
EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 
(učebnice str. 53 - 61) 

Práce pro žáky v období 20.4. - 1.5.2020 
Zápis stačí vlepit, vyplněný pracovní list vložit do složky, kterou mají žáci v sešitech právě pro vkládání PL. 

Autorské řešení pracovního listu bude k dispozici od 27.4.2020. 
 
 

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 
 

- zahrady a sady slouží k pěstování ovoce, zeleniny a dalších užitkových a okrasných rostlin 
- pěstované odrůdy byly vyšlechtěny z planých rostlin 

 
Rostliny v okolí lidských obydlí 
Ovocné stromy 

- byly vyšlechtěny (oproti planým rostlinám mají velké a sladké plody) 
- jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň 

Ovocné keře 
- rybíz, angrešt 

ZAHRADY 
- kolem lidských obydlí jsou zakládány zahrady 
- mají 2 části: užitkovou (pěstování se užitkové plodiny, hlavně zelenina) a okrasnou (květiny) 

Zelenina 
- zelenina = jedlé části užitkových rostlin 
- podle části těla, kterou pěstujeme, rozdělujeme zeleninu na kořenovou, cibulovou, listovou, luskovou, 

košťálovou a plodovou 
 

Živočichové v okolí lidských obydlí 
DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

- zdomácnělá (domestikovaná) divoká zvířata 
- domácí zvířata rozdělujeme do 2 skupin: 

o hospodářská zvířata – vyšlechtěná pro užitek (člověk je využívá jako zdroj potravy nebo ke své 
činnosti) 

▪ ptáci - drůbež: kur domácí, kachna domácí, husa domácí 
▪ savci: prase domácí, tur domácí, ovce domácí, koza domácí, kůň domácí, králík domácí  

o „domácí mazlíčci“ – zvířata chovaná pro potěšení, která jsou odkázána na péči člověka 
▪ většinou žijí ve společné domácnosti s člověkem 
▪ při výběru je nutné si rozmyslet, zda mohu uspokojit veškeré potřeby zvířete 
▪ s pořízením zvířete by měli souhlasit všichni členové rodiny 
▪ v akváriích se pěstují vodní rostliny a chovají vodní živočichové (ryby, želvy) 
▪ v teráriích chováme především suchozemské plazy (hadi, želvy, ještěrky) 
▪ do akvaterárií umisťujeme obojživelníky (žáby) nebo plazy 
▪ ptáky chováme v klecích, ty mohou sloužit i menším hlodavcům (králík, křeček, morče), 

a voliérách (papoušci) 
▪ nejoblíbenějšími „mazlíky“ jsou pes domácí a kočka domácí 

ŽIVOČICHOVÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 
- někteří volně žijící živočichové se pohybují v okolí obydlí, protože tam mají snadno dostupnou potravu 
- obojživelníci: ropucha zelená  
- ptáci: vlaštovka obecná, jiřička obecná, sova pálená, sýkora modřinka  
- savci: ježek západní, myš domácí, kuna skalní, potkan obecný  


