hause. Er kocht. 

G. Heikos Mutter Olivia spielt Schach. 

H. Olivias Freund heiβt Martin. 

I. Im Garten ist die Oma und der Hund Kosmo. 

J. Kosmo hält ein Ball. 

K. Herr Schubert fährt Rad. 

L. Auf dem Bold ist der Sommer. 

M. Auf dem Bild ist Mittag. 

N. Alexandra und Leon sind im Caffé Lotte. 

O. Der Herr im Rollstuhl heiβt Robert.  

 

Zkontrolujte si, zda jste odpověděli správně.  

 



Kdo má v odpovědích chyby, opíše to do sešitu znovu a správně. Po návratu 

do školy budu VŠEM kontrolovat sešity.  

 

Po návratu do školy budeme všichni společně podle obrázku odpovídat na 

otázky o sobě, tak si to zopakujte!!! 

 

 

2. TÝDEN - SPRÁVNÉ ČASOVÁNÍ SLOVES: 

 

1. Doplň do vět správný tvar slovesa sein – být v MINULÉM čase: 

Wir waren gestern im Kino. 

Warst du auch im Kino? 

Ich war nicht im Kino. 

Tanja war am Mittwoch in Prag. 

Ich war mit meiner Mutter im Theater. 

Meine Eltern waren am Donnerstag im Garten. 

Waren Sie schon in diesem Restaurant?  

Das Auto war nicht grün. 

Ihr wart am Abend sehr müde. 

Du warst heute nicht in der Schule. 

 

 

2. Doplň do vět správný tvar slovesa haben – mít v MINULÉM čase: 

 

Gestern hatte ich Glück. 

Meine Mutter hattet gestern Geburtstag. 



Wir hatten nicht die Hausaufgabe. 

Sie hattet kein Kleingeld. 

Ich hatte keine Zeit. 

Am Freitag hattet ihr viel Arbeit. 

Das Kino hattet nicht kein Fehler. 

Deine Eltern hatten gross Pech. 

Gestern hattet Sabine kein Salz zu Hause. 

Warum hattest du am Montag keine Lust? 

 

 

3. Doplň do vět správný tvar slovesa haben a sein v PŘÍTOMNÉM čase: 

 

Ich habe zwei Kinder.            

Haben Sie ein neues Auto, Herr Novak?   

Hat Frau Hübsch drei Kinder?    

Ihr seid noch hier.    

Hier ist noch frei.    

Hast du eine Schwester?   

Wie ist deine Addresse?   

Wer ist heute zu Hause? Ich.   

Ihr seid aber groß, Kinder!   
Wer ist Frau Novak?  

 

Zkontrolujte si, zda jste úkol vypracovali správně.  

 

Kdo má v časování chyby, opíše to do sešitu znovu a správně. Po návratu do 

školy budu VŠEM kontrolovat sešity.  

 

 

3. TÝDEN – ČTENÍ A PŘEKLAD 

 



Zkontrolujte, jestli jste členy a předložky doplnili správně. 

 

 

 

 

Doplň předložku: (Podstatná jména rodu mužského) 

ze skříně aus dem Schrank  u otce bei dem Vater 

u otce bei dem Vater  od bratra von dem Bruder 

se psem  mit dem Hund  ze skříně aus dem Schrank 

od bratra von dem Bruder  k učiteli zu dem Lehrer 

k učiteli zu dem Lehrer  se psem mit dem Hund 

Doplň předložku: (Podstatná jména rodu ženského) 

ze školy aus der Schule  s kočkou mit der Katze 

u matky bei der Mutter  k tetě zu der Tante 

s kočkou  mit der Katze  od sestry von der Schwester 

od sestry von der Schwester  ze školy aus der Schule 

k tetě zu der Tante  u matky bei  der Mutter 

Doplň předložku: (Podstatná jména rodu středního) 

z domu aus dem Haus   od dítěte von dem Kind 

u postele bei dem Bett  k dívce zu dem Mädchen 

s knihou  mit dem Buch  u postele bei dem Bett 

od dítěte von dem Kind  z domu aus dem Haus 

k dívce zu dem Mädchen  s knihou mit dem Buch 

Doplň předložku: (Der, die, das) 

od dítěte von dem Kind   k tetě zu der Tante 



 

 

Doplň člen ve 3. pádu Doplň člen ve 3. pádu 

1. ze skříně aus dem Schrank 1. od sestry von der Schwester 

2. od sestry von der Schwester 2. s učitelem mit dem Lehrer 

3. s knihou mit dem Buch 3. k tetě zu der Tante 

4. u matky bei  der Mutter 4. u postele bei dem Bett 

5. od učitele von dem Lehrer 5. od matky von der Mutter 

6. k tetě zu der Tante 6. ze skříně aus dem Schrank 

7. se psem mit dem Hund 7. s kočkou mit der Katze 

8. u postele bei dem Bett 8. od dítěte von dem Kind 

9. ze školy aus der Schule 9. ze školy aus der Schule 

10. k dívce zu dem Mädchen 10. u otce bei dem Vater 

 

 

