
PŘÍRODOVĚDA 5 
Co je vlastně příroda? 
Příroda – to je krajina s rostlinami a živočichy. Je to vnější (venkovní) prostředí, ve kterém 
člověk žije a které není jeho dílem. Přírodnina –  je každá jednotlivá věc v přírodě.   
Lidský výtvor – je všechno, co vytvořili lidé, co v původní přírodě nebylo. 

Pojmy příroda živá a neživá 
Někdy to trochu mate – v češFně se učíme, že STROM je rod mužský neživotný, a teď si budeme říkat, 
že STROM je příroda živá. Pravdu však mají obě – gramaFka i přírodověda. GramaFka proto, že strom 
do přírody neživé zařadí kvůli skloňování (jinak bychom museli říkat „lezu na stroma“ místo „lezu na 
strom“), přírodověda proto, že za živé považuje vše, co roste, vyvíjí se a nakonec hyne.  

Živá příroda = všechny živé organismy (živá těla) včetně člověka: 
- živočichové – rostou, pohybují se z místa na místo, rodí se a umírají; 
- rostliny – rostou, ale nepohybují se z místa na místo, vzklíčí a uvadnou;  

byliny (kvěFny),  
keře,  
stromy; 

- mikro-or-ga-nismy – organismy viditelné pod mikroskopem (mikro = malý); 
například viry (ty, co způsobují chřipku) a bakterie (ty, co způsobují angínu).  

Neživá příroda = všechna krajina a vzduch kolem ní: 
- voda, půda, nerosty a horniny (krajina) 
- vzduch 
- teplo a světlo (od Slunce). 

Život všeho živého je závislý na přírodě neživé, protože všechny rostliny,  
živočichové i lidé ke svému životu potřebují vodu, vzduch, teplo, světlo a živiny.  
Protože musíme dýchat, pít a jíst, potřebujeme vzduch, vodu a půdu chránit. 

Příroda byla na planetě dávno před člověkem. Člověk je její SOUČÁSTÍ. Často se však chová 
jako její „nadřízený“ a neuvědomuje si, že to on je závislý na přírodě, na tom, co mu příroda 
dává, a že bez těchto podmínek (bez svého životního prostředí) by na planetě nepřežil. 
Příroda na člověku závislá není. Člověk ji sice může poničit, ale pokud by ji poničil příliš, 
budou to lidé, kdo vyhynou. Příroda se z období existence člověka vzpa-matuje a bude tu dál.  

Abychom se k přírodě uměli chovat šetrněji, potřebujeme o ní něco vědět. Vědět, jak spolu 
věci souvisejí, jak a proč přírodu poškozujeme, co můžeme dělat jinak a správně. 
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Vzduch 
je plyn. Bez čásU vzduchu zvané kyslík by živočichové nemohli dýchat. 
Kyslík potřebují opravdu všichni, i ryby – dýchají kyslík rozpuštěný ve vodě (bubliny).   
Rostliny vdechují jinou část vzduchu (oxid uhličitý) a kyslík naopak vytvářejí (vydechují). 

Voda 
Nejvíce vody je v mořích. Největším mořím říkáme oceány. Voda v mořích je slaná.  
Většina živočichů včetně člověka slanou vodu pít nemůže. 
Vodě jinde než v mořích říkáme sladká (i když sladkou chuť nemá).  
Rostliny nasávají vodu z půdy přes kořeny. Živočichové vodu pijí a někteří v ní také žijí. 

Živiny  
Živiny jsou v tom, čím se krmíme. Jen když přijímáme potravu (jíme), zůstaneme naživu. 
Rostliny přijímají živiny přes kořeny, živočichové ústním otvorem. 
Podle převažujícího složení potravy se živočichové dělí na  

- býložravce, kteří se živí jen rostlinami (bylinami), 
- masožravce, kteří se živí jen masem, 
- všežravce, kteří se živí obojím.  

