
8.-9. ročník
Živočichové Rostliny

1
babočka admirál, osiková, 
kopřivová, paví oko, 1 bělomech sivý

2 bahenka živorodá 2 bez černý
3 bělásek zelný, ovocný 3 blatouch bahenní
4 běžník kopretinový 4 bledule jarní
5 bobr evropský 5 bojínek luční
6 brhlík lesní 6 bolševník obecný
7 brkoslav severní 7 borovice lesní
8 břehule říční, potoční 8 brčál barvínek
9 bukač velký 9 bršlice kozí noha
10 cejn velký 10 brukev řepka olejka
11 cvrček domácí, polní 11 brusnice borůvka
12 červenka obecná 12 břečťan popínavý
13 čížek lesní 13 bříza bradavičnatá, bílá
14 čmelák skalní, zemní 14 buk lesní
15 čolek obecný, horský 16 cibule kuchyňská
16 daněk skvrnitý 17 čekanka obecná
17 dlask tlustozobý 18 černýš hajní
18 drozd zpěvný 15 česnek kuchyńský
19 havran polní 19 čočka jedlá
20 holub domácí, doupňák 20 devětsil lékařský
21 hraboš polní 21 divizna velkokvětá
22 hrobařík obecný 22 douglaska tisolistá
23 hroznýš královský 23 dub letní / zimní
24 hryzec vodní 24 durman obecný
25 hřebenatka svatojakubská 25 fazol obecný
26 humr evropský 26 habr obecný
27 hýl obecný 27 hasivka orličí
28 hvězdice růžová 28 heřmánek pravý
29 chřástal polní 29 hlaváček jarní
30 chrobák obecný 30 hloh obecný
31 chroust obecný 31 hluchavka bílá
32 jelen evropský 32 hrách setý
33 jestřáb lesní 33 hrušeň obecná



34 ještěrka obecná, zelená 34 hvozdík kartouzek
35 jezevec lesní 35 chmel otáčivý
36 ježovka jedlá 36 chrpa polní/ modrá
37 kachna divoká, rudokrká 37 jabloň obecná
38 kalous ušatý 38 jahodník obecný
39 káně lesní 39 jalovec obecný
40 kapr obecný 46 janovec metlatý
41 karas obecný 40 jasan ztepilý
42 kobylka zelená 41 jaterník podléška
43 konipas bílý 42 javor klen
44 kormorán velký 43 javor mléč
45 koroptev polní 44 ječmen dvouřadý
46 kos černý 45 jedle bělokorá
47 krab obecný, pobřežní 47 jeřáb obecný
48 krahujec obecný 48 jetel luční
49 krajta mřížkovaná 49 jetel plazivý
50 krkavec velký 50 jilm horský
51 krtonožka obecná 51 jinan dvoulaločný
52 krysa obecná 52 jírovec maďal
53 křeček polní 53 jitrocel kopinatý
54 křepelka polní 54 kakost hnědočervený
55 křivka obecná 55 knotovka bílá
56 křižák obecný 56 kokořík vonný
57 kukačka obecná 57 kokoška pastuší tobolka
58 kuna lesní, skalní 58 koniklec luční
59 kuňka obecná, žlutobřichá 59 kontryhel obecný
60 lasice kolčava, hranostaj 60 kopr vonný
61 ledňáček říční 61 kopretina bílá
62 lín obecný 62 kopřiva dvoudomá
63 lišaj paví oko, pryšcový 63 kostival lékařský
64 los evropský 64 len setý
65 losos obecný 65 lilek brambor
66 lyska černá 66 lípa srdčitá
67 mandelinka bramborová 67 líska obecná
68 mlok skvrnitý, černý 68 lopuch plstnatý
69 morče peruánské 69 lýkovec jedovatý
70 muflon obecný 70 mahonie cesmínolistá



