Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
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TEST: ….................................

JMÉNO: ….........................................

ČESKÁ REPUBLIKA
1) Vybarvi státní vlajku ČR. Znáš i jiné státní symboly? Napiš je:

…...........................................................................................................................................................

2) Jaké je hlavní město České republiky?
…..........................................................................................................................................................
3) Tužkou načrtni česká historická území, přiřaď znak a napiš o jaká historická území se jedná:

Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
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TEST: …………

JMÉNO: ………………………………...

NÁŠ KRAJ, KRAJSKÉ MĚSTO

1) Jak se jmenuje země, ve které žijeme?
…………………………………………………………………………………………………...
2) Jak se nazývá kraj, ve kterém žiješ? Jaké je jeho krajské město?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) Okresní město kraje, ve kterém žiješ:
…………………………………………………………………………………………………...
4) Napiš obce a města, která jsou v blízkosti bydliště:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5) Co je na obrázcích?

……………………….

…………………….
www.google.com
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…………………...

.…………………..

ŽELÍZY
♦ přibližně 500 obyvatel
♦ leží ve Středočeském kraji, v okrese Mělník
♦ součástí obce jsou i vsi Sitné a Nové Tupadly
♦ leží na rušné silnici z Mělníka do České Lípy
♦ protéká zde potok Liběchovka
♦ První písemná zmínka je z roku 1410
♦ V letech 1919 -1923 bydlel ve Stüdlově penzionu český spisovatel Farnz Kafka a hudebník Josef
Křička
♦ 19. století – Václav Levý – v lesích vytvořil vytesané pískovcové výjevy
♦ Za 2. světové války byly Želízy připojeny k Třetí říši, jelikož zde byla nadpoloviční většina
Němců. Po válce byli Němci vysídleni a Želízy se připojily zpět k Československu.

www.google.com
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HORA ŘÍP
♦ leží nedaleko města Roudnice nad Labem.
♦ 455 m. n. m.
♦ hora sopečného původu – nikdy ale nevrhla lávu, jelikož se nevytvořil sopečný krb.
♦ hora je památným místem Čechů – podle pověsti sem přišel Praotec Čech a pro úrodnost krajiny
se zde rozhodl zůstat.
♦ na úpatí se nacházejí tři prameny
♦ na vrcholku hory stojí románská rotunda sv. Jiří, vystavěna ve 12. století a turistická chata z roku
1907.
♦ jeden ze zakládajících kamenů Národního divadla pochází právě z Řípu.
♦ na horu se vydávaly průvody i procesy nejen za těžkých dob České země, ale i v současnosti.
♦ každý rok na svátek sv. Jiří (24. dubna) se na úpatí hory pořádá pouť.
♦ hora a rotunda jsou národní kulturní památkou.
♦ jelikož čedičová hora obsahuje magnetovec – na vrcholku hory jsou snadno rozpoznatelné
výchylky kompasu.
♦ Říp je součástí Českého středohoří

www.google.com
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TEST: ……………

JMÉNO: ……………………………….
LIDSKÉ VÝTVORY

1) Z uvedených věcí podtrhni: červeně – lidské výtvory, zeleně – živou přírodu,
modře - neživou
♦ pneumatika, smrk lesní, automobil, pískovcový kámen, vlaštovka obecná, sedmikráska
chudobka, tričko, řeka, trnovník akát, borovice lesní, okno, kufr, jelen lesní, buk lesní,
osobní kolo, talíř, veverka obecná, pelyněk pravý, sešit, třešeň japonská, hraboš polní, daněk
evropský, mýdlo, lahev, bonsaj, židle, stůl, morče domácí, divizna velkokvětá, růže šípková,
varhany, gorila horská, jezevec lesní, mravenec lesní, lískový ořech, douglaska tisolistá, modřín
modrý, obraz, fotografie, fotoaparát, kapraď samec, český granát, drahokam, uhlí, pračka, lednice

2) Co je živá příroda?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) Zakroužkuj ty věci, které vytvořil člověk:

www.google.com
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TEST: ………………….

