
EKOSYSTÉM LOUKA: rostliny 
LOUKA = přírodní ekosystémy obhospodařované člověkem / zvířaty 

- Na loukách rostou luční trávy a byliny, které slouží jako potrava pro hospodářská zvířata: 
- luční trávy (např. lipnice luční, srha laločnatá, bojínek luční, psárka luční, jílek 

vytrvalý...)  - tři rostliny si vyber, nakresli a pojmenuj 
 

 
 
 

 

 

 

- byliny (pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, jetel plazivý, jetel 
luční, šťovík  kyselý, kohoutek luční...) – tři byliny si vyber, nakresli a pojmenuj 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Louky, kde se pasou zvířata nazýváme P ___ ___ ___ ___ ___ ___ Y. 

- Pokud se člověk přestane o louku starat, tak ta poté zaroste nejprve keři a poté stromy 

a postupně se z ní stane les. 

 

 

Doplň, jak se nazývají jednotlivé 
části byliny: 
 
 
 

  



EKOSYSTÉM – LOUKA: živočichové 
- Na louce můžeme spatřit živočichy, kteří žijí na poli (např. bažant obecný, poštolka obecná). 

- Louka je domovem pro řadu bezobratlých živočichů, to znamená, že nemají ___________  

a je to převážně hmyz. 

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ – doplň ke každému alespoň tři informace a nakresli, jak 

vypadají: 

1) Saranče a kobylka 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

2) Včela medonosná 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

3) Čmelák 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

4) Motýl 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 



 

PLAZI – doplň alespoň tři informace a nakresli, jak vypadá: 

1) Ještěrka obecná 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

PTÁCI – doplň ke každému alespoň tři informace a nakresli, jak vypadají: 

1) Vrabec polní 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

2) Čáp bílý 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

SAVCI – doplň alespoň tři informace a nakresli, jak vypadáí: 

1) Sysel obecný 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 
 
 

 

 

  



EKOSYSTÉM LOUKA – pracovní list 
1) Doplň názvy rostlin. Červeně označ jedovatou bylinu a zeleně trávu. 

 

2) Ve větách odhalte názvy lučních rostlin a živočichů a zapište na volné řádky. 

- Nevím, co se doma děje, telefon mám rozbitý, a tak se nic nedozvím. _______________ 

- Jaro v Čeladné bývá nádherné. _____________________ 

- Dnes budu u Karla stejně dlouho, jako byl Karel včera u nás. ______________________ 

3) Pojmenuj bezobratlé živočichy. Označ všechny opylovače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Vylušti křížovku. 

1) Samci, kteří vydávají vrzavé zvuky a mají dlouhá tykadla, jsou: 

 

2) Samci, kteří vydávají vrzavé zvuky a mají krátká tykadla, jsou: 

 

3) Druhový název kopretiny je: 

 

4) Druhový název včely je: 

 
 

5) Květy opyluje a zavalité tělo má: 

 

6) Červené krovky s černými tečkami má: 

 

7) Místo, na kterém se pasou hospodářská zvířata, se nazývá: 

 
 

 

Tajenka: ________________________ je druh _________________________. 

 

5) Doplň věty. 

Pastviny slouží k pastvě h____________________ z________________. Sušené rostliny 

označujeme jako s______________. Vzácné rostliny, jako například orchideje, nesmíme 

t________________, musíme je ch__________________. 

       

       

    

         

      

        

        


