
Příloha č. 1  

Dotazník pro pedagogy 
Vážení pedagogové,  

tento dotazník bude použit jako podklad pro zpracování diplomové práce, která bude 

mimo jiné řešit problematiku možnosti využití expozijních přírodovědných materiálů a 

exponátů Ostravského Muzea (OM) v přírodovědných předmětech na středních odborných 

školách.  

Dotazník je zcela dobrovolný a anonymní. Vyplnění dotazníku trvá max. 10min. 

Pokud budete ochotni odpovídat, zakroužkujte nebo dopište příslušnou odpověď. Je-li možné 

zakroužkujte i více odpovědí.  

1  Navštěvujete OM se žáky?  

 ano  

 ne  

2  Jak často navštěvujete OM se žáky?  

 nikdy  

 1-2xročně  

 2-3xročně  

 3x a více  

3  Které expozici na níže uvedené téma dáte přednost před jinou?  

 botanika  

 zoologie  

 geologie  

 archeologie  

 hydrologie  

 klimatologie  

 pedologie  

 jiná __________  

4  Jakým expozicím dáváte přednost?  

 výtvarné umění  

 historický životní styl a móda  

 historie techniky  

 mimoevropská kultura  

 vědy o živé přírodě (zoologie, botanika)  

 vědy o neživé přírodě (geologie, archeologie)  

 víceoborové výstavy  

 jiné  

5  Co Vás v muzeích zajímá?  

 výstavy  

 besedy  

 stále expozice  

6  Kolik by mělo být ve výstavách exponátů?  

 raději méně, upřednostňuji kvalitu nad kvantitou  

 raději více, můžu si vybrat, co si chci detailně prohlédnout  



7  Vraceli byste se rádi do muzea, když by se exponáty obměňovaly (např. podle 

předem připravených témat)?  
 ano  

 ne  

8  Jaké by měly být popisky k exponátům?  

 podrobné  

 stručné  

 upřednostňuju stručný popisek + pracovní listy  

9  Co byste uvítali v OM?  

 tištěné materiály, ve formě pracovních listů  

 průvodce, který by vás doprovázel  

 možnost si některé exponáty zblízka prohlédnout  

 možnost si některé exponáty vzít do ruky  

 promítání krátkých filmů k exponátům  

 interaktivní tabuli  

10  Uvítali byste dobrovolné akce, které by se konaly v OM?  

 ano  

 ne  

11  Co by měly tyto dobrovolné akce nabídnout?  

 pracovní listy pro doplnění výukových osnov ve školách  

 přednášky, které by poskytovaly více informací k exponátům  

 besedy se studenty a jejich tvůrčí zapojení  

 prostor ke komunikaci s žáky a muzejním pedagogem  

12  Uvítali byste prohlídku OM s muzejním pedagogem?  

 ano  

 ne  

13  Uvítali byste raději prohlídku muzea, kdybyste si ji mohli vést sami?  

 ano  

 ne  

14  Uvítali byste práci s pracovními listy, vytvořenými k daným exponátům v OM?  

 ano  

 ne  

15  Uvítali byste možnost, stáhnout si pracovní listy pro studenty z webových stránek 

muzea?  

 ano  

 ne  

16  Chtěli byste mít na webovských stránkách muzea i vyřešení zadání pracovního 

listu?  
 ano  

 ne  

17  Přivítali byste, kdyby si muzeum raději tisklo pracovní listy samo?  

 ano  

 ne  



18  Používáte praktické ukázky v hodinách?  

 ano  

 ne  

19  Chápou studenti danou látku bez praktických ukázek?  

 většinou ano  

 většinou ne  

20  Jaké pomůcky používáte v přírodovědných hodinách?  

 TV, DVD, video  

 dataprojektor  

 zvukové záznamy  

 interaktivní tabuli  

 internet  

21  Uvítali byste terénní exkurzi na dané téma, pro Vaše studenty, které by 

připravilo OM v rámci Ostravska?  

 ano  

 ne  

22  Jste ochotni navštěvovat terénní exkurze se studenty?  

 v dopoledních hodinách, místo výuky ve škole  

 v odpoledních hodinách ve volném čase  

23  Vraceli byste se opakovaně do OM, při kladné odezvě ze stran studentů?  

 ano, velice rádi  

 ne, limitují nás dále uvedené faktory  

24  Co vás limituje, abyste navštívili muzeum se studenty:  

 špatná doprava do OM  

 vysoká cena vstupného  

25  Jaká cenová relace vstupného je pro Vás akceptovatelná pro návštěvu OM se 

studenty?  

 20-30,-kč za studenta  

 40-60,-kč za studenta  

 70-90,-kč za studenta  

26  Jakého jste pohlaví:  

 muž  

 žena  

27  Délka praxe:  

 do 3 let  

 3-10let  

 11-19let  

 20 a více let  

28  Učíte na:  

 střední škola bez maturity  

 střední škola s maturitou  

 gymnázium  

Velice moc děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. 



Příloha č. 2  

Dotazník pro studenty 
Vážení studenti,  

tento dotazník bude použit jako podklad pro zpracování diplomové práce, který 

zkoumá dosavadní zájmy o přírodní vědy na středních školách a nápomoci o zkvalitnění 

výuky v rámci Ostravského Muzea (OM).  

Dotazník je zcela dobrovolný. Pokud budete ochotni odpovídat, zakroužkujte 

nebo dopište příslušnou odpověď. Je-li možné zakroužkujte i více odpovědí.  

Vyplnění dotazníku potrvá max 10 min.  

