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 Co je „cizopasník“?           

Cizopasník je živočich, který se pase na trávě. Např.  ovce. 

 

 Jakou vzdálenost ujede auto za 1 hodinu, když jede rychlostí                  

100 km/hod? 

Přibližně 89 kilometrů. 

 

 Jakou teplotu mají ryby? 

Tak akorát,  studenou nebo vlažnou. 

 

 Jak poznáš rosničku? 

Je zelená a signalizuje počasí. 

 

 Jak ošetříte tepenné a jak žilní krvácení? 

Tepenné krvácení se obvazuje zvenčí a žilní zevnitř. 

 

 Kde pramení řeka Vltava? 

Pod Karlovým mostem. 

 

 Co jsou to „citrusy“? 

Citrusy jsou plody, které se dávají do Fernetu. 

 

 Jaké látky se vylučují močí? 

Látky vylučované močí jsou stolice, moč, pot a CO₂. 

 

 Co je to „chlorofyl“? 

Je to látka, ze které se vyrábí chlór. 

 

 Jakou funkci plní plodové lůžko? 

Plodové lůžko je na to, aby se dítě neomlátilo. 

 

 Kdy a proč vzniklo uhlí? 

To nevím přesně, před nějakými léty, aby bylo teplo.  
 

 

 



 Kdo složil hudbu k naší hymně (písemný test 5. třída)? 

� Šroub  (3x) 

� Škraloup (1x) 

 

 Co je atom? 

� Atom je taková malá kulička. 

� Je to vlastně malá molekula. 

� To, co nám zbude po vybuchnutí atomové bomby. 

 

 Jak se nazývají síly, kterými na sebe vzájemně působí dva magnety? 

� Jsou to přitahovací a odpuzovací síly. 

� Jsou to síly magické. 

 

 Dva magnety natočené k sobě shodnými póly se vzájemně ……. ? 

Nesnáší. 

 

 Kdo byl J. A. Komenský? 

1. československý prezident. 

 

 Vysvětli, co je to „léno“. 

Léno? Lejno to asi není, co? 

 

 Co je „Ganga“? 

Druh opice. 

 

 Co je „mahagon“? 

Mahagon je jablko. 

 

 Co je „vegetace“? 

Vegetace je jídlo pro zvířata, když ne, tak když někdo nejí maso. 

 

 Co je to karavana? 

Karavana je velbloud, co nese na sobě karavan, teda auto na kolečkách. 

 

 



 Jaký je význam lesa? 

Hluboký, velký, malý, široký. 

 

 Různé výroky: 

� Podzemní voda je kanalizace. 

� Latina se užívá v lékařině. 

� Kobyla je samička od koně. 

� „Tak ňáký, co mám najít, měří 3 100 m.“ 

 

 

 Prvouka 3. třída: 

� Až budu velká, chci být psychiatr, protože mě baví pracovat s lidmi. 

� Až budu velký, chci pracovat  v autoservisu. Je to chytrá práce, u které se 
nemusí moc myslet a jsou za to veliké výplaty. 

  
� Až budu velký, chci být bankéř, abych měl u sebe furt hodně peněz. 

 
 
 Včely dělíme na trubce, královnu a dělnice. Jak jinak označujeme 

královnu? – Její výsosti. 
 
 Funkce včelstva v úlu: 
Trubci nedělají nic, matka  - včela rodí včelátka a dělnice musí hold 
pracovat. 

 
 Proč se moucha čistí? 
Aby nechytla infekci. 

 
 
 


