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Anotace

Test má za úkol zjistit znalosti žáka v probrané látce na téma
BYLINY.

Autor

Mgr. Daniela Ročková

Jazyk

Čeština

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

PRIR =
Oblast/Předmět

Čas – Člověk a jeho svět/Přírodověda

Popisuje hlavní části těla byliny; vyjmenovává luštěniny; určuje
Očekávaný výstup obiloviny; zařazuje byliny podle toho, kde rostou; křížkuje, kterou
část zeleniny zužitkujeme; poznává byliny;
Speciální vzdělávací
- zdravotní postižení - LMP
potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu

Byliny, části rostlinného těla, luštěniny, obiloviny, význam zeleniny.

Test

Druh interaktivity Aktivita
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina

Žák
základní vzdělávání – první stupeň
10 - 12 let / 5. ročník

Období tvorby DUM 8/2012

Test – opakování BYLINY
1. Popiš části byliny:

Max. počet bodů: 5

2. Vyjmenuj aspoň tři luštěniny:
_________________________________________________________________________________
Max. počet bodů: 3

3. Spoj šipkou obrázek se správným názvem obiloviny:

PŠENICE

ŽITO

JEČMEN

OVES
Max. počet bodů: 8

4. Zařaď byliny podle toho, kde rostou:
růže, leknín, orobinec, pšenice, vlčí mák, řepa, kukuřice, kopretina, zvonek, pampeliška, narcis,
tulipán, oves, brambory
Prostředí, kde rostou:
Na poli

Název byliny:

V okrasné zahradě
Na louce
U vody
Max. počet bodů: 14

5. Udělej křížek u každé zeleniny, pro co ji pěstujeme – kořen, list, plod:
Zelenina:

Kořen:

List:

Plod:

Mrkev
Kapusta
Paprika
Okurka
Rajče
Cibule
Ředkvička
Zelí
Max. počet bodů: 8

6. Urči byliny v tabulce (max. počet bodů: 6):
Obrázek:

Název:

Obrázek:

Název:

Obrázek:

Název:

Hodnocení:
44 – 38 bodů

1

37 – 29 bodů

2

28 – 20 bodů

3

19 – 11 bodů

4

10 a méně

5

Zdroje:
Uveřejněné odkazy [cit. 2012-08-07]. Dostupné pod licencí Clker a Wikipedia na WWW:
rostlina: <http://www.clker.com/clipart-13401.html>
pšenice: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wheat_ear.jpg?uselang=cs>
ječmen: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscourgeonHordeum_vulgare_subsp._vulgare.jpg?uselang=cs>
oves: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lata.jpg?uselang=cs>
žito: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wild_rye.jpg>
narcis: <http://www.clker.com/clipart-2545.html>
tulipán: <http://www.clker.com/clipart-2530.html>
mrkev: <http://www.clker.com/clipart-10080.html>
smetánka lékařská: <http://www.clker.com/clipart-12494.html>
hrách: <http://www.clker.com/clipart-pea-pod-1.html>
cibule: <http://www.clker.com/clipart-26562.html>

