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1. Napiš podmínky života na Zemi: ……………………………….

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

2.   Vzduch se skládá převážně ze tří plynů 

                                                                          

                                                                          
      
Červeně podtrhni název plynu, který je nejdůle

3.    Voda má tři skupenství: spoj, co k

                             pára                             PEVNÁ                                rosa
                             
                             jinovatka                     KAPALNÁ                          sníh

                             déšť                             PLYNNÁ                             led

4. Pevnina je tvořena horninami a _ _ _ _ _ _ _. Horniny jsou  u_a_e_é    a    v_v_e_é.

                                                                           
  

Napiš podmínky života na Zemi: ……………………………….

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

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

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

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

2.   Vzduch se skládá převážně ze tří plynů -   ………………………     KÍLSYK

                                                                          ………………………     KÍSUD

                                                                          ………………………     ÝTIČILHU      DÍXO

Červeně podtrhni název plynu, který je nejdůležitější pro život člověka. 

3.    Voda má tři skupenství: spoj, co k sobě patří :

pára                             PEVNÁ                                rosa

a                     KAPALNÁ                          sníh

déšť                             PLYNNÁ                             led

Pevnina je tvořena horninami a _ _ _ _ _ _ _. Horniny jsou  u_a_e_é    a    v_v_e_é.

                                                                           

………………………     KÍLSYK

………………………     KÍSUD

………………………     ÝTIČILHU      DÍXO

Pevnina je tvořena horninami a _ _ _ _ _ _ _. Horniny jsou  u_a_e_é    a    v_v_e_é.



Hádanky: Poznej nerost nebo horninu. Rozluštění najdeš ukryté pod hádankou.

1. Hornina vznikla usazením vápnitých skořápek 
mořských živočichů. Vyrábí se z ní vápno a
cement.

                                            CENEPÁV

2. Vzniklo přeměnou pravěkých rostlin, které zapadaly do
bahna a bez přístupu vzduchu se proměnily v …….

                                             ÍLHU   ÉDĚNH  A  ÉNREČ
                             

3. Na dně moří se usazovala zrníčka písku a jejich
stmelením vznikl

                                              CEVOKSÍP

4. Je to kapalina tmavé barvy, která zapáchá. Vznikla
pravděpodobně rozkladem obrovského množství tělíček
pravěkých živočichů.

                                              APOR

5. Tvrdá hornina, která je složená z drobných zrníček
křemene, slídy a živce. Používá se k výrobě dlažebních 
kostek, obrubníků apod.
     
                                              ALUŽ



1.Napiš podmínky života na Zemi: SVĚTLO……………………………….

                                                            

                                                            

                                                   

                                                            

                                                            

2.   Vzduch se skládá převážně ze tří plynů 

                                                                          

                                                                          
ÝTIČILHU      DÍXO
      
Červeně podtrhni název plynu, který je nejdůležitější pro život člověka. 

3.    Voda má tři skupenství: spoj, co k

                            pára                             
                             
                            jinovatka                     

                             déšť                            

5. Pevnina je tvořena horninami a 

                                                                           
  

dmínky života na Zemi: SVĚTLO……………………………….

                                                            TEPLO………………………………..

                                                            VODA………………………………..

                                                          VZDUCH………………………………..

                                                            POTRAVA / PŮDA/……………………

                                                            

2.   Vzduch se skládá převážně ze tří plynů -  KYSLÍK………………………     KÍLSYK

                                                                          DUSÍK………………………     KÍSUD

                                                                          OXID UHLIČITÝ………………………     

Červeně podtrhni název plynu, který je nejdůležitější pro život člověka. 

3.    Voda má tři skupenství: spoj, co k sobě patří :

                             PEVNÁ                                rosa

                     KAPALNÁ                          sníh

                           PLYNNÁ                            led

Pevnina je tvořena horninami a NEROSTY. Horniny jsou  USAZENÉ

                                                                           

dmínky života na Zemi: SVĚTLO……………………………….

TEPLO………………………………..

VODA………………………………..

………………………………..

POTRAVA / PŮDA/……………………    

………………………     KÍLSYK

………………………     KÍSUD

………………………     

USAZENÉ a  VYVŘELÉ.



Hádanky: Poznej nerost nebo horninu. Rozluštění najdeš ukryté pod hádankou.

1. Hornina vznikla usazením vápnitých skořápek 
mořských živočichů. Vyrábí se z ní vápno a
cement.

                                            CENEPÁV         VÁPENEC

2. Vzniklo přeměnou pravěkých rostlin, které zapadaly do
bahna a bez přístupu vzduchu se proměnily v ČERNÉ A HNĚDÉ
UHLÍ.

                                             ÍLHU   ÉDĚNH  A  ÉNREČ

                             
3. Na dně moří se usazovala zrníčka písku a jejich

stmelením vznikl PÍSKOVEC.

                                              CEVOKSÍP

4. Je to kapalina tmavé barvy, která zapáchá. Vznikla
pravděpodobně rozkladem obrovského množství tělíček
pravěkých živočichů.

                                              APOR           ROPA

5. Tvrdá hornina, která je složená z drobných zrníček
křemene, slídy a živce. Používá se k výrobě dlažebních 
kostek, obrubníků apod.
     
                                              ALUŽ            ŽULA    



Materiál byl vytvořen (včetně obrázků) v programu Word 2007.