1.  Jsi pravidelný návštěvník OM?  

 ano  

 ne  

2.  Jak často navštěvuješ OM?  

 nikdy  

 1-2xročně  

 2-3xročně  

 3x a více  

3.  Co tě v OM zajímá?  

 výstavy  

 besedy  

 stále expozice  

 jiné akce  

4.  Jakým výstavám / expozicím v OM dáváš přednost?  

 výtvarné umění  

 historický životní styl a móda  

 historie techniky  

 mimoevropská kultura  

 vědy o živé přírodě (zoologie, botanika)  

 vědy o neživé přírodě (geologie, archeologie)  

 víceoborové výstavy  

 jiné_______________  

5.  Uvítal bys v rámci školy návštěvu do OM?  

 ano  

 ne  

6.  Uvítal bys exkurze do OM v rámci školních osnov, aby Ti to pomohlo k 

pochopení učiva, které právě probíráš ve škole?  

 ano  

 ne  

 

  



7.  Co bys při prohlídce v OM uvítal?  

 tištěné materiály, ve formě pracovních listů  

 průvodce, který by vás doprovázel  

 možnost si některé exponáty zblízka prohlédnout  

 možnost si některé exponáty vzít do ruky  

 promítání krátkých filmů k exponátům  

 interaktivní tabuli  

8.  Jsi spokojen s výukou na Tvé škole v oblasti přírodních věd?  

 ano, výuka je kvalitní  

 ne, chybí mi praktické ukázky  

 ne, chybí mi prohlídka muzea  

 ne, chybí mi prohlídka muzea s muzejním pedagogem  

9.  Myslíš, že by byly pro tebe vhodnější častější exkurze OM, pro zkvalitnění výuky 

ve škole?  

 ano  

 ne  

10.  Chodíte během výuky do přírody?  

 ano  

 ne  

11.  Jak často?  

 nikdy  

 1-2x týdně  

 3-4x týdně  

 5x a více  

12.  Máte možnost v rámci školy chodit do přírodovědných seminářů?  

 ano  

 ne  

13.  Chodíš do přírody ve svém volném čase?  

 ano  

 ne  

14.  Jak často?  

 1-2x týdně  

 3-4x týdně  

 5x a více  

15.  Uvítal bys prohlídku muzea, která by byla doplněna o samostatnou práci s 

pracovními listy?  

 ano  

 ne  

16.  Pracuješ rád ve skupině?  

 ano  

 ne  

17.  Patří obory přírodní věd k tvým oblíbeným?  

 ano  

 ne  



18.  Který z uvedených oborů je Ti blízký?  
 botanika  

 zoologie  

 geologie  

 archeologie  

 hydrologie  

 jiná_______  

19.  Ve kterých z dále uvedených odvětví bys chtěl pracovat v OM s pracovními listy.  
 

botanika:  
 rostliny  

 keře  

 stromy  

 

zoologie:  
 věda o ptácích (ornitologie)  

 věda o savcích (mamaliologie)  

 věda o obojživelnících a žábách (batrachologie)  

 vědo o hmyzu (entomologie)  

 věda o plazech (herpetologie)  

 věda o rybách (ichtyologie)  

 věda o měkkýších (malakologie)  

 věda o půdních živočiších (pedozoologie)  

 

geologie:  
 minerály  

 horniny  

 tektonické desky  

 

hydrologie:  
 život v rybnících (stojaté vody)  

 život v jezeře (tekoucí vody)  

 

archeologie:  
 pravěká zvířata  

 zkameněliny (paleontologie)  

 život v pravěku  

20.  Pohlaví:  
 muž  

 žena  

21.  Věk  
 15-16 let  

 17-18 let  

 19 a více let  

22.  Studuješ na:  
 střední škola bez maturity  

 střední škola s maturitou  

 gymnázium  

 

Velice moc děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. 
  



PRACOVNÍ LISTY PRO STUDENTY GYMNÁZIÍ 

PŘÍRODA A KRAJINA OSTRAVSKA 

 

 

Vítám vás, studenti z odborných škol v Ostravském muzeu, 

 

tyto pracovní listy vás budou provázet po Ostravském muzeu v přírodovědné 

části, kde si formou hry, doplňovaček, křížovek a spojovaček osvojíte základy 

botaniky, zoologie a geologie Ostravska.  

Úkoly jsou stanovené tak, abyste byli schopni rozpoznat základní biotopy 

Ostravska. 

Pracovní listy doplňují práci ve školních hodinách. 

 

 

Nápovědy hledejte ve stanovištích uvedených na obrázku 

a označených barevně. 

  



GEOLOGIE 

 

1. Vysvětlete pojem: 

Hornina: 

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

Minerál: 

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

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

 

2. Přiřaďte jeden minerál ke každému tvaru vitrín a poté ho domalujte do 

pracovních listů. 

Prvky pyrit 

Sulfidy amfibol 

Oxidy a hydroxidy apatit 

Uhličitany (karbonáty) diamant 

Fosfáty křemen 

Křemičitany, (silikáty) kalcit 

  



   

Prvky a halogenidy Sulfidy  Oxidy a hydroxidy 

  

Uhličitany Křemičitany 

 

Sírany, molybdenany, chromany, fosforečnany  

  



3. Vypište vlastnosti minerálů: 

Mechanické: 

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

Optické:  

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

 

4. Zkuste určit tento minerál a poté přiřadit vlastnosti tohoto minerálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barva: .....................………………...........……….......................................................... 

Tvrdost: .....................………………...........……….......................................................... 

Lesk: .....................………………...........……….......................................................... 

Štěpnost: .....................………………...........……….......................................................... 

Vryp: .....................………………...........……….......................................................... 