JMÉNO: ………………………………
MÍSTO, KDE ŽIJIME

1) Napiš na obálku svoje jméno a adresu. Nezapomeň domalovat známku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Najdi jména měst a obcí, které se nacházejí v tvém okolí:
VI

MĚL

ŠTĚ

ZI

TU

DIM

BÁ

BĚ

NÍK

TÍ

DU

LI

CHO

MOŘ

PAD

LY

…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
3) Jaké pamětihodnosti jsou v blízkosti tvého bydliště?
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
4) Co pro tebe znamená domov?
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………
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Mělník
♦ je okresním městem (přibližně 104 000 obyvatel).
♦ samotné město má asi 19 000 obyvatel.
♦ sídlo okrasního soudu a dalších veřejných státních institucí.
♦ cukrovar, zdravotnická zařízení.
♦ založení města je nejasné – udává se 9. – 10. století.
♦ ve středověku – Královské věnné město (město královen).
♦ město známé díky soutoku dvou největších českých řek – Labe a Vltavy
♦ vinařství, košíkářství
♦ v 19. století – postavena železnice

Památky a významné ulice
- zámek (v državě Lobkoviczů), radnice města Mělník ze 14. století, kostel sv. Petra a Pavla, kostel
sv. Ludmily, kostnice, Pražská brána
- Palackého ulice, náměstí Míru, náměstí Karla IV., Jungmannovy sady (dříve zde byla nemocnice
milosrdných sester), ulice Pražská, ulice Husova a Zámecká
Současnost
zářijové Vinobraní – oslavy vína
- důležitá křižovatka – blízká dálnice, silnice I. třídy, autobusová doprava
české loděnice a mezinárodní logistické centrum (kontejnerová přeprava)
obchodní řetězce (Tesco, Kaufland, Lidl)
centrum zábavy – kino, restaurace, Masarykův kulturní dům, knihovna
www.google.com
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TEST: ……………….

JMÉNO: ………………………………...

PROFESE
1) Pod názvy jednotlivých obchodních oddělení napiš 5 věcí, které si zde můžeme koupit:
TEXTIL

MLÉKÁRNA

PEKÁRNA

---------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

---------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

---------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

---------------------------------

-----------------------------------

------------------------------------

---------------------------------

-----------------------------------

------------------------------------

LAHŮDKY

DROGERIE

----------------------------------

---------------------------------

----------------------------------

---------------------------------

----------------------------------

---------------------------------

----------------------------------

---------------------------------

----------------------------------

---------------------------------

2) Poznáš jednotlivé profese?
a) pomáhá nemocným lidem
c) staví domy

…………….

…………………………….

b) vyrábí skříně, stoly
d) pokládá dlažbu

…………….……..…...

e) uklízí nepořádek ………………………
.
g) pracuje s elektřinou …………………...

h) poradí si s účesy

ch) pracuje v obchodě

i) peče chleby, housky

j) pracuje v kuchyni

…………………...
……………………..

l) obsluhuje v restauraci

………………...

f) léčí zvířata

……………………

……………..……..….……
…………….….…….
……………...……

k) vyrábí dorty, zákusky
m) opravuje hodiny
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………….…..….

………………...……

VZNIK ŘEMESEL
♦ prvními řemesly v pravěku byla výroba zbraní, klenotů, oblečení a keramiky
♦středověk – kovářství (výroba zbraní), provaznictví (provazy), mlynářství (mouka), pekařství,
zlatnictví
♦ novověk – hodinářství, zlatnictví, pivovarnictví, truhlářství (skříně, hudební nástroje), malířství,
tesařství a zednictví
♦ současnost – kominictví, uzenářství, podlahářství, zednictví, topenářství, fotografické služky,
technická výroba, slévárenství.

www.google.com
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TEST: …........................................

JMÉNO: …............................................