Zapamatuj si: 
Přírodnina = každá jednotlivá věc v přírodě, vytvořená přírodou. 
Lidský výtvor = to, co vytvořil člověk.   
Živá příroda = všechny rostliny, živočichové, lidé.  
Neživá příroda = slunce, voda, vzduch, půda, horniny.  
Živá příroda je závislá na přírodě neživé, protože všechno živé v přírodě potřebuje:  
vodu, vzduch, světlo, teplo a živiny.  

Vzduch je plyn obsahující kyslík. Bez kyslíku by žádný živočich nemohl dýchat. 
Voda je tekuFna (kapalina). Voda v mořích a oceánech je slaná.  
Sladká voda se říká vodě v řekách, potocích, jezerech, rybnících.  
Rostliny přijímají vodu i živiny z půdy. 
Živočichové mohou být býložravci (rostlinná strava), masožravci a všežravci. 
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HORNINY A NEROSTY 
„hory nerostou“ 

Hornina je pevný povrch Země, který tvoří tvar krajiny. Bývá pokryta vrstvou půdy.  
Hornina je směs nerostů (NEROSTOU) - různých druhů kamenů. Řekneme si, jak je ke svému 
každodennímu životu využíváme, a to i když nevíme, že nějaké existují. 

Horniny, které jako lidé využíváme, dělíme na  
- rudy - obsahují kovy, zejména železo, zlato, stříbro; 
- nerudné horniny - těží se pro stavebnictví (žula, vápenec, pískovec); 
- energe-Fcké suroviny - uhlí, ropa, plyn - energie vznikne jejich hořením  
(kamna na uhlí, plynový sporák) nebo se z nich vyrábí elektrická energie. 

Nerudné suroviny 
jsou druhy kamenů používaných ve staveb-nictví, u nás pískovec, vápenec a žula.  
Přímo z kamenů se stavěly hrady, domy, chalupy, sklepy, mosty, schody, sochy, náhrobky.  
Z pískovce jsou postaveny například Karlštejn a Karlův most. 

Pískovec je měkký kámen, který se dobře opracovává. Je to vlastně písek, za miliony let 
zpev-něný přírodními tmely (lepivými hmotami). Těží se v pískovcových skalách. 
Žula má různé barvy a vzhled, podle poměru nerostů, které ji tvoří (křemen, živec, slída). 
Používá se hlavně na dlažbu. Zvětráváním žuly (působením větru a vody) vzniká písek. 
Vápenec je hornina převážně z kalcitu (druh kamene). Má světlé barvy. Když se od-šlpne, 
je vždy bílý. Vznikl z usazených koster mořských živočichů (důkaz, že u nás bylo moře).  
Někdy jsou z vápence celá pohoří, např. Alpy, někdy jen krasová území a jeskyně, např. nejblíž 
Praze Koněpruské jeskyně. Působením vody na vápencovou skálu vznikají krásné útvary, např. 
krápníky (vápencové rampouchy). Zajeď-te se tam podívat! 
Jejich těžba ovšem poškozuje krajinu (kopec se postupně odvozí, něco se z něj postaví).  

Říkáte teď, že jste kromě žulových kostek na chodnících žádný kámen nikdy nepotřebovali? 
Omyl! Každý, kdo bydlí v domě z cihel nebo v paneláku, spotřeboval z přírody nějaké 
množství písku a vápence! Čtěte dále.   

Písek jsou sypká zrna různých nerostů, nejčastěji přenášená vodou. 
Písek je základní součásl malty a betonu. Malta je mazlavá hmota vzniklá smícháním vody, 
písku a vápna a „slepují“ se s ní k sobě cihly. Bez malty se nepostaví žádný cihlový dům. 
Beton je hmota vzniklá smícháním vody, písku a cementu. Nalívá se do připravené formy 
(např. dřevěné), po ztuhnul je velmi tvrdá. Vápno i cement se vyrábějí z vápence. 

