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Mezi přírodniny
írodniny živé patří živočichové (pes, kočka,
ko
medvěd,
d, štika, orel, pavouk, motýl……) a rostliny
(pampeliška,
r že,
růže,
topol,
rákos,
leknín…..).
Živočichové, rostliny i jiné živé organismy potřebují
ke svému životu světlo,
sv tlo, teplo, vzduch, vodu a živiny.
Mezi přírodniny
írodniny neživé patří písek,
sek, voda, kámen,
vzduch, půda…
ůda….

Věci, které nás obklopují:
 Přírodniny – pocházejí z přírody.
 Lidské výtvory – věci, které vytvořil člověk.
Lidské výtvory jsou vyrobeny z různých látek (surovin)
např. ze dřeva, železa, vlny, kůže, papíru, skla …
Většina surovin pochází z živé a neživé přírody.
Některé suroviny se v přírodě nevyskytují, proto si je
člověk vytvořil uměle. Jsou to např. plasty.

Vše, co člověk vyrobí, jednou doslouží a stane se odpadem.
Předměty, které jsou vytvořeny z látek rostlinného a živočišného
původu (ze dřeva, papíru, kůže, vlny ….) i odpady z ovoce, zeleniny,
obilí…. se časem rozpadnou a vznikne z nich humus, který půdu
obohatí.
Odpad, který pochází z neživé přírody ( věci z kovu, cihly, sklo…)
velmi zatěžuje přírodu. I tento odpad se působením přírodních vlivů
časem rozpadne.
Velmi nebezpečným odpadem jsou různé chemické jedovaté látky a
odpad z plastů. Plasty se mohou likvidovat ve speciálních spalovnách.
Některý odpad může sloužit jako druhotná surovina.
 Ze starého papíru – vzniká recyklovaný papír.
 Skleněné střepy, staré železo i jiné kovy – dají se
roztavit a stanou se surovinou pro další výrobu.

Vlastnosti látek.
železo, dřevo …

TVRDÉ

MĚKKÉ

kůže, vlna …

PEVNÉ

KŘEHKÉ

HOŘLAVÉ

NEHOŘLAVÉ

VE VODĚ
ROZPUSTNÉ

VE VODĚ
NEROZPUSTNÉ

železo, dřevo …

sklo, porcelán …

dřevo, papír …

železo, sklo …

cukr, sůl …

mouka, písek …

Všechny látky, které nás obklopují, můžeme rozdělit do tří
skupin:
 látky pevné – patří sem i látky sypké
 látky kapalné
 látky plynné
Změny látek.

Voda se na Zemi vyskytuje jako:
 látka kapalná – voda
 látka pevná – led, sníh …
 látka plynná – pára, vzduch …
Mění-li se voda z látky kapalné na látku pevnou,
jedná se o proces tuhnutí.
Mění-li se voda z látky pevné na látku kapalnou,
jedná se o proces tání.
Přivedeme-li vodu k varu, mění se z látky kapalné
na látku plynnou – na vodní páru.
Některé další pevné látky (sklo, železo) při velmi
vysokých teplotách tají (žárem se taví – mění se
na látky kapalné) a při ochlazení zase tuhnou.
Tyto změny látek se mohou opakovat. Změny
látek, které se nedají opakovat, jsou změny
nevratné (změny látek způsobené hořením,
vlhkem).

Zdroj použité literatury a materiálu:
BRADÁČOVÁ, Lenka; ŠPIKA, Miroslav. Prvouka : pro 3. ročník. první. Všeň : ALTER,
1997. 64 s. ISBN 80-85775-72-7.