 

  



MĚSTSKÁ KRAJINA 

 

 

 

5. Vylušti osmisměrku. 

 

 

JAVOR HŘIB 

ČRPEK PRYŠEC 

KUKLÍK JEČMEN 

KAŠTANOVNÍK 

KŘIVOUŠ TAVOLNÍK 

ŠEŘÍK 

  



LESY NA TERASÁCH A 

PAHORKATINÁCH 

 

 

 

6. Najděte v osmisměrce rostliny a živočichy žijící v lesích a poté doplňte 

do textu název houby. 

BŘEČŤAN POŠTOLKA 

ČAROVNÍK PRASEC 

ČOLEK PŘÍTULNÍK 

HOLUBINKA ROHÁČEK 

JAVOR ROPUCHA 

LÍSKA STRAKA 

NETÝKAVKA SURPEK 

PENÍZKOVKA 

 

 

Tajenka je: ..................................………………...........……….............. 

......................je hojná houba, která má klobouk velký ......................cm 

široký, polokulový až plochý. Roste hojně především ve ...................... 

lesích, na kyselých půdách. Vzácně i v listnatých lesích. 

  



LESY NA TERASÁCH A PAHORKATINÁCH 

7. Poznáte podle stopy v přírodě o jaké zvíře se jedná? 

  

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

   

 

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

  



NIVNÍ LOUKY A PASTVINY 

Jsem vytrvalá bylina, až 80 cm vysoká, s lodyhou téměř lysou, 

listnatou a s chudolistou přízemní růžicí. Mám vstřícné listy 

podlouhlé kopinaté, celokrajné. Květenství vidlanovité, řídké. Květy velké, kalich zvonkovitě 

trubkovitý, pětičetný. Korunní lístky růžově červené, vzácně bílé, až do poloviny rozdělené ve 

4 čárkovité cípy a s drobnou čárkovitou pakorunkou. Tobolka vejčitě kulovitá. Kvetu od 

května do července. Rostu hojně na lukách a slatinách od nížin až do hor. 

 

8. Vylušti křížovku a v tajence se dozvíš, který popis rostliny se v ní 

skrývá. Na druhé straně máš obrázky rostlin. Poznej je a doplň. 

 

1.   

          
 

   
X 

           
 

2.   

          
 

   
X 

           
 

3.   

       
X 

  
 

               
 

4.   

   
 

   
X 

           
 

5.   

          
 

      
X 

        
 

6.   

          
 

 
X 

             
 

7.   

          
 

   
X 

           
 

8.   

          
 

       
X 

       
 

   

          
X 

               
 

9.   

          
 

    
X 

          
 

10.   

          
 

     
X 

         
 

11.   

          
 X 

              
 

12.   

          
 

   
X 

           
 

1313.            
 

 
     

X 
         

 

 

  



Obrázky organismů ke křížovce. 

1. 2. 3. 4. 5.  

6. 7. 8. 9.  

10. 11.  

12. 13.   



ŘEKY, RYBNÍKY A MRTVÁ RAMENA 

 

 

9. Proč se budují rybníky? 

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

 

10. Jméno největšího ryníku v oblasti Heřmanic zanes do mapy. 

 

 

11. Popiš obrázek vzniku meandru. 

 

 

A. 
……….............………………..........................……………….....……......…………… 

B. 
…………...........………………..........……………….…………………………............ 

  



12. Vysvětli pojem invazivní druh. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

13. Rozděl tyto rostliny na nepůvodní a chráněné druhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Znáte publikaci, kde se udávádějí chráněné druhy organismů? 

 

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

 

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

  



LUŽNÍ LESY 

Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou 

podzemní vody. V posledních letech tento biotop 

mizí. Největší lužní les u nás můžete nalézt 

v Polanecké nivě. 

 

15. Poznejte, který popis sedí na danou 

rostlinu z lužních lesů. 

 Jsem 15 - 20 cm vysoká rostlina, mám cibulku, 2 až 3 jednoduché, úzké, přisedlé listy, 

štíhlý stvol, který nese jeden bílý květ na převislé stopce z 6 okvětních lístků. Můžete mě 

vidět časně z jara. 

 

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

Namalujte její květ: 

  

 

 

 

 

 

 Jsem vytrvalá dvoudomá pravotočivá liána. Moje samičí hlávky se používají 

v pivovarnictví při výrobě piva. 

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

 Jsem opadavý strom, rychle rostu, dosahuji až 30m výšky. Moje květy se nazývají 

jehnědy. Často mě vysazují do parků a zahrad. 

 

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

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoudom%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo


16. Vyberte nesprávná tvrzení: 

Ropucha zelená  a) silně ohrožený druh 

b) široce rozšířená ve střední, jižní a východní 

Evropě 

 c) žije jen na vrcholcích hor 

 d) soumračná a noční žába, která dovede také i 

dobře šplhat 

 e) váží 0,5 - 1,5kg 

 f) rodí se živá 

 g) živí se červy, pavouky svinkami 

 

17. Doplň:  

a) Na obrázku je keř, jehož rodové a druhové jméno je  

 

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

b) Je to typický biotop ......... 

 

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

c) Popiš jeho plod 

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

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

  



POLE A REMÍZKY 

 

18. Přiřaď názvy vzácných plevelů 

k obrázkům. 

 

 

1. 2. 3. 4.  

 

 

Chrpa modrá (Cyanus segetum) Ostročka stračka (Consolida regalis) 

Hledíšek menší (Microrrhinum minus.) Pryskyřník rolní ( Ranunculus arvensis) 

Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)  Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) 

Koukol polní (Agrostemma githago) Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) 

 

 

5. 6. 7. 8.  

  



19. Pojmenuj houby, které můžeš nalézt na polích a remízcích a následně 

přiřazuj k obrázkům. 