Jak stavět a nepoškozovat krajinu? Popřemýšlejte.  
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Rudy 
obsahují kovy. Stejně velký kus rudy a nerudné horniny budou různě těžké.  
Člověk umí z rudy vytavit železo od pravěku, vyráběl si z něj nástroje a zbraně. 
Národy, které bojovaly kovovými zbraněmi, vždy porazily národy, které železo těžit neuměly. 
Největší množství železa obsahuje nerost magneFt.  
Železná ruda se zpracovává v hulch: ruda se dá do vysoké pece, kde se v ní železo se 
ve vysokém žáru roztaví a vyteče. Zbývající čásF horniny se vyhazují.   
V České republice se železné a jiné rudy těžily asi do poloviny minulého stolel. Dnes se ruda 
dováží – nakupuje se v zahraničí. Na zpracování rudy fungují hutě v Ostravě a Třinci. 
Tak zvané kusové železo se dále zpracovává v ocelárnách, drátovnách a válcovnách. 

Ocelárna 
je továrna, ve které se železo znovu taví a zpracovává na hmotu zvanou ocel. 
Ta je pevnější, pružnější a odolnější než původní železo.  
Z oceli se vyrábějí například chirurgické nástroje nebo konstrukce pro velké stavby. 

Drátovna 
je továrna, ve které se ze železa vyrobí nejrůznější dráty a pružiny. Může to být pleFvo 
na plot, stejně jako kovové mříže, které se dávají do betonových desek (železobeton).  
Z železobetonových desek se staví.  

Válcovna  
je továrna, ve které se ze železa vyrábějí různé plechy a potrubí. Z plechu se vyrábějí 
karoserie aut, lokomoFvy nebo třeba střechy velkých skladů. Nevýhodou železa je, že reziví.  
Rezivé železo se rozpadá. Železné předměty se proto chrání různými nátěry. 

Drahé kovy 
Kovem jsou také zlato a stříbro. Jsou drahé a vzácné, protože hornin, ve kterých je zlato nebo 
stříbro, je mnohem méně než těch, ve kterých je železo. Od dávných dob se z nich vyráběly  
šperky a mince. Jsou to nejlepší vodiče, proto se dnes používají hlavně v elektronice 
(počítače, notebooky, tablety, chytré telefony a podobně). 

U nás bývaly stříbrné doly u Kutné Hory (Jak asi vznikl název města?), zlato se těžilo na 
Šumavě. Kromě kopání v dolech se zlato rýžovalo – kousky vypadlé z hornin se dostaly 
do vody a bylo možné je najít prosíváním říčního písku, u nás hlavně v řece Otavě.  
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EnergeUcké suroviny 
Z energeFckých surovin dostáváme zpět sluneční energii, která se do nich uložila, když slunce 
svíFlo na půdu plnou velkých uhynulých rostlin. Jsou to vlastně takové podzemní baterie.  

Uhlí 
Uhlí je hornina převážně z uhlíku (druh kamene), stejně jako tuha v obyčejné tužce.  
Čím více uhlíku obsahuje, lm je tmavší. Rozlišujeme uhlí černé a hnědé.  
Černé uhlí je starší, vzniklo zuhelnatěním obrovských kapraďorostů – plavuní a přesliček. 
Hnědé uhlí vzniklo později, zuhelnatěním stromů podobných dnešním. V obou případech 
stromy zuhelnatěly silným tlakem, bez vody a vzduchu (leží na nich horniny, které 
nepropouštějí vodu, skrz které voda neproteče).  
Černé uhlí se musí vykopávat neboli dolovat z velké hloubky. Hlubinné doly jsou v České 
republice na Karvinsku. Povrchové doly na hnědé uhlí (není tak hluboko) jsou v okolí Mostu. 
Uhlím se buď přímo topí, nebo se jím topí v tepelné elektrárně a vyrábí se z něj elektřina. 
  