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
1) V textu jsou vynechaná slova, doplň je:
Tu vojvoda …........... ukázal na vysokou, jež se před nimi modrala nad širým, rovinatým krajem,
a děl: „ Podejděme pod tuto horu, tam dětem, tam odpočineme“. Vojvodové a starší rodu ohledali
půdu vůkol a znamenali, že jest úrodná.
Na těch schodech stály kněžny. ….................. v čele všech mužů, maje lité zvíře na zádech,
pozdravil Libuši i její sestru a pravil: „ Tu nesu to zlé škodné zvíře, divého kance z Kavčí hory.
…................ u vytržení, jako by manžela, družiny nebylo, vztáhla ruce k modravým stráním s
řekou, a hledíc na les táhlého vrchu, mluvila prorockým duchem: „ Město vidím veliké, jehož sláva
hvězd se bude dotékat“.
Poblíže valu zavýskl …................... potřetí a vzkřikl: „ Nuže, …................, vzhůru!“ přitisknuv
kolena, nahnul se k vlající hřívě , a vtom promluvil …..............: „ Pane, drž se!“ A již skokem po
náspu vzhůru, a druhým, ohromným skokem přes roubenou hradbu.
„ Ej, dobrý chlapečku, to-li jsou Stadice? A je-li v nich muž jménem …....................?“
„ Jsou, to jsou Stadici,“ řeklo jim pachole. „ A tamhle ….............. v poli voly pohání.“
Když pak odešel k otcům, želel ho všechen lid. Popel jeho i zbraň uložili do hrobu vedle mohyly
Čechovy. Z rodiny moudrého soudce zůstali tři dcery: …........................., …........................,
…................. . V útlém mládí svém žili na Budči.
Když pak ustanoveni starostové nejpřednějších rodů, kteří by muži ze Stadic přednesli, na čem
zůstal lid a kněžna, promluvila k nim …..........................:
„ Cesty hledat nebudete, aniž se ptát. Můj kůň vás povede; za tím jet neváhejte. Ten vás dovede a
zpátky přivede pravou cestou. Před kterým on člověkem se zastaví a zařehce, ten jest, o kterém
jsem mluvila. Tu mě teprv uvěříte, když svého vojvodu na železném stole jíst uzříte.
K poslům pak …......................... takto promluvil:
„ Žel, že jste tak ráno přišli. Kdybych byl mohl tuto roli doorat, byla by po všecky časy hojnost
chleba. Ale že jste si pospíšili a mně mé dílo přerušili, vězte, že bude v zemi často hlad.“
Zatím jako by země dala suchému ostnu vráz mízu a život. Počalť lískový prut pučet jako na jaře v
keři , a hned také tři odnože vyhnal, tři ratolesti, na nichž se zelenalo svěží listí i mladé ořechy.
Poslové žasli, vidouce ten div divoucí. Než ….................. jich poprosil, aby podle něho ke stolu
usedli, a zval je na snídani. Obrátilť pluh, a vzav z meze lýčenou kabeli, vyložil z ní pecen a sýr na
jasnou radlici na slunci svítící.
„ Toť ten železný stůl, o kterém …................ mluvila!“

Staré pověsti české – Alois Jirásek
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: …………

JMÉNO ………………………………………..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
1) Jakými dopravními prostředky lze po Praze cestovat?
…………………………………………………………………………………………………...
2) Napiš historické památky, které najdeš v Praze:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) Napiš, kterými ulicemi šel Pepík na poštu:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Víš, kde sídlí prezident České republiky? Jak se jmenuje?
…………………………………………………………………………………………………...
www.google.com

VY_52_INOVACE_11

Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
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TEST:…………

JMÉNO: ………………………………….

ČAS
1) Kolik má den hodin? …………………… Kolik má rok dnů? ……………………………...
2) Kolik má hodina minut? …………………Kolik má minuta sekund?.....................................
3) Zakresli podle času hodinové ručičky:

čtvrt na dvě

půl osmé

za deset devět

11: 20

tři čtvrtě na deset

15: 40

3) Jaké znáš typy hodin?
…………………………………………………………………………………………………...
4) Napiš ve správném pořadí od nejmenšího po největší:
den, tisíciletí, rok, týden, sekunda, měsíc, hodina, minuta, století
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
www.google.com
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Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách
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TEST:…………….

JMÉNO: . ……………………………………

LIDÉ A TECHNIKA

1) Najdi slova vynálezů a napiš je na řádek:
ŽÁ

RU

TI

KNIH

DLO

FON

LO

CHA

KO

KA

ROV

TE

MO

LE

VA

RA

DIO

TISK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Spoj vynálezy s jejich vynálezci:
a) lodní šroub

1. Thomas Alva Edison

b) žárovka

2. Prokop Diviš

c) oblouková lampa

3. Josef Ressel

d) bleskosvod

4. František Křižík

d) ruchadlo

5. Otto Wichterle

e) kontaktní čočky, silon

6. Bratranci Veverkové

3) 19. století se nazývá „Stoletím páry“. Víš, jaké stroje v 19. století byly vynalezeny?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4) Česká republika je bohatý průmyslový stát. Znáš některé průmyslové závody, které se nachází
v naší zemi?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách
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TEST: …........................

