
4.- 5. Ročník
Živočichové Rostliny

1 babočka kopřivová 1 bedla vysoká
2 babočka paví oko 2 bez černý
3 bažant obecný 3 blatouch bahenní
4 bělásek zelný 4 bledule jarní
5 čejka chocholatá 5 borovice lesní
6 červenka obecná 6 bršlice kozí noha
7 čmelák zemní / skalní 7 brusnice borůvka
8 čolek obecný / horský 8 bříza bradavičnatá, bílá
9 daněk skvrnitý 9 buk lesní

10 datel černý 10 divizna velkokvětá
11 havran polní 11 devětsil lékařský
12 hlemýžď zahradní 12 dub letní / zimní
13 hýl obecný 13 habr obecný
14 chroust obecný 14 heřmánek pravý
15 jelen evropský 15 hluchavka bílá
16 ještěrka obecná / zelená 16 hřib smrkový
17 jezevec lesní 17 chrpa polní/ modrá
18 ježek západní 18 jabloň obecná
19 jiřička obecná 19 jahodník obecný
20 kachna divoká 20 jalovec obecný
21 kalous ušatý 21 jaterník podléška
22 kapr obecný 22 javor klen
23 komár písklavý 23 javor mléč
24 konipas bílý 24 jedle bělokorá
25 koroptev polní 25 jetel luční
26 kos černý 26 jetel plazivý
27 krtek obecný 27 jírovec maďal
28 křeček polní 28 jitrocel kopinatý
29 křepelka polní 29 kakost luční
30 kuna lesní / skalní 30 kapraď samec
31 labuť velká 31 kokoška pastuší tobolka
32 lasice kolčava / hranostaj 32 koniklec luční
33 ledňáček říční 33 konvalinka vonná



34 lín obecný 34 kopretina bílá
35 liška obecná 35 kostival lékařský
36 lyska černá 36 len setý
37 mandelinka bramborová 37 lípa srdčitá
38 mlok skvrnitý 38 líska obecná
39 moucha domácí       39 lopuch plstnatý
40 mravenec lesní 40 mahonie cesmínolistá
41 myš domácí 41 mák vlčí
42 netopýr velký / ušatý 42 modřín opadavý
43 okoun říční 43 muchomůrka červená
44 orel skalní 44 narcis bílý
45 otakárek fenyklový 45 olše lepkavá
46 pstruh potoční 46 ořešák královský
47 racek chechtavý 61 ostružiník křovitý
48 rak říční / kamenáč 47 pampeliška lékařská
49 ropucha obecná 48 penízek rolní
50 rosnička zelená 49 plicník lékařský
51 rys ostrovid 50 podběl lékařský, obecný
52 skokan hnědý / zelený 51 pomněnka rolní
53 sojka obecná 52 pryskyřník prudký / plazivý
54 sova pálená 53 přeslička rolní / bahenní
55 srnec obecný 54 psárka luční
56 straka obecná 55 ptačí zob obecný
57 strakapoud velký 56 pýr plazivý
58 sýček obecný 57 rákos obecný
59 sýkora koňadra 58 sasanka hajní
60 sýkora modřinka 59 sedmikráska chudobka
61 škeble rybničná / říční 60 slunečnice roční
62 štika obecná 62 smrk ztepilý
63 tchoř tmavý 63 srha říznačka
64 úhoř říční 64 šeřík obecný
65 užovka obojková 65 tis červený
66 včela medonosná 66 topol černý
67 veverka obecná 67 třešeň ptačí
68 vlaštovka obecná 68 violka rolní
69 vrabec domácí 69 vlaštovičník větší
70 zmije obecná 70 vrba jíva



Neživé přírodniny
1 křemen
2 magnetit, magnetovec
3 mramor
4 pískovec
5 rula 
6 slída
7 sůl kamenná
8 černé uhlí
9 síra

10 vápenec
11 živec 
12 žula