Ropa a plyn 
Ropa vznikla v prohlubních, kam současně pronikala voda. Plyn vznikl odpařováním z ropy. 
Získávají se hlubokými vrty do nitra Země. Kolem vrtů stojí tak zvané tě-že-bní věže. 
Přes tlustá potrubí zvaná ropovody a plynovody se dostanou na místa dalšího zpracování. 
Ropa se vyčisl od bahna a písku. Z vyčištěné ropy je benzín a nara.  
Ropa se prodává na barely. V jednom barelu je ............. litrů. 

Když havaruje tanker - loď přepravující ropu, je to ekologická havárie nebo katastrofa.  
Stejně tak když se poruší potrubí nebo havarují dopravní prostředky, které ji převážejí. 
Moře a půda mohou být znečištěny na mnoho let či deseFlel.  
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Výroba elektrické energie 
Ráno vstaneš, roz-svílš si, puslš rádio, dáš vařit vodu na čaj do rychlovarné konvice. 
Jíš chleba nebo jiné pečivo upečené v troubě pekárny. Potom třeba jedeš výtahem, tramvají 
nebo metrem. Přes den svílš, vaříš na elektrickém sporáku, sušíš si vlasy fénem, holíš se 
elektrických strojkem, hřejí tě aku-mu-lační kamna, každou chvíli koukáš na mobil, večer 
na televizi nebo do tabletu. Zkrátka, od rána do večera spotřebováváš elektrickou energii.  
Kde se bere?  

Vyrábí se v elektrárnách, velkých i malých. Velké elektrárny zásobují celá města nebo kraje, 
malou elektrárnu může mít rodinný dům. V elektrárnách fungují zařízení zvaná generátory, 
přes které vyrobená energie přechází do kabelů. Kabely ji rozvedou, kam je potřeba.   

V kabelech musejí být dráty z vodivého materiálu. Vodivý materiál je takový, přes který jde 
dobře elektrický proud, nevodivý je ten, přes který proud nejde nebo jen špatně. Nejlepšími 
vodiči jsou kovy; nejvíce se používají měď a hliník. Pozor! Vodičem je i voda, proto se požár 
elektrického zařízení NESMÍ HASIT VODOU! A proto je nebezpečné být za bouřky venku 
(úplně venku, ne v autě :)). Nevodiče jsou: plast, keramika, guma, suché dřevo. Některé 
nevodiče jsou tak spolehlivé, že se používají jako izolace – ochranný obal kabelů, chránící 
před požáry.  

Druhy elektráren 
Podle toho, čím se v elektrárnách topí, rozlišujeme elektrárny  

- tepelné – topí se v nich hnědým a černým uhlím, 
- jaderné – topí se v nich uranem (u nás elektrárny Temelín a Dukovany), 
- vodní – elektřinu vyrobí síla protékající vody. 
- větrné – elektřinu vyrobí síla větru, 
- solární – elektřinu vyrobí sluneční záření, 
- na biomasu – elektřinu vyrobí plyn, který vznikne z biologického odpadu 
(odpadu z toho, co roste, nebo z odpadu v kanalizačních jímkách). 

V některých zemích je možné využívat i teplo z hlubin Země (horká voda, teplé prameny). 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 
Nevýhody a rizika tepelných a jaderných elektráren  
- kromě elektřiny produkují prach, popel a kouř, plný plynů nebezpečných pro zdraví; 
- tepelné elektrárny spotřebovávají zásoby uhlí, které se vytvářely miliony let a znovu se 
nijak nevytvoří (= spotřebujeme je bez náhrady, jsou NEOBNO-VITELNÉ); 
- v uranových elektrárnách vzniká radioakUvní odpad, o kterém zalm nevíme, kam ho dát,   
a také v nich může dojít k výbuchu.  

Využi]m energie vody, větru a slunce se nic nespotřebovává – voda by tekla, vítr foukal 
a slunce svíFlo, i kdyby tam elektrárna nestála. Tyto zdroje označujeme jako OB-NOVI-TELNÉ. 
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PŮDA 

Co je půda 
Půda je pevná zem, přírodní povrch, po kterém chodíme. Půdou samozřejmě není asfaltová 
silnice nebo dlážděný chodník - nejsou přírodním, ale lidským výtvorem. 