A. Plodnice má hruškovitý tvar, široký 40-70mm, po rozpuknutí 

vytvářejí korunu s 5-7 cípy. Později se z nich odlupuje vnitřní 

vrstva, která kolem vnitřní okrovky vytváří široký límec.  

 

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

 

B. Klobouk má rozpětí 5-10cm bílé barvy, u zcela mladých plodnic 

je kulovitý (žaludovitý), později ploše sklenutý, méně masitý, 

čistě bílý, hladký a lysý. Někdy bývá na temeni popraskaný a 

zahnědlý. 

 

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

 

C. Klobouk má rozpětí 10-30cm plavý nebo okrový, světle hnědý, 

na středu až tmavě hnědý, hladký, potom radiálně rozpraskaný 

až šupinkatý, u okraje huňatý. Lupeny jsou bělavé. Třeň je 10 -

40 x 1,5 -4,5cm velký, v dospělosti dutý, bělavý, okrový, po celé 

délce hnědě žíhaný a hrubě šupinkatý.  

 

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

 

D. Klobouk má 5-10cm široký, jemně plstnatý, ve stáří měkký a 

vodnatý. Za vlhka mírně slizký, světle hnědý, černohnědý až 

červenohnědý. Rourky jsou bělavé, později světle šedé, po 

poranění mění barvu.  

 

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

  



PRACOVNÍ LISTY PRO STUDENTY GYMNÁZIÍ 

PŘÍRODA A KRAJINA OSTRAVSKA 

 

ŘEŠENÍ 
 

Vítám vás, studenti z odborných škol v Ostravském muzeu, 

 

tyto pracovní listy vás budou provázet po Ostravském muzeu v přírodovědné 

části, kde si formou hry, doplňovaček, křížovek a spojovaček osvojíte základy 

botaniky, zoologie a geologie Ostravska.  

Úkoly jsou stanovené tak, abyste byli schopni rozpoznat základní biotopy 

Ostravska. 

Pracovní listy doplňují práci ve školních hodinách. 

 

 

Nápovědy hledejte ve stanovištích uvedených na obrázku 

a označených barevně. 



GEOLOGIE 

 

1. Vysvětlete pojem: 

Hornina: Může být složena z jediného minerálu (monominerální hornina -mramor) nebo 

agregátu minerálních složek. Podle způsobu vzniku se horniny dělí na magmatické (vyvřelé), 

sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné). 

 Minerál: Nerost lze obecně definovat jako strukturně homogenní pevnou látku určitého 

chemického složení a fyzikálních vlastností, vzniklou přírodními anorganickými pochody. 

Existují však výjimky; ryzí rtuť je kapalný nerost, některé fosilní pryskyřice řazené k 

minerálům jsou organického původu apod. 

 

2. Přiřaďte ke každému tvaru vitrín jeden minerál a poté ho domalujte do 

pracovních listů. 

Prvky diamant 

Sulfidy pyrit 

Oxidy a hydroxidy křemen 

Uhličitany kalcit 

Fosfáty apatit 

Křemičitany (silikáty) amfibol 

  



   

Prvky a halogenidy Sirníky  Oxidy a hydroxidy 

  

Uhličitany Silikáty (křemičitany) 

 

Sírany, molybdenany, chromany, fosforečnany   



3. Vypište vlastnosti minerálů: 

Mechanické: (tvrdost, štěpnost, lom, soudržnost) 

Optické: (barva, zbarvení, propustnost světla, lesk) 

 

 

4. Zkuste určit tento minerál a poté přiřadit vlastnosti tohoto minerálu. 

 

 

 

 

 

 

 

Barva: bezbarvý, mléčně bílý, žlutavý, oranžově červený, zelený 

Tvrdost: 5,5 - 6,5 

Lesk: skelný až voskový 

Štěpnost: není 

Vryp: bílý 

 

  



MĚSTSKÁ KRAJINA 

 

 

5. Vylušti osmisměrku. 

A. JEČMEN 

B KAŠTANOVNÍK 

C ČRPEK 

D KUKLÍK 

E HŘIB 

F KŘIVOUŠ 

G ŠEŘÍK 

H JAVOR 

I  TAVOLNÍK  



LESY NA TERASÁCH A 

PAHORKATINÁCH 

 

6. Najděte v osmisměrce rostliny a živočichy žijící v lesích a poté doplňte do textu 

název houby. 

 

BŘEČŤAN POŠTOLKA 

ČAROVNÍK PRASEC 

ČOLEK PŘÍTULNÍK 

HOLUBINKA ROHÁČEK 

JAVOR ROPUCHA 

LÍSKA STRAKA 

NETÝKAVKA SURPEK 

PENÍZKOVKA 

 

Tajenka je: PAVUČINEC KOZLÍ 

 

PAVUČINEC KOZLÍ je hojná houba, která má klobouk velký 

5-13 cm široký, polokulový až plochý. Roste hojně především ve 

SMRKOBOROVÝCH LESÍCH, na kyselých půdách. Vzácně i 

v listnatých lesích. 

  



LESY NA TERASÁCH A PAHORKATINÁCH 

7. Poznáte podle stopy v přírodě o jaké zvíře se jedná? 

   

Rys Pes 

 

  

Vlk Medvěd 

  



NIVNÍ LOUKY A PASTVINY 

Jsem vytrvalá bylina, až 80 cm vysoká, s lodyhou téměř lysou, 

listnatou a s chudolistou přízemní růžicí. Mám vstřícné listy 

podlouhlé kopinaté, celokrajné. Květenství vidlanovité, řídké. 