Jméno: ….......................................................
LIDSKÉ VLASTNOSTI

1) Kladné vlastnosti podtrhni modře, záporné vlastnosti červeně:
Ukázněný, líný, zdvořilý, pravdomluvný, nepřátelský, obětavý, lživý, závistivý, pracovitý, vtipný,
zákeřný, slušný, chamtivý, kamarádský, netrpělivý, pilný, laskavý, zbabělý, milý, lajdácký.
2) Doplň správně lidské vlastnosti:
Ten, na koho se můžu vždy spolehnout je ….............................................. .
který se nevyhýbá žádné práci je .............................................. .
který nikdy nelže …......................................... .
který má hodně nápadů …..................................... .
který umí slušně pozdravit …..................................... .
který pomáhá druhým …....................................... .
3) Jaké vlastnosti se ti líbí na kamarádovi?

………………………………………………………..

4. a) Utvoř správné vlastnosti:
rozhod
trpě

od

livost

lost

vost

le

nost

laska

pí

roz

vážnost

vaha

rych

…………………………………………………………………………………………………………
b) Vyber vlastnosti nezbytné k dané profesi:
lékař …..........................................................................................................................................
prodavačka …................................................................................................................................
zedník ….......................................................................................................................................
5) Vyber vlastnosti podle počátečních písmen:
Š

K

O

L

A

…........................ …........................... …......................... …........................... ….........................
6) Navrhni svého smajlíka podle vlastnosti:
smutný

nadšený

tajemný

zvídavý

elegantní

moudrý
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
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TEST: ……………..

JMÉNO: …………………………………
VZTAHY V RODINĚ

1) Doplň vztahy v rodině:

sestra

Já
strýc ………..

teta .………...
………………………
……………

babička

+

………
………..

+ tatínek
tatínek

………
+
……

+

………
………

2) Jak se jmenují tvoji bratranci a sestřenice? Napiš: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) Napiš datum a místo svého narození:
…………………………………………

…………………………………………...

4) Co je to za slovo? Správně utvoř a vysvětli:
O

M

D

E

K

N

O

R

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5) Doplň chybějící části vět:
Tatínkova sestra je moje ……………………. . Syn mé maminky je můj …………………..…. .
Maminka mého tatínka je moje ………….…. . Manželka mého dědy je moje …………….….. .
Syn mé tety je můj …………………………. . Manžel mé sestry je můj ……………………... .
6) Napiš jména členů vaší rodiny:
………………………………………………………………………………………………………
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:………………

JMÉNO:………………………………………..

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1)Čím jsou znečišťovány vody?
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
2) Co je ozonová díra?
………………………………………………………………………………………………………...
3) Co znečišťuje přírodu? Má na tom zásluhu i člověk?
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
4a) Utvoř správně slova:
Ř

O
Í

D

R
P

O
A

…………………………

D
A

D
V

……………………

U
Z

V
CH

……………………..……...

b) Co je příroda? …………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………….…….
5) Co znamená pojem tříděný odpad?
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….………..
6) Znáš barvy kontejnerů na třídění odpadu?
a) Co se dává do žlutého kontejneru:…………………………………………………………….……
b) Co se dává do modrého kontejneru: ……………………………………………………………..…
c) Co se dává do zeleného kontejneru: ………………………………………………………….….…
7) Co znamená recyklace?
…………………………………………………………………………………………………………
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:…...................................

JMÉNO:.....................................................

ORIENTACE
1) Označ hlavní i vedlejší světové strany:

2) Co znamenají tyto zkratky v označení světových stran?
J → …...............................

SV → …...................................

JZ → …..............................

Z → …...................................

3) Na jakou světovou stranu od Prahy se nacházejí vyznačená města:

Brno …....................................

Jihlava ….................................

Olomouc ….............................

Liberec ....................................

Karlovy Vary …......................

České Budějovice …................

