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A. Poznávačka vystavených přírodnin  
 
Napište české rodové i druhové jméno vystavených přírodnin (u čísel označených symbolem „*“ stačí uvést pouze 
jméno rodové): 

1. buřina srdečník 

2. * zlatobýl / celík 

3. tařice skalní 

4. pcháč rolní 

5. třtina křovištní 

6. řepík obecný 

7. lilek potměchuť 

8. * kustovnice  

9. plamének plotní 

10. rakytník obecný / rakytník řešetlákový 

11. *kokořík 

12. třezalka tečkovaná 

13. kaštanovník setý / kaštanovník jedlý 

14. bažanka roční 

15. bez černý 

16. jinan dvoulaločný 

17. dub cer 

18. brčál menší 

 
Napište české rodové i druhové jméno vystavených přírodnin (u čísel označených symbolem „*“ stačí uvést pouze 
jméno rodové) - pokračování: 

19. *lebeda 

20. *netřesk 

21. *kostřava 

22. hořčice rolní 

23. lipnice roční 

24. rozchodník bílý 

25. mišpule německá 

26. *pupalka dvouletá 
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27. Jak se jmenuje parazitická houba způsobující černé skvrny na javoru? Uveďte rod i druh: 

svraštělka javorová 

28. Ze které dřeviny je tento vzorek plodů? Uveďte rodové i druhové jméno: 

lípa srdčitá (malolistá) 

29. Ze které dřeviny pochází uvedený vzorek semen? Stačí, uvedete-li rodové jméno: 

* olše 

30. Ze které exotické dřeviny pochází uvedený vzorek kůry? Stačí, uvedete-li rodové jméno: 

* palma 

 

B. Poznávačka promítnutých přírodnin a živočichů 

Napište české rodové i druhové jméno uvedených zvířat: 

31. dlask tlustozobý 

32. slon indický 

33. užovka obojková 

34. kuna skalní 

35. kolpík bílý 

 

C. Poznávačka zvuků zvířat 

36. Hlas tohoto pěvce je slyšet v zahradě, v parku i v lese. Jak se jmenuje? Uveďte rodové i druhové jméno: 

Sýkora koňadra 

37. Tohoto savce uslyšíte v noci. Uveďte rodové i druhové jméno některého ze zástupců tohoto rodu: 

Ježek západní / ježek východní   

38. Charakteristický zvuk této žáby lze slyšet ve dne i v noci. Uveďte rodové i druhové jméno některého ze 
zástupců tohoto rodu: 

Kuňka obecná / kuňka ohnivá 

39. Tento zvuk uslyšíte nejčastěji na polích nebo loukách, na okrajích listnatých lesů a v poslední době docela 
hojně i na vesnicích a ve městech (uveďte rodové i druhové jméno):   

Sýček obecný 

40. Hlas tohoto ptáka uslyšíte v listnatých nebo smíšených lesích, v nížinách a pahorkatinách, ale můžete ho 
uslyšet i v parku či zahradě se starými stromy (uveďte rodové i druhové jméno): 

Strakapoud prostřední 


