
EKOSYSTÉM PARK 
 

 
1) Do parku na obrázku se připletlo několik živočichů a rostlin, které do parku rozhodně nepatří. Napiš 

čísla, pod kterými se ukrývají, a v obrázku je červeně škrtni. 
 

8 jezevec lesní 10 kur domácí 14 ledňáček říční 13 pšenice 9 rajče 
 

2) Najdi v parku chráněného živočicha a chráněnou rostlinu. Napiš jejich čísla a celé názvy. 
 

12 ropucha obecná 11 jalovec obecný 
 

3) V parku si musíš dávat pozor na jednu jedovatou dřevinu. Napiš její číslo a celý název. 
 

15 tis červený 
 

4) Pojmenuj živočichy a rostliny typické pro ekosystém park, které jsou ukryté pod čísly 1 - 7. 
 

1 šeřík obecný 2 zlatice prostřední 

3 jírovec maďal 4 hrdlička zahradní 

5 kos černý 6 potkan obecný 

7 ruměnice pospolná 



5) Vybarvi všechna tvrzení, která popisují park: 
 

uměle vytvořený chrání Zemi před nebezpečným 
zářením je všude kolem 

slouží k rekreaci pěstování užitkových rostlin snižuje hlučnost 

zachycuje prach potrava pro hospodářská zvířata zvlhčuje ovzduší 

 
6) K rodovému jménu rostliny přiřaď druhové jméno – obecný, prostřední, maďal, babyka, červený, 

pichlavý. Napiš, zda je rostlina strom nebo keř a jestli je jehličnatá nebo listnatá.  
 

název stromu strom / keř jehličnatý / listnatý 

smrk pichlavý strom jehličnatý 

jalovec obecný keř jehličnatý 

tis červený keř jehličnatý 

javor babyka strom listnatý 

jírovec maďal strom listnatý 

zlatice prostřední keř listnatý 

šeřík obecný keř listnatý 

 
7) Ve větách najdi ukryté názvy rostlin a živočichů. Jejich názvy napiš na volné řádky za větami. 

 

Chyťte ho, Luboš nám nesmí utéct! holub 

Nepříjemné je, že Kristýna má už úplně mokré boty. ježek 

Hanko, stále si ještě můžeš tu špatnou známku opravit. kos 

Tati, s tebou se vůbec nebojím. tis 

 
8) Napiš, co je v parku dovoleno a co zakázáno: 

DOVOLENO: odpočinek a relaxace, hry, jízda na kole po 

cestičkách, piknik, setkávání s kamarády 

ZAKÁZÁNO: vandalismus (ničení věcí v parku, sprejování, …), 

lámání větví stromů a keřů, trhání rostlin (listů, květů), ježdění na 

kole po trávníku a v záhonech 

 