Plzeň …..................................
4) Jaké přístroje nám pomáhají určovat světové strany?
…..........................................................................................................................................................
5) Jak v přírodě poznáš sever?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

6) Napiš státy sousedící s ČR a jejich hlavní města:
…................................. - ……….……..………. , ……..….……………- ……………………….....
……………………….. - ………………...…….. , …………………….. - ………………………….
7) Na kterých světových stranách od ČR leží naši sousední státy?
…............................................................

.........................................................................

…............................................................

.........................................................................

www.google.com
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:……………..

JMÉNO:………………………………………

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

1) Zakroužkuj hospodářská zvířata:
Liška obecná

tur domácí (kráva)

prase divoké

jelen lesní

prase domácí

Kachna divoká

husa domácí

veverka obecná

kůň domácí

ovce domácí

2) Co dávají lidem tato zvířata a čím se živí?
a) tur domácí: ----------------------------------------------------------------------------------------------živí se :----------------------------------------------------------------------------------------------------b) kur domácí (slepice): ----------------------------------------------------------------------------------živí se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------c) ovce domácí: --------------------------------------------------------------------------------------------živí se:----------------------------------------------------------------------------------------------------d) koza domácí: --------------------------------------------------------------------------------------------živí se.----------------------------------------------------------------------------------------------------3)Uhodneš zvíře?
a) Bydlím v kotci, jím rád seno, mrkev a jablíčko. Děti mě mají rády, jsem totiž hezky chundelatý.
---------------------------------------------b) Mám rád bahno, chrochrochro, dej sem brambor, chrochrochro.
---------------------------------------------c) Žiji v chlévě, děti mají rády mé produkty. Za trávu i mléko dám.
----------------------------------------------
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: …...............................

JMÉNO: ….......................................................
HORNINY A NEROSTY

1) Doplň správná slova:
Horniny jsou směsi …...................... .Nejznámější horninou je žula. Tvoří tři nerosty- …..................,
…........................ a …............................ . Žula se těží v žulových ….........................., často vytváří
celá pohoří. Žulové bloky se zpracovávají na dlažební …........................., náhrobky nebo
…............................... .
Vápenec vznikl usazováním vápenitých schránek a koster …......................... živočichů.
Má ….................... barvu. V některých vápencových pohořích se vytvořily ….................................
jeskyně. Nejznámější u nás je …...................................... kras.
2) Poznáš o jakou horninu se jedná?
Tato hornina má zrnitou strukturu často žlutohnědé pískové barvy, může mít ovšem i barvu bílou
nebo červenou. Tvoří rozsáhlá území, na kterých vznikají skalní věže, například Prachovské skály v
Českém ráji.
…..............................................................................................................................
3) Napiš názvy hornin, které používáme ve stavebnictví:
…..........................

…..................................

…...................................

…....................................

4) Roztřiď horniny a nerosty:
PÍSKOVEC
SLÍDA

VÁPENEC
NEROSTY

KŘIŠŤÁL
SLÍDA

KAMENNÁ SŮL
KŘEMEN

HORNINY

ŽIVEC

DIAMANT

MRAMOR

5) Podtrhni název horniny, která je nejtvrdší:
PÍSKOVEC

ŽULA

VÁPENEC

6) Doplň správně:
Barevné odrůdy křemene: …......................., …........................, …........................, …........................
Odrůda vápence používaná v sochařství: …............................. .
Nerost, který se snadno rozpouští ve vodě: …............................ .
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: …………….

JMÉNO: ……………………………………

VLASTNOSTI LÁTEK
1) Doplň tabulku:
Co měříme

měřidlo

jednotka

značka

váhy
1oC
sekunda
objem

2) Podtrhni zboží, které lze vážit:
Banány, tričko, rajčata, vejce, salám, rohlíky, bunda, melouny, počítač, peníze, maso, čočka,
učebnice, polštář, chleba, mouka, cibule, mrkev, tužka, lahev, kapesník, pomeranče, jahody.
3) Škrtni, co neplatí:
Sešit je vyroben z: gumy, plastu, dřeva, vody, vosku, papíru, skla, kamene, písku.
Auto je vyrobeno z: plastu, skla, železa, vody, písku, kamene, vosku, vzduchu.
4) Čím měříme délku?
…………………………………………………………………………………………………...
5) Rodina Bardů onemocněla. Tatínek si naměřil 37, 4oC, maminka 38, 9oC, Anička 38, 6oC a
Honzík 37, 1oC. Kdo z nich má nejvyšší a kdo nejnižší teplotu?
…………………………………………………………………………………………………...
6) Jakým přístrojem měříme svou váhu?
…………………………………………………………………………………………………...
7) Večer máme spát minimálně 8 hodin denně. Kolik je to minut?
…………………………………………………………………………………………………...
8) Najdi skryté slovo. Slovo napiš:
Přelezte plot u zahrady.