Květy velké, kalich zvonkovitě trubkovitý, pětičetný. Korunní lístky růžově červené, vzácně 

bílé, až do poloviny rozdělené ve 4 čárkovité cípy a s drobnou čárkovitou pakorunkou. 

Tobolka vejčitě kulovitá. Kvetu od května do července. Rostu hojně na lukách a slatinách od 

nížin až do hor. 

8. Vylušti křížovku a v tajence se dozvíš, který popis rostliny se v ní skrývá. Na druhé 

straně máš obrázky rostlin. Poznej je a doplň. 

1.     
  

    
K A K O S T X L U Č N Í 

      
 

2. 
    

  

    
P L O N Í K X L É K A Ř S K Ý 

   
 

3. P Ř E S L I Č K A X B A H E N Í 
            

 

4.  
  

 
Š Ť O V Í K X K Y S E L Ý 

     
 

5. 
    

  

     
T U Ž E B N Í K X J I L M O V Ý 

 
 

6. 
    

  

    
M Á T A X D L O U H O L I S T Á 

  
 

7. 
    

  

     
B E D L A X V Y S O K Á 

     
 

8.     
  

      
K O S T I V A L X L É K A Ř S K Ý 

     
  

      
X 

               
 

9. 
    

  

   
P E R L O V E C X V E L K Ý 

     
 

10 
    

  

    
B O U R O V E C X T R A V O V Ý 

  
 

11 
    

  

   
P CH Á Č X P O T O Č N Í 

       
 

12 
    

  

   
L I P N I C E X B A H E N N Í 

    

 

1313           S V Í Z E L K A X CH L U P A T Á 
  

 

 

  



Obrázky organismů ke křížovce. 

1. 2. 3. 4. 5.  

6. 7. 8. 9.  

10. 11.  

12. 13.   



ŘEKY, RYBNÍKY A MRTVÁ RAMENA 

 

 

 

9. Proč se budují rybníky? 

RYBNÍK JE VODOHOSPODÁŘSKÉ DÍLO, KTERÉ 

JE URČENÉ K CHOVU RYB A VODNÍ DRŮBEŽE. 

 

10. Jméno největšího ryníku v oblasti Heřmanic zanes do mapy. 

 
 

 

11. Popiš obrázek vzniku meandru.  

 

 

 ....TEKOUCÍ ŘEKA......................………………........……... 

 ..PROTAŽENÍ ŠÍJE A VYTVOŘENÍ OSTROVU...........…… 

  



12 Vysvětli pojem invazivní druh. 

NEPŮVODNÍ DRUH NA DANÉM ÚZEMÍ 

 

13. Rozděl tyto rostliny na nepůvodní a chráněné druhy. 

 

 

14. Znáte publikaci, kde se udádějí chráněné druhy organismů? 

ČERVENÁ KNIHA OBSAHUJE SEZNAM VYTVOŘENÝ MEZINÁRODNÍ UNIÍ OCHRANY 

PŘÍRODY, VĚDECKOU ORGANIZACÍ SDRUŽUJÍCÍ TISÍCE ODBORNÍKŮ Z CELÉHO SVĚTA. 

 

  



LUŽNÍ LESY 

Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou 

podzemní vody. V posledních letech tento biotop 

mizí. Největší lužní les u nás můžete nalézt 

v Polanecké nivě. 

 

15. Poznejte, který popis sedí na danou rostlinu z Lužních lesů. 

Jsem 15 - 20 cm vysoká. rostlina, mám cibulku, 2 až 3 jednoduché, úzké, 

přisedlé listy, štíhlý stvol, který nese jeden bílý květ na převislé stopce z 6 okvětních 

lístků. Můžete mě vidět časně z jara. 

SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK 
................................................................................................................................................ 

Namalujte její květ: 

 

 Jsem vytrvalá dvoudomá pravotočivá liána. Moje samičí hlávky  se používají 

v pivovarnictví při výrobě piva. 

CHMEL OTÁČIVÝ 
................................................................................................................................................ 

 Jsem opadavý strom, rychle rostu, dosahují dosahuji až 30m výšky. Moje květy se 

nazývají jehnědy. Často mě vysazují do parků a zahrad. 

OLŠE LEPKAVÁ 
................................................................................................................................................  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvoudom%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo


16. Vyberte nesprávná tvrzení: 

Ropucha zelená  a) silně ohrožený druh 

  b) široce rozšířená ve střední, jižní a východní 

Evropě 

 c) žije jen na vrcholcích hor 

 d) soumračná a noční žába, která dovede také i 

dobře šplhat 

 e) váží 0,5 - 1,5kg 

 f) rodí se živá 

 g) živí se červy, pavouky svinkami 

 

17. Doplň:  

a) Na obrázku je keř, jehož rodové a druhové jméno je  

BRSLEN EVROPSKÝ 

 

b) Je to typický druh pro biotop  

LUŽNÍCH A LISTNATÝCH LESŮ 

 

c) Popiš jeho plod 

PLODEM JE ČTYŘBOKÁ A ČTYŘPOUZDRÁ TOBOLKA. V KAŽDÉM 

POUZDŘE JE JEDINÉ HNĚDĚ ZBARVENÉ SEMENO, KTERÉ JE OBALENO 

DUŽNATÝM ČERVENÝM MÍŠKEM. PO PRASKNUTÍ PLODU VISÍ SEMENA 

NA NITCE, DOKUD NESPADNOU. 

  



POLE A REMÍZKY 

 

18. Přiřaď názvy vzácných plevelů k obrázkům.  

 

 

1. 2. 3. 4.  

 

1. Koukol polní (Agrostemma githago)  5. Ostročka stračka (Consolida regalis) 

2. Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) 6 Hledíšek menší (Microrrhinum minus.) 

3. Nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)  7.Ježatka kuří noha (Echinochloa crusgalli) 

4. Chrpa modrá (Cyanus segetum) 8. Pryskyřník rolní ( Ranunculus arvensis) 

 

5. 6. 7. 8.  

  



19. Pojmenuj houby, které můžeš nalézt na polích a remízcích a následně přiřazuj 

k obrázkům. 

A.  Plodnice má hruškovitý tvar, široký 40-70mm, po rozpuknutí 

vytvářejí korunu s 5-7 cípy. Později se z nich odlupuje vnitřní 

vrstva, která kolem vnitřní okrovky vytváří široký límec.  

HVĚZDOVKA TROJITÁ 

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

 

B. Klobouk má rozpětí 5-10cm bílé barvy, u zcela mladých plodnic 

je kulovitý (žaludovitý), později ploše sklenutý, méně masitý, 

čistě bílý, hladký a lysý. Někdy bývá na temeni popraskaný a 

zahnědlý. 

ŽAMPION ZÁPAŠNY 

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

 

C. Klobouk 10 -30cm široký, plavý nebo okrový, světle hnědý, na 

středu až tmavě hnědý, hladký, potom radiálně rozpraskaný až 

šupinkatý, u okraje huňatý. Lupeny jsou bělavé. Třeň je 10 -40 x 

1,5 -4,5cm velký, v mládí vycpaný, v dospělosti dutý, bělavý, 

okrový, po celé délce hnědě žíhaný a hrubě šupinkatý.  

BEDLA VYSOKÁ 

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

 

D. Klobouk má 5-10cm široký, jemně plstnatý, ve stáří měkký a 

vodnatý. Za vlhka mírně slizký, světle hnědý, černohnědý až 

červenohnědý. Rourky jsou bělavé, později světle šedé, po 

poranění mění barvu.  

KOZÁK BŘEZOVÝ 

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

 

  



PRACOVNÍ LISTY PRO STUDENTY 

ODBORNÝCH ŠKOL 

PŘÍRODA A KRAJINA OSTRAVSKA 

 

Vítám vás, studenti z odborných škol v Ostravském muzeu, 

 

tyto pracovní listy vás budou provázet po Ostravském muzeu v přírodovědné části, kde 

si formou hry, doplňovaček, křížovek a spojovaček osvojíte základy botaniky, zoologie 

a geologie Ostravska.  

Úkoly jsou stanovené tak, abyste byli schopni rozpoznat základní části Ostravska. 

Pracovní listy doplňují práci ve školních hodinách. 

 

 

Nápovědy hledejte ve stanovištích uvedených na obrázku 

a označených barevně. 

  



GEOLOGIE 
1. Víš, se kterými se minerály se můžeš setkat v životě? Přiřad k sobě 

správné pojmy 

produkce stříbra zlato 

náplně do tužek kaolinit 

dobře se rozpouští ve vodě magnetit 

sádra, cement halit (sůl kamenná) 

keramika, porcelán grafit 

přitahuje železo galenit 

mince, šperky, elektrotechnika sádrovec 

 

2. Čím můžeme zjistit tvrdost minerálů? 

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

… 

3. Zkus seřadit podle stupnice tvrdosti tyto nerosty a urči, kterým 

předmětem můžeme určit tvrdost tohoto materiálů. 

1 Diamant lze rýpat …………........... 

2 Topaz lze rýpat …………........... 

3 Křemen lze rýpat …………........... 

4 Korund lze rýpat …………........... 

5 Ortoklas (živec) lze rýpat …………........... 

6 Apatit lze rýpat do………........... 

7 Fluorit lze rýpat do…………....... 

8 Kalcit lze rýpat do…………....... 

9 Mastek lze rýpat do…………....... 

10 Sůl kamenná lze rýpat do………….......  



MĚSTSKÁ KRAJINA 

 

4. Poznáte jaké místo na Ostravsku 

ukrývají tyto obrázky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: 

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

  



LESY NA TERASÁCH A 

PAHORKATINÁCH 

 

5. Přiřaď stromy k následujícím plodům. 

Borovice lesní 

Lípa srdčitá 

Smrk ztepilý 

Jedla bělokorá 

Buk lesní 

Dub lesní 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 5. 6.  



NIVNÍ LOUKY A PASTVINY 

 
6. Vysvětlete pojem: 

Nivní louka 

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

Pastvina 

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

7. Přiřaď tyto léčivé rostliny a jejich vlastnosti k následujícím 

obrázkům dle čísel. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

Kopřiva dvoudomá - chřipka, cukrovka 

Máta dlouholistá - bolest hlavy, migréna 

Mateřídouška obecná - nachlazení, závratě 

Kostival lékařský - kašel, opařeniny 

Kozlík lékařský - nespavost, nadýmání, pocity strachu 

Trnka vonná - čistí krev, snižuje vysoký krevní tlak   



ŘEKY, RYBNÍKY A MRTVÁ 

RAMENA 

 

8. Vysvětli pojem a napiš příklad: 

Stojatá voda 

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

Tekoucí voda 

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

Upravené koryto řeky 

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

Přirozené koryto řeky 

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

 

9. Vyber správnou odpověď: 

Kolem rybníků můžeme najít za rostlinu: 

A. rákos B. slunečnici C. orobinec 

V okolí rybníků, můžeme spatřit: 

A. potápku B. vážku C. krtek 

Na hladině rybníků plave: 

A. leknín B. kotvice C. netýkavka 

Meandr je: 

A. křivě zakroucená řeka zákrut řeky, nepatrně zahloubený nebo zaříznutý do 

skalního meandru 

B. řeka, která je silně znečištěná 

C. kořen od stromu, který roste ve vodě 

Mrtvé rameno můžeme charakterizovat jako: 

A. část vodního toku, obvykle řeky, která byla dříve říčním korytem, ale postupně se od 

něj úplně oddělila. 

