
Distanční výuka 4.1. až 5.1. 2021 

Přírodověda 

 

Milí žáci, 

zdravím Vás v novém roce 2021 a přeji Vám, abyste se dobře učili, byli zdraví a 

šťastní, přinášeli svým rodičům radost. 

Opět se budete učit distančně. Prodlouženého  pobytu doma – mimo školu 

využijeme k písemnému opakování.  Písemné opakování bude ve stejném stylu, 

jak už jste zvyklí. 

To znamená, že se tento týden nebudete učit v přírodovědě nic nového ! 

Napíši Vám otázky, na které se naučíte odpovědět a svoje odpovědi zapíšete do  

pracovního listu, který je součástí tohoto sdělení.  

Odpovědi hledejte pouze v zápiscích, stačí to na jedničku, pokud se odpovědi 

dobře naučíte a správně je zapíšete do pracovního listu. 

Když bude školní docházka probíhat ve škole od 11.1. 2021/ to je od pondělí /, 

tak pracovní list přinesete do školy v pondělí 11.1. 2021 do hodiny přírodovědy. 

Pokud by probíhala i nadále výuka na dálku,   upřesníme si  jakým náhradním 

způsobem odevzdáte. 

 V každém případě počítejte s odevzdáním nejpozději 12.1. 2021 !!! 

 

A. Stehlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jméno, příjmení :   ………………………………………………… 

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA   -    PŘÍRODOVĚDA 

/ období   23.11. 2020  - 14.12. 2020/ 

 

 

 

1. Která vesmírná tělesa obíhají  kolem Slunce ? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Napiš všechny planety : 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Která planeta je velká přibližně jako Země ? 

Jak jí jinak nazýváme ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Která planeta je nejmenší, která je největší ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Vysvětli, co je hvězda :  

Komu pomáhaly hvězdy při orientaci ? 

Která hvězda je nejjasnější ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Vysvětli, co je světelný rok : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



7. Co je to  souhvězdí ? 

Vyjmenuj souhvězdí, o kterých jsme se učili: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Které planetě říkáme „modrá  planeta“ ? 

Jaké pohyby Země vykonává a jak dlouho jí  trvají ? 

Podle čeho se mění roční období ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Jaké má Země vrstvy ? 

Co tvoří její plynný obal ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10.  Čím je Měsíc pro Zemi ? 

 Co tvoří povrch Měsíce ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 



11.  Proč Měsíc svítí ? 

Za jak dlouho oběhne Zemi ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12.  Kolik má Měsíc fází ? 

Co znamená, když má měsíc tvar písmene „D“ ? 

Co znamená, když má měsíc tvar písmene „C“ ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13.  Který živý tvor byl úplně jako první vypuštěn do vesmíru, 

 jak se jmenoval ? 

Jak se jmenoval první kosmonaut, který vyletěl do vesmíru ? 

Jak se jmenoval kosmonaut, který jako první vstoupil na Měsíc ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

14.  Jak se jmenuje vesmírná stanice, kolik osob na ní pobývá a jak je 

vysoko nad Zemí ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