-> ………………………………………………………………

Bob je mladý hoch .

-> ………………………………………………………………

Nač a s kým?

-> ……………………………………………………………...
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:………………..

JMÉNO: …………………………………….

ROZDĚLENÍ PLODŮ

1) Přiřaď ovoce ke správnému rámečku:
Broskev
Angrešt

malvice

Jeřabiny
Švestka
Granátové jablko
Višeň

peckovice

Nektarinka
Hruška
Rybíz
Třešně
Jablko

bobule

Hroznové víno
Meruňka
Jahoda

Š
VV

2) Vylušti tajenku?
1. Jak se nazývá instituce, do které chodíš?

s

2. Kapalné skupenství vody.
3. Zvíře podobné koni.

R

4. Pták žijící u vody.
5. Peckovité ovoce rostoucí v létě.

B
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: ….............................

JMÉNO: ….....................................................
PTÁCI

1) Doplň správná slova:
V naší přírodě žijí ptáci, které můžeme rozdělit na ptáky ….................. a na ptáky …....................
(tzv. stěhovavé). Stálí ptáci jsou přizpůsobeni našim klimatickým …................................... . V zimě
se živí …..................... nebo …...................... v blízkosti lidských obydlí.
Tažní ptáci na ….......................... odlétají do …................................. krajin. V jižních krajích je
…........................ a dostatek ….......................... .
2) Spoj správně:
SÝKORA KOŇADRA
druhové jméno

rodové jméno

3) Přiřaď správně rodová a druhová jména:
ČERNÝ
OBECNÁ
ŘÍČNÍ
ČERNÝ
POLNÍ
POPELAVÁ
ČERNÝ
OBECNÁ

SKŘIVAN
SÝKORA
DATEL
LEDŇÁČEK
KOS
ČÁP
VOLAVKA
JIŘIČKA
a přiřaď do správné skupiny:
tažní ptáci

stálí ptáci

…............................................................ ….....................................................................
…............................................................ ….....................................................................
…............................................................ ….....................................................................
…...........................................................

….....................................................................

4) Doplň chybějící slova:
Straka …............... je …............... pták. Má výrazné …......................... zabarvení a dlouhý …......... .
Straka vybírá z hnízd vejce a mláďata, proto je označována za škodnou.
Vlaštovka …................. je …......... pták. Vlaštovka má dlouhý vidličnatý …............. a dlouhá
špičatá ….................... . Živí se létajícím hmyzem.
Pěnkava …................ je ….............. pták. Hnízdí v hustých …............... nebo na …........................,
kde si staví úhledné …...................... .
Bažant …................. je …............... pták. Bažant si staví hnízdo na …................... . Jeho potravu
tvoří ….................., bobule a …...................... .
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:………….

JMÉNO:…………………………………………

LESNÍ PLODY
1) Vyhledej názvy lesních plodů a napiš je k obrázkům

--------------------------

----------------------- --------------------------

-------------------------------

-----------------------
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R
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: …………..

JMÉNO: …………………………………...

POLNÍ PLODINY
1) Poznáš obrázky?

---------------------------- --------------------------------- ------------------------- ---------------------

-------------------------- ------------------------- ----------------------------

2)Spoj, co k sobě patří:
brambory

pečivo

pšenice

popcorn

cukrová řepa

pivo

ječmen

škrob

kukuřice

cukr

www.google.com
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:…………..

JMÉNO: …………………………………

ZELENINA
1) Šipkami přiřaď zeleninu ke své skupině:
Rajče

Listová zelenina

Česnek
Zelí
Okurka
Křen

Cibulová zelenina

Petržel
Celer
Cibule

Kořenová
zelenina

Ředkev
Fazole
Hrášek
Kapusta

Lusková
zelenina

Paprika
Čočka
Mrkev

Plodová zelenina

Tykev
Salát
Špenát
Pórek
Pažitka
Lilek
Kedlubna
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:

……………..

