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Společenstva polí 
 
Napiš všechno, co tě napadne, když se řekne „pole“: _________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 
Pole je: ____________________________________________________________. 

 
I. Hospodářské rostliny 

1. Vylušti přesmyčky a zjistíš, co patří mezi hospodářské rostliny: 

LINOBYNI  __________________________ 

PONYNAKOI __________________________ 

KUNOSLYVI  __________________________ 

 

2. Pojmenuj jednotlivé obiloviny: 

     

___________      ___________      ___________   __________      ____________ 

3. Namaluj několik výrobků z obilovin (alespoň 3): 

 

 

 

4. Vysvětli pojem okopaniny: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Pojmenuj rostliny na obrázcích a připiš, pro co je pěstujeme: 

         

____________________      ____________________ 

____________________      ____________________ 



6. Vyjmenuj, které luskoviny pěstujeme pro semena ukrytá v lusku: 

 

______________    ______________    ______________    ______________ 

Nápovědou ti budou obrázky: 

          

 

7. Prolistuj nějakou kuchařku a napiš recept s některou z luštěnin: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

II. Plevele 

1. Plevele jsou: _______________________________________________________ 

2. Pojmenuj rostliny: 

          

 

______________   ___________       ___________________ ___________ 

 

 



III. Živočichové 

1. Víš, co je typické pro živočichy žijící na poli a v jeho okolí? Napiš: _____________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Pokus se podle popisu a obrázků pojmenovat živočichy: 

 nejhojnější dravec u nás 

 staví mohutné hnízdo 

 živí se hraboši 

 pták stálý, chráněný 
 
 
 
 _______________________________ 

 
 

 

 malý hlodavec 

 krátká hnědá srst, krátký ocas 

 savec, býložravec 
 
 
 
 
 _______________________________ 

 
 

 býložravec 

 hnědá srst, protáhlé tělo, přední končetiny 
kratší 

 má delší uši než hlavu 
 
 
 
 
 
 _______________________________ 

 
 
3. Znáš ještě další živočichy, kteří žijí na poli či v jeho okolí? Vypiš: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Společenstva polí - řešení 
 
Napiš všechno, co tě napadne, když se řekne „pole“: Individuální řešení. 
Pole je: společenstvo uměle vytvořeno člověkem. 
1. Vylušti přesmyčky a zjistíš, co patří mezi hospodářské rostliny: 
LINOBYNI  obilniny 
PONYNAKOI okopaniny 
KUNOSLYVI  luskoviny 
 
2. Pojmenuj jednotlivé obiloviny: 
Pšenice setá          kukuřice setá            oves setý         ječmen setý       žito seté  
3. Namaluj několik výrobků z obilovin (alespoň 3): 
Individuální řešení. 
4. Vysvětli pojem okopaniny: rostliny, které se okopávají. 
5. Pojmenuj rostliny na obrázcích a připiš, pro co je pěstujeme: 
Řepa (obecná) cukrovka         lilek brambor         řepa krmná 
6. Vyjmenuj, které luskoviny pěstujeme pro semena ukrytá v lusku: 
hrách setý     fazol obecná    čočka jedlá     sója luštinná 
Nápovědou ti budou obrázky: 
 
7. Prolistuj nějakou kuchařku a napiš recept s některou z luštěnin: 
Individuální řešení 
 
II. Plevele 
1. Plevele jsou: plané rostliny, které hospodářským rostlinám ubírají vodu a živiny. 
2. Pojmenuj rostliny: 
mák vlčí     chrpa modrá     svlačec rolní  pýr plazivý 
 
III. Živočichové 
1. Víš, co je typické pro živočichy žijící na poli a v jeho okolí? Napiš: zbarvení 
 
 
2. Pokus se podle popisu a obrázků pojmenovat živočichy: 

 nejhojnější dravec u nás 

 staví mohutné hnízdo 

 živí se hraboši 

 pták stálý, chráněný 
káně lesní 

 

 malý hlodavec 

 krátká hnědá srst, krátký ocas 

 savec, býložravec 
hraboš polní 

 

 býložravec 

 hnědá srst, protáhlé tělo, přední končetiny kratší 

 má delší uši než hlavu 
zajíc polní  

 
3. Znáš ještě další živočichy, kteří žijí na poli či v jeho okolí? Vypiš: 
Koroptev polní, bažant obecný, mandelinka bramborová, poštolka obecná, sysel 
obecný, křeček polní 
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