71 myš domácí 71 majoránka zahradní
72 netopýr velký, ušatý 72 mák vlčí
73 nosorožík kapucínek 73 máta peprná
74 okáč luční, bojínkový 74 mateřídouška obecná
75 okoun říční 75 měsíček lékařský
76 okružák ploský 76 miřík celer
77 ondatra pižmová 77 modřín opadavý
78 ostříž lesní 78 mochna husí
79 otakárek ovocný, fenyklový 79 mrkev obecná
80 páskovka keřová 80 náprstník červený
81 pěnkava obecná 81 narcis bílý
82 perleťovec malý, stříbropásek 82 netýkavka malokvětá
83 plotice obecná 83 olše lepkavá
84 plovatka bahenní 84 orsej jarní
85 pokoutník domácí 85 ostružiník křovitý
86 poštolka obecná 86 oves setý
87 potápka malá, roháč 116 pampeliška lékařská
88 potápník vroubený 87 pelyněk černobýl
89 potkan obecný 88 penízek rolní
90 pstruh duhový, obecný 89 peťour malokvětý
92 puštík obecný 90 petržel zahradní
93 racek chechtavý 91 pcháč oset
94 rak říční, kamenáč 92 plavuň vidlačka
95 rehek obecný 93 plicník lékařský
96 rejsek obecný 94 ploník ztenčený
97 roháč obecný 95 podběl lékařský, obecný
98 ropucha obecná, zelená 96 pomněnka rolní
91 rorýs obecný 97 popenec břečťanovitý
99 rosnička zelená 98 pryskyřník prudký, plazivý

100 ruměnice pospolná 99 pryšec chvojka
101 saranče stěhovavá, modrokřídlá 100 přeslička rolní / bahenní
102 sekáč domácí 101 psárka luční
103 sépie obecná 102 pšenice setá
104 skokan hnědý, zelený 103 ptačí zob obecný

105 slávka jedlá 104 ptačinec žabinec
106 slepýš křehký 105 pýr plazivý
107 sluka lesní 106 rdesno hadí kořen



108 skřivan polní 107 réva vinná
109 sob polární 108 rmen rolní
110 sojka obecná 109 rozrazil rezekvítek
111 sokol stěhovavý 110 rulík zlomocný
112 sova pálená 111 řeřišnice luční
113 srdcovka jedlá 112 sedmikráska chudobka
114 srnec obecný 113 silenka nadmutá
115 stehlík obecný 115 slunečnice roční
116 straka obecná 117 smolnička obecná
117 strakapoud velký 118 smrk ztepilý
118 střevlík měděný, zahradní 119 srha říznačka
119 sýček obecný 120 střevlíčník pantoflíček

120
sýkora babka, koňadra, modřinka, 
úhelníček, 121 šafrán Heuffelův

121 sysel obecný 122 šalvěj lékařská

122 šídlo velké 123 šeřík obecný
123 škeble rybničná, říční 124 šťavel kyselý
124 špaček obecný 114 štědřenec odvislý
125 štika obecná 125 štírovník růžkatý
126 tesařík dubový, skvrnitý 126 šťovík kyselý 
127 tchoř tmavý 127 tis červený
128 ťuhýk šedý, velký 128 topol černý
129 úhoř říční 129 topol osika
130 ústřice jedlá 130 trnovník akát
131 užovka obojková, hladká 131 třešeň ptačí
132 vážka ploská 132 violka rolní
133 vrabec domácí 133 vlaštovičník větší
134 vydra říční 134 vraní oko čtyřlisté
135 zlatohlávek zlatý 135 vratič obecný
136 zmije obecná 136 vrba jíva
137 zvonek zelený 137 vrbka úzkolistá
138 želva bahenní, žlutohnědá 138 zběhovec plazivý
139 žluna zelená 139 zerav západní
140 žluva hajní 140 zvonek rozkladitý



1 český granát
2 galenit
3 grafit
4 kalcit
5 křemen
6 magnetit, magnetovec
7 mramor
8 opál
9 pískovec
10 pyrit
11 rula 
12 sádrovec
13 síra
14 slepenec
15 slída
16 sůl kamenná
17 travertin
18 vápenec
19 živec
20 žula

Neživé přírodniny