JMÉNO: …………………………………….

JEHLIČNATÉ STROMY
1) Jaký jehličnatý strom v zimě opadá?
………………………………………………………………………….……………………………..
2) Poznáš jehličnany?

a) smrk

a) borovice

a) jedle

b) jedle

b) jedle

b) modřín

c) modřín

c) modřín

c) borovice

a) modřín

a) jedle

b) jedle

b) modřín

c) smrk

c) tis

www.google.com

VY_52_INOVACE_26

Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: …………….

JMÉNO: ..…………….…………………

LISTNATÉ STROMY
1)Poznáš tyto listnaté stromy?

a) trnovník akát c) lípa srdčitá

a) dub lesní c) jasan ztepilý

a) dub lesní

b) buk lesní

b) lípa srdčitá

b) jasan ztepilý

a) jasan ztepilý buk lesní

a) dub lesní

b) trnovník akát

b) lípa srdčitá

c) trnovník akát

c) trnovník akát

2) Drží se listy na stromech po celý rok jako na jehličnanech?
…………………………………………………………………………………………………
www.google.com
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: …........................

Jméno: ….....................................................
LIDSKÉ SMYSLY

1) Vyjmenuj lidské smysly: …...........................

…............................

….............................

…..............................

….................................

2) Namaluj sídla lidských smyslů:

3) Kterými smysly poznáš tyto věci:
sešit .…............................................................ hrom …........................................................................
broskev …....................................................... hrnek …......................................................................
židle …............................................................ borůvky........................................................................
šampon …....................................................... vichřice ........................................................................
kočka ….......................................................... mýdlo …......................................................................
4) Namaluj svůj jazyk. Čarou přiřaď názvy chutí na místo jazyka, kde je vnímáme:

sladká chuť

hořká chuť

kyselá chuť

slaná chuť

5) Které smysly jsou pro člověka nejdůležitější a proč?
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
6) Správně dopiš do vět:
Z............... je velmi důležitým smyslem pro člověka. Sídlí v …............... . Barevné mezikruží v oku
se jmenuje …................... . Uprostřed duhovky je kruhový otvor, kterému říkáme …....................... .
Druhým nejdůležitějším lidským smyslem je …..............., který sídlí v …................ . Ve středním
uchu se nacházejí tři kůstky- …..........................., .................................. a ….................................... .
Ve středním uchu se nachází ústředí …................................ . Hlavním sídlem chuti je …................. .
….................... sídlí na povrchu celého těla.
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: ……………

JMÉNO: ………………………………………

DOPRAVNÍ

PROSTŘEDKY

1) Vylušti tajenku:

K

M

a) Hmyz sající krev.
b) Sestra Kazi a Libuše.

P

c) Kamarád kresleného Mata.

B

R

d) Mořský tvor chodící po zadu.
e) Jedna z historických částí ČR.

R

V

Tajenka: ------------------------------2) Ve kterém městě jezdí dopravní prostředek z tajenky?
…………………………………………………………………………………………………...
3) Jaké znáš další dopravní prostředky?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4) Poznáš dopravní prostředky na obrázcích?

……………………………….. …………………………………. …………………………...

….………………………..
www.google.com
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: ………………..

JMÉNO: .……………………………

BEZPEČNOST NA SILNICI

1) Vybarvi obrázek. Napiš k čemu semafor slouží?

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2) Jak přejdeš silnici kde není semafor ani přechod pro chodce?
a) Na místě, kde je dobrá viditelnost:
…………………………………………………………………………………………………..
b) Na místě, kde není dobrá viditelnost:
…………………………………………………………………………………………………...
3) Najdi klíčová slova:
E
R

M
A

Ř

S
O

F

..........................................................
www.google.com

O
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: ……………..

JMÉNO: ……………………………..

DOPRAVNÍ ZNAČKY
1) Napiš, co znamenají tyto značky:

------------------------------------

-------------------------------

----------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------

---- ---------------------------

2) Vysvětli pojmy:
Pěší zóna: ………………………………………………………………………………………….
Stezka pro cyklisty ………………………………………………………………………………...
3) Utvoř slova:
Y
O

S
A

K

R
T

C
L

D

A

N

……………………………………….

Í

CH
O

K

……………………………………..