Půda obsahuje zbytky rostlin a živočichů, rozpadlé horniny a nerosty, vodu a vzduch.  
Na půdě, na stra-vo-vání z půdy, jsou závislé nejen všechny rostliny, ale i všichni 
živočichové. Někteří živočichové v půdě žijí. 

Druhy půdy 
Z půdy vyrůstají všechny rostliny. V každém druhu půdy se daří jinému druhu rostlin. Pšenice 
nejlépe poroste v půdě hlinité, borovice mají rády půdu písčitou, brambory vyrostou i v půdě 
kamenité; z jílovité půdy se udělá nejlepší keramika. Podle mate-riálu, který v půdě 
převažuje, tedy rozpoznáváme půdu jílovitou, hlinitou, písčitou a kamenitou.  

Vrstvy půdy 
Na různých místech má půda různou hloubku: představ si pole v nížině – skály na horách.  
Vrchní tlející (hnijící) vrstva je smě-sí zva-dlých kvěFn, o-pa-daného lisl, ztrou-chni-vělých 
pařezů a větví, rozplizlých hub, napadaných plodů stromů – žaludů, kaštanů, šišek, zvířecího 
trusu, planého ovoce, bobulí a ořechů, uhy-nulých brou-ků, ptáků a i větších zvířat.  
Pod vrchní tlející vrstvou je vrstva rozpadlé horniny – původně pevné skály, která se 
působením vody a větru (= zvětráváním) rozpadne na písek nebo mazlavou hmotu.  

Udržování úrodné půdy 
Půdě, která se používá jako pole = opakovaně se používá pro pěstování hospodářských 
rostlin, se musí pomoci, aby byla úrodná = aby se na ní rostlinám pořád dobře dařilo. 
Do vrchní vrstvy se musejí přidávat živiny = musí se hnojit.   
Hnojí se buď umělými hnojivy (chemikálie), se kterými je mnohem méně práce, ale které 
s potravou přecházejí do našeho těla, nebo se hnojí přírodními hnojivy – trusem 
hospodářských zvířat a hnojem z kompostů (zetlelý/shnilý rostlinný odpad z domácnosl – 
slupky od brambor a zeleniny, shnilá jablka atd.). S přírodními hnojivy je práce mnohem více, 
a také pěkně smrdí. Za to ovšem pěkněji voní ovoce a zelenina, které jsou pomocí přírodních 
hnojiv vypěstované. 

Co půdu ohrožuje 
Velké množství chemických hnojiv. 
Skládky odpadků. 
Skládky nebezpečného průmyslového odpadu. 
Těžba uhlí a jiných surovin. 
Nad-měrná zástavba (= přírodní krajině se nechá málo místa). 
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Kapitola první ČLOVĚK A NEŽIVÁ PŘÍRODA (str. 9 – 24) 
Klíčová slova 
přírodniny – lidské výtvory 
příroda živá a neživá 
organizmus 
vzduch, voda, půda, světlo a teplo 
rostliny, živočichové, mikroorganismy 
horniny a nerosty 
býložravci, masožravci, všežravci 
ochrana životního prostředí 
střídání dne a noci 
cyklus ročních období 
koloběh vody v přírodě 
obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje energie 
černé uhlí a hnědé uhlí 
zemní plyn, ropa – naaa, benzín 
důl, vrt, těžební věž 
půda, úrodná půda, ornice 
pokojové rostliny 