B. část vodního toku, obvykle řeky, která byla dříve říčním korytem, ale postupně se 

od něj nikdy oddělila.



LUŽNÍ LESY 

 

10. Vysvětlete pojem: 

Tvrdý luh 

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

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

Měkký luh 

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

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

 

11. Které stromy jsou typické pro měkký luh. 

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

 

12. Kde můžete nalézt na Ostravsku lužní les 

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

 

13. Pojmenujte tyto zkratky a přiřaď k nim správně území z okolí 

Ostravska. 

CHKO.....................................………………...........………............................................. 

NPR .....................................………………...........……….............................................. 

NPP .....................................………………...........……….............................................. 

PR .....................................………………...........……….............................................. 

PP .....................................………………...........……….............................................. 

  



POLE A REMÍZKY 

 

14. Vyluštěte osmisměrku. 

 

1. DUDEK KVAPÍK 

2. HLUCHAVKA MÁTA 

3. HOŘTICE OŘEŠÁK 

4. HRABOŠ SLIVOŇ 

5. CHRPA ŠŤAVNATKA 

6. JABLOŇ TRNKA 

7. JEŘABINA TŘEŠEŇ 

8. KONIPAS ZÁVOJENKA 

 

 

TAJENKA: ..........................................................………………...........……… 

 

15. Vyplňte tajenku do textu. 

................................................… (Leptinotarsa decemlineata) je brouk, který se 

živí spásáním................................. natě. Je naprosto nezaměnitelná: má 

.................................krovky s celkem deseti černými podélnými čarami. Dorůstá 

velikosti až 12 mm délky a 8 mm šířky. Mandelinka žije asi 150 dnů. 

 

  



 

16. Poznej podle obrázku co je to za obilninu. 

 

    

 

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

 

17. Spoj tento druh obilí s možným výrobkem. 

Pšenice jáhly 

Ječmen líh, škrob a káva, mouka, chleba, surovina na přípravu perníků 

Žito vločky, zahuštění do výrobků pro dětskou výživu 

Oves kroupy, mouka a vločky, dále ječná káva, slad a sladové výtažky 

Kukuřice mouka, krupice, chléb 

Proso cornflakes, škrob, mouka 

Pohanka saké, mouka, škrob 

Rýže kaše, zavářka do polévky, příprava speciálního druhu chleba. 

  



PRACOVNÍ LISTY PRO STUDENTY 

ODBORNÝCH ŠKOL 

PŘÍRODA A KRAJINA OSTRAVSKA 

 

ŘEŠENÍ 
 

Vítám vás, studenti z odborných škol v Ostravském muzeu, 

 

tyto pracovní listy vás budou provázet po Ostravském muzeu v přírodovědné části, kde 

si formou hry, doplňovaček, křížovek a spojovaček osvojíte základy botaniky, zoologie 

a geologie Ostravska.  

Úkoly jsou stanovené tak, abyste byli schopni rozpoznat základní části Ostravska. 

Pracovní listy doplňují práci ve školních hodinách. 

 

Nápovědy hledejte ve stanovištích uvedených na obrázku 

a označených barevně. 

  



GEOLOGIE 

3. Víš, se kterými se minerály se můžeš setkat v životě? Přiřaď k sobě 

správné pojmy. 

produkce stříbra galenit 

náplně do tužek grafit (tuha) 

dobře se rozpouští ve vodě halit (sůl kamenná) 

sádra, cement sádrovec 

keramika, porcelán kaolinit 

přitahuje železo magnetit 

mince, šperky, elektrotechnika zlato 

 

4. Čím můžeme zjistit tvrdost minerálů? 

Nehet, hřebík, sklo. 

5. Zkus seřadit podle stupnice tvrdosti tyto nerosty a urči, kterým 

předmětem můžeme určit tvrdost tohoto materiálů. 

1 Mastek  lze rýpat nehtem 

2 Sůl kamenná lze rýpat nehtem 

3 Kalcit lze rýpat hřebíkem 

4 Fluorit lze rýpat hřebíkem 

5 Apatit lze rýpat hřebíkem 

6 Ortoklas (živec) lze rýpat do skla 

7 Křemen lze rýpat do skla 

8 Topaz lze rýpat do skla 

9 Korund lze rýpat do skla 

10 Diamant lze rýpat do skla 

  



MĚSTSKÁ KRAJINA  

 

18. Poznáte jaké místo na Ostravsku 

ukrývají tyto obrázky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: Halda Ema 
  



LESY NA TERASÁCH A 

PAHORKATINÁCH 

 

4. Přiřaď stromy k následujícím plodům. 

 

1. BOROVICE LESNÍ 

2. LÍPA SRDČITÁ 

3. SRMK ZTEPILÝ 

4. JEDLA BĚLOKORÁ 

5. BUK LESNÍ 

6. DUB LESNÍ 

 

1.  2.  3.  

4. 5.  6  

  



NIVNÍ LOUKY A PASTVINY  

 

5. Vysvětlete pojem: 

Nivní louka 

NIVNÍ LOUKA JE TYP LOUKY, KTERÁ BYLA V MINULOSTI ČASTO ZAPLAVOVÁNA. 

V DNEŠNÍ DOBĚ JE DRUHOVĚ VELMI PESTRÁ. 

Pastvina 

PASTVINA JE ÚZEMÍ S NÍZKÝM POROSTEM, URČENÝ PRO PASTVU HOSPODÁŘSKÝCH 

ZVÍŘAT. 