4) Kde se setkáme s turistickými značkami?
…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:………………….

JMÉNO: ………………………………...

POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA
1) Popiš jízdní kolo:

2) Jakou výbavu potřebuje cyklista na cestování po tmě?
a) klíče, pití
b) odrazky, vestu s odrazky
c) batoh, baterku
3) Na které straně silnice je cyklista povinen jezdit?
………………………………………………………………………………………………………...
4) Jak chráníš své zdraví při jízdě na kole?
…………………………………………………………………………………………………….…...
5a) Které jízdní kolo není poháněno lidskou silou?
R

E

L

T

O

L

O

K

O

K

E

…………………………………………………………………………………………………………
b) Čím je poháněno?
…………………………………………………………………………………………………………
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: ……………….

JMÉNO: …….…………………………

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
1) V básničce jsou vynechaná slova, doplň je:
150 hasiči, oheň rychle zasyčí,
155, ……………… je tu hned,
………

znám, policii zavolám.

Jaké je univerzální číslo, které platí na všechny záchranné systémy: ………………………..
2) Co obsahuje lékárnička?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) Co bys udělal/a, kdyby na chodníku ležel zraněný člověk?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4) Přiřaď k jednotlivým obrázkům, záchranné orgány:

…………………………….

..………………………….

…………………………

5) Kde se nachází nebližší:
Nemocnice

…………………………………………………………………………..

Policejní stanice
Hasiči

…………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………..

www.google.com

VY_52_INOVACE_33

Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST:………………….

JMÉNO: …………………………………….

HORY
1) Na obrázku je hora Říp. K šipkám přiřaď: úbočí, úpatí, vrchol.

2) Jaká je nejvyšší hora České republiky? Kolik má metrů?
…………………………………………………………………………………………………...
3) Říp je:
a) třetihorní sopka, která nikdy nevyvrhla lávu, protože se sopka plně nevyvinula.
b) uměle vytvořená hora.
c) bývalá skládka odpadků.
4) Jaká je nejvyšší hora světa?
…………………………………………………………………………………………………...
5) Kdo se podle pověsti dostal pod horu Říp a založil zde tábor?
…………………………………………………………………………………………………...
6) Vyjmenuj pohoří České republiky:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
www.google.com
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: ……………..

JMÉNO: ………………………………..

ZDROJE NEROSTŮ
1) Jaké znáš nerostné suroviny? Nachází se její ložiska i v České republice?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2) Energie se vyrábí v elektrárnách. Jaké znáš typy elektráren?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) Je v blízkosti tvého bydliště nějaká elektrárna?
…………………………………………………………………………………………………...
4) Které suroviny řadíme mezi neobnovitelné zdroje?
…………………………………………………………………………………………………...
5) Výroba energie sebou nese i negativa. Jaký dopad má výroba elektrické energie na životní
prostředí? ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
6) Utvoř slova:
H

L
E

Č

É
N

R

U
Í

-----------------------------

E

P
N

M

Y

N

L

Z

Í

Í

------------------------------------

O R P A

------------------------

7) Co řadíme mezi obnovitelné zdroje energie. Podtrhni vhodná slova:
Sluneční záření, pracovní energie, větrné energie, koloběžková energie, vodní energie, zoomasy,
energie přílivu, žárovková energie, biomasy.
8) Co se vyrábí z ropy:
………………………………………………………………………………………………………
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Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0354
Název projektu: EU peníze školám
Název příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Želízy,
okres Mělník, příspěvková organizace

TEST: …………..

JMÉNO: ……………………………………..

ROČNÍ OBDOBÍ
1) Poznáš roční období?

………………………………………….

..……………………………………………..

………………………………………….

.……………………………………………

2) Za jak dlouhou oběhne Země kolem své osy?
………………………………………………………………..………………………………….
3) Kdy začíná léto: ……………………..

Kdy začíná zima: …………………………

Kdy začíná podzim: …………………

Kdy začíná jaro: …………………………..

4) Napiš názvy:
a) zimních měsíců:

……………………… …………...…………. ……………….……….

b) podzimních měsíců: ……………………… ………………...……. ……..…………..…….
c) jarních měsíců:

…………………….... ………..…………….. ………………………..

d) letních měsíců:

…………………….... …………..………….. ………..………………

www.google.com
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