
IVT 5. třída  19. - 25. 3 2020

Opakování vyhledávání na internetu a práce s Wordem:

První úkol: Na interentu vyhledáte tyto obrázky a zkopírujete do wordu, nebo jiného textového editoru: 
Bavorský barvář, Sněžka, růže, procesor, káva kopi luwak, tarbík - podepíšete se, soubor uložíte a odešlěte na 
můj email andrlova@skolahradecns.cz do 26. 3.

Druhý úkol: Můžete si vybrat z dvou variant
1) napíšete článek do Wordu (jiného textového editoru) o Sněžce, zjistíte od čeho je odvozen název, od jakého 
data se název používá a pár zajímavostí o této hoře

2) napíšete článek o kávě Kopi luwak - jak se získává a pár zajímavostí

!!!Článek napíšete svými slovy, nebudete kopírovat sáhodlouhé texty z internetu, můžete přidat pod text 
obrázek. Odešlete na mou adresu do 26. 3. 



 

Materiál byl zpracován v rámci projektu "Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických 
pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND" 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

7. Do obrázků květů čarami zaznač, na kolik zrcadlově stejných částí je možné je rozdělit. 
Pod obrázek napiš, zda se jedná o květ pravidelný nebo souměrný. Uveď i název rostliny. 

Květ: ...................................           ..........................................        ...................................... 
Rostlina: .............................          ..........................................        ...................................... 

Květ: ...................................           ..........................................        ...................................... 
Rostlina: .............................          ..........................................        ...................................... 
 
8. Vlastními slovy vysvětli pojem „jednopohlavný květ“. Najdi v učebnici nebo 
encyklopedii tři rostliny, které mají jednopohlavné květy. Napiš jejich celý název.  

Jednopohlavný květ ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

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

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

 ........................................................  ................................................................... 
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Vybírej z těchto rostlin: lilek brambor, zběhovec, narcis, violka, jahodník, orchidea
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