Doplň předložku a člen  Doplň předložku a člen  

1. u učitele bei dem Lehrer 1. u sestry bei der Tante 

2. s kočkou mit der Katze 2. od dítěte von dem Kind 

3. od dítěte von dem Kind 3. s bratrem mit dem Bruder 

4. k tetě zu der Tante 4. k posteli zu dem Bett 

5. z domu aus dem Haus 5. ze školy aus der Schule 

6. od sestry von der Schwester 6. s otcem mit dem Vater 

s matkou mit der Mutter  se psem mit dem Hund 

u otce  bei dem Vater  od dívky von dem Mädchen 

ze školy aus der Schule  u matky bei der Mutter 

k dívce zu dem Mädchen  z domu aus dem Haus 



7. se psem mit dem Hund 7. u kočky bei der Katze 

8. u matky bei der Mutter 8. k dítěti zu dem Kind 

9. k dívce zu dem Mädchen 9. ze stolu aus dem Tisch 

10. ze skříně aus dem  Schrank 10. od matky von der  Mutter 

 

Kdo má ve skloňování chyby, opíše to do sešitu znovu a správně. Po návratu 

do školy budu VŠEM kontrolovat sešity.  

 

Auf Wiedersehen!      Bis nächste Woche! 

  

     

 

 

 

 

 

 

  



PŘÍRODOPIS, učivo na týden 6.4. – 10.4.2020 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden bude věnován OPAKOVÁNÍ, vložím Vám zde správné odpovědi 

na otázky, které jste měli v předchozích týdnech vypracovat. Vaším úkolem 

bude si všechno projít, zkontrolovat a opravit a hlavně se vše NAUČIT  Pokud 

úkoly z minulých týdnu nemáš – dodělej si je hned se správnými odpověďmi. 

 

1. TÝDEN PRVNÍ – správné odpovědi – zkontroluj si ( 16.3. – 20.3.2020) 

Učebnice str. 88, cv.1. 

Čím se zabývá ekologie? Jak je náš život závislý na neživé přírodě? 

Ekologie je věda, která studuje vzájemné vztahy mezi organizmy a vzájemné vztahy mezi 

organismy a prostředím. 

Na neživé přírodě jsme všichni existencionálně závislí. Neživá příroda zahrnuje vše, co 

nevytvořil člověk a vše, co neprojevuje základní projevy života (horniny, nerosty, voda, půda 

a vzduch) Například: Člověk potřebuje přijímat potravu – maso, zeleninu, ovoce – kdyby 

nebyla půda a voda, neurodila by se v ní zelenina nebo plodiny, kterými se živí prase, kráva – 

tato zvířata by neměla co jíst – umřela by – nakonec by ani člověk neměl co jíst). Vše se odvíjí 

od neživé části přírody. 

 

Učebnice str. 88, cv. 4. 

Co by se stalo, kdyby lidé pracovali pouze duševně (např. práci na počítači)? 

Nikdo by nepracoval například v zemědělství, nepěstoval plodiny, které jíme, nechoval 

hospodářská zvířata, která nám dávají maso, mléko, vejce apod.  – pouze duševní prací se 

nemohou živit všichni lidé na světě, jelikož by jsme, například neměli co jíst. Mělo by to být 

rovnoměrně rozděleno.  

 

Učebnice str. 89, cv. 7., 8. 

7. – Uveď příklady organismů, kteří tvoří společenstvo lesa. 

Liška, jelen, ostružiník, ropucha, jedle, dub, buk, klíště, mravenec, kapradina, houby atd. 



8. – Vysvětli, co jsou mikroorganismy. 

Jedná se o jednobuněčné organizmy, které jsou pozorovatelné pouze pod mikroskopem. 

Patří k nim například bakterie, plísně, kvasinky, některé řasy a prvoci. 

 

2. TÝDEN DRUHÝ (23.3. – 27.3.) 

Zkontroluj si pracovní list z minula: 

 

 



3. TÝDEN TŘETÍ  - zkontroluj a oprav si (30.3. – 3.4.) 

1. Co v ekologii znamená slovo predace? (uveď příklad z přírody) 

Živočich, jehož přežití závisí na podmínce – usmrcení jiného živočicha za účelem potravy (lev – 

gazela). 

2. Co je to parazitismus? (uveď příklad z přírody) 

Organismy, které aby přežily, musí parazitovat (přiživovat se) na jiném organismu (jmelí, klíště). 

3. Co znamená v ekologii slovo symbióza? (uveď příklad z přírody) 

Symbióza je společné a oboustranně prospěšné soužití 2 organismů (sasanka mořská – klaun očkatý). 

4. Co znamená v ekologii slovo konzument? (uveď příklad z přírody) 

Konzument je organismus, který spotřebovává kyslík a organické látky vyrobený producenty (tygr, 

koza) 

5. V nižších ročnících jste se učili o potravních řetězcích, např. mšice, části rostlin   kobylka zelená 

 koroptev polní   jetřáb lesní – to znamená, že části rostlin a mšice jsou poravou od kobylky – ta 

je potravou od koroptve a nakonec  se koroptev stane potravou od jestřába. 

Tvým úkolem bude doplnit následující potravní řetězce: 

a) řasa (vodní – např. zelenivka)  plotice (sladkovodní ryba)  dravý pták (orel mořský) 

b) zbytky potravy lidí (vařená zelenina – květák)  mouchy  skokan zelený  úžovka podplamatá 

c) tlející list dubu   žížala   kos 

d)semena šišek   vrabec   kuna 

 

zelené řasy 

 

Plotice 

 

 

 