Otázky. Zamysli se a odpověz vlastními slovy. 
Odkud se bere voda ve vodovodu? 
Můžeme žít bez vody? 
Které vody je nejvíce? Můžeme ji pít? 
Co se stane s mrtvými těly rostlin a živočichů? 
Čemu vadí znečištěná voda, půda a vzduch? 
Jak se střídá den a noc? 
Kdo je býložravec, masožravec a všežravec? Co z toho je člověk? 
Jak vzniká půda? 
Jsou masožravci závislí na půdě? 
Proč máme šetřit energií? 
Má plyn nějakou nevýhodu? 
Co se může stát při přepravě ropy přes moře i po pevnině? 
Jak byste nazvali dobu, ve které právě žijete?  
Bude těžší stejně velký kus rudy, nebo nerudné horniny? 
Má něco společného (kromě slovního základu) rýže s rýžováním? Vysvětli. 
Má něco společného (kromě slovního základu) vodítko s vodičem? Vysvětli. 

zpracováno podle učebnice Jiřího Matyáška, Věry ŠFkové a Josefa Trnky 
Člověk a jeho svět; Nová škola, Brno 2014 
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Individuální výchovný plán D. B.  – s vysvětlivkami 
třída 5. A ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 460/6, 186 00  Praha 6 

plán pro školní rok 2015 – 2016 

Cíle pro Dominika:  stanovená trasa – odkud jdu a kam (cesta nějakou dobu trvá!!!) 
První krok: Zlepšit svou životosprávu. životospráva = jak se starám o svůj život 
Druhý krok: Pěstovat mimoškolní zájmy. dělat něco mimo školu 
Třel krok: Nepouštět školní výsledky do vztahů mezi sebou a spolužáky a kamarády. 

nekazit si vztahy s ostatními třeba špatnými známkami 
Čtvrtý krok: Více se zaměřit na druhé lidi. 
Pátý krok: Vylepšit způsob, jak se učím. 

Co pro tyto cíle Dominik udělá: 
I. Zlepší kvalitu svého spánku, aby nebyl často nevyspalý a nepřepadala ho při vyučování 
ospalost. 
Půjde spát v pravidelnou hodinu. Nebude si před spaním nebo na usnul pouštět televizi.  
Podle potřeby ji nahradí poslechem uklidňující hudby nebo mluveného slova (četba na CD).  
II. Omezí čas trávený u počítače a s mobilním telefonem na dobu určenou rodiči. 
III. Dvakrát týdně bude chodit na trénink ve sportu podle vlastního zájmu. 
IV. Ve škole se bude účastnit všech hodin TV a nebude hledat drobné důvody, proč se jim 
vyhnout.  nebudu si všímat zejména bolesl, které přijdou právě před hodinou TV :) 
V. Každý školní den bude kousek chodit pěšky. Odkud kam se poradí s rodiči. 
Bude si přitom hlídat obsah školního batohu, aby ho neměl příliš těžký. 
VI. Ve volném čase bude zkoušet dělat různé věci, aby zjisUl, co ho baví a na co je šikovný 
(uvařit, postavit něco z Lega, zjisFt, jak funguje budík, něco natřít, postavit něco z konstrukční 
stavebnice, někoho ostříhat ....). Co vyzkouší, si bude zapisovat.  

VII. Založí si desky, do kterých bude zakládat důležité pomůcky a přehled základního učiva.  
Postupně se alespoň toto základní učivo naučí. 
VIII. Bude se snažit z každé vyučovací hodiny si něco odnést.  
Přínos každé hodiny si stručně zapíše do sešitu. 
Příklad z 12. 10. 2015: 
ČJ – v PS odtáhnout, odnést – poznat, jestli se to píše zvlášť (předložka x předpona) 
M – kolik je 1 dm cenFmetrů (převody délkových jednotek) 
2h Př – naučil jsem se nové kameny, třeba žulu 
Aj – čísla 1-100 
IX. Dá si předsevzel, že 4x týdně bude doma půl hodiny číst knihu s příběhem.  
Dobu čtení si zaznamená a rodiče ji potvrdí. Když své předsevzel nesplní, rodiče nic 
podepisovat nebudou.
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Zdroj: Pro výuku dětí s OMJ připravila Jana Lejdarová, učitelka podpůrné výuky. Základní škola a 
mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí.  
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