6. Přiřaď tyto léčivé rostliny a jejich vlastnosti k následujícím obrázkům 

dle čísel. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

a. Kozlík lékařský - nespavost, nadýmání, pocity strachu. 

b. Trnka vonná - čistí krev, snižuje vysoký krevní tlak 

c. Kostival lékařský - kašel, opařeniny 

d. Máta dlouholistá - bolest hlavy, migréna 

e. Kopřiva dvoudomá - chřipka, cukrovka 

f. Mateřídouška obecná - nachlazení, závratě  



ŘEKY, RYBNÍKY A MRTVÁ 

RAMENA  

 

7. Vysvětli pojem a napiš příklad: 

Stojatá voda 

JEZERA, RYBNÍKY. 

Tekoucí voda 

ŘEKY, POTOKY. 

Upravené koryto řeky 

VODA V ŘECE PROUDÍ RYCHLE. DNO ŘEKY JE VĚTŠINOU VYBETONOVANÉ. 

Přirozené koryto řeky 

DNO ŘEKY JE TVOŘENO KAMENY, ŠTĚRKEM, PÍSKEM, BAHNEM. V ŘECE SE VYSKYTUJÍ 

ROZMANITÉ DRUHY ORGANISMŮ. 

 

8. Vyber správnou odpověď: 

Kolem rybníků můžeme najít rostlinu: 

A. rákos B. slunečnice C. orobinec 

V okolí rybníků, můžeme spatřit: 

A. potápka B. vážka C. krtek 

Na hladině rybníků plave: 

A. leknín B. kotvice C. netýkavka 

Meandr je: 

B. křivě zakroucená řeka zákrut řeky, nepatrně zahloubený nebo zaříznutý do 

skalního meandru 

C. řeka, která je silně znečištěná 

D. kořen od stromu, který rose ve vodě 

Mrtvé rameno můžeme charakterizovat jako: 

A. část vodního toku, obvykle řeky, která byla dříve říčním korytem, ale postupně 

se od něj úplně oddělila. 

B. část vodního toku, obvykle řeky, která byla dříve říčním korytem, ale postupně se od 

něj nikdy oddělila 

  



LUŽNÍ LESY 

 

9. Vysvětlete pojem: 

Tvrdý luh 

TVRDÝ LUH JE TYP NÍŽINNÉHO LUŽNÍHO 

LESA, KDE DOMINUJÍ STROMY S TVRDÝM DŘEVEM, DUBY, JASANY ČI JILMY. JEDNÁ SE 

O PRAVIDELNĚ ZAPLAVOVANÝ.  

Měkký luh 

MĚKKÝ LUH JE TYP NÍŽINNÉHO LUŽNÍHO LESA, KTERÝ JE SILNĚ OVLIVNĚN PROUDEM 

ŘEK A VODA ZDE STAGNUJE PO DELŠÍ DOBU NEŽ V PŘÍPADĚ TVRDÝCH LUHŮ. TYPICKÉ 

ROSTLINY MĚKKÉHO LUHU JSOU VRBY A TOPOLY.  

10. Které stromy jsou typické pro měkký luh. 

VRBA BÍLÁ, TOPOL BÍLÝ. 

 

11. Kde můžeme nalézt na Ostravsku lužní les 

CHKO Poodří. 

 

12. Pojmenujte tyto zkratky a přiřaď k nim správně území z okolí 

Ostravska. 

CHKO CHRÁNĚNÁ KRAJINÁ OBLAST Poodří 

NPR NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE Polanecká Niva 

NPP NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA Landek 

PR PŘÍRODNÍ REZERVACE Kotvice, Rákosina, Koryta 

PP PŘÍRODNÍ PAMÁTKY Pusté Nivy, Meandry Staré Odry 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%AD_les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%AD_les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jasan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jilm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%AD_les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrd%C3%BD_luh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Topol


POLE A REMÍZKY  

 

13. Vyluštěte osmisměrku. 

 

A. DUDEK KVAPÍK 

B. HLUCHAVKA MÁTA 

C. HOŘTICE OŘEŠÁK 

D. HRABOŠ SLIVOŇ 

E. CHRPA ŠŤAVNATKA 

F. JABLOŇ TRNKA 

G. JEŘABINA TŘEŠEŇ 

H. KONIPAS ZÁVOJENKA 

 

 

TAJENKA: MANDELINKA BRAMBOROVÁ 

 

14. Vyplňte tajenku do textu. 

MANDELINKA BRAMBOROVÁ (Leptinotarsa decemlineata) je brouk, 

který se živí spásáním BRAMBOROVÉ natě. Je naprosto nezaměnitelná: má 

BÍLOŽLUTÉ AŽ BÍLOORANŽOVÉ krovky s celkem deseti černými podélnými 

čarami. Dorůstá velikosti až 12 mm délky a 8 mm šířky. Mandelinka žije asi 150 dnů. 

 

  



15. Poznej podle obrázku co je to za obilninu. 

 

   

 

 

 

 

 

ječmen oves žito pšenice 

 

16. Spoj tento druh obilí s možným výrobkem. 

Pšenice mouka, krupice, chléb 

Ječmen kroupy, mouka a vločky, káva, slad a sladové výtažky 

Žito líh, škrob a káva, mouka, chleba, surovina na přípravu perníků 

Oves vločky, zahuštění do výrobků pro dětskou výživu 

Kukuřice cornflakes, škrob, mouka 

Proso jáhly 

Pohanka kaše, zavářka do polévky, příprava speciálního druhu chleba 

Rýže saké, mouka, škrob 


