Přírodní společenstva v zimě
Doplň slova ze zásobníku na vynechaná místa.

Podle kalendáře začíná zima dnem zimního slunovratu ____ _______.
Zimní měsíce jsou _________________, _______________________
a _________________. Zimní počasí ale na horách přichází ________
a končí _____________.
O slunovratu se začíná den _______________ a noc _____________,
jak nám připomíná mnoho pranostik, např. Na Nový rok, o slepičí
krok, na ___________ o skok dále, na Hromnice o ___________ více.
Rostliny jsou v zimě v období _______________________________.
Vytrvalé a dvouleté byliny přečkávají zimu v podobě přízemních
_______________ či podzemních částí (______________,
________________, _______________).
Dřeviny stáhly mízu do ___________, na větvičkách listnatých stromů
pozorujeme ____________, které se koncem zimy začínají zvětšovat.
Živočichové, kteří jsou stálí a i v zimě aktivní, si s většími obtížemi
hledají _____________, mnohé z nich ____________________. Na
krmítka létají např. ________________, ___________________, ke
krmelcům se stahují _________________, ____________________,
_______________, _________________________, ______________.
(Zásobník slov: zkracovat, 21. prosince, cibule, dříve, prosinec, oddenky, později, leden, únor,
sýkory, bažanti,prodlužovat, hlízy, Tři krále, červenky, hodinu, vegetačního klidu, pupenech,
kořenů, jeleni, pupeny, potravu, přikrmujeme, mufloni, divoká prasata, srnci, koroptve.)

Co kdo dělá nebo co se s ním děje v zimě?
Vybarvuj stejnou barvou, co k sobě patří.

Listnaté stromy
Jehličnaté stromy
Zahrádkáři a zahradníci
Sadaři
Kukačky, vlaštovky, čápi a další
stěhovaví ptáci
Kosi, sýkory, červenky, vrabci a další
stálí ptáci
Jednoleté byliny
Dvouleté a vytrvalé byliny
Žáby, čolci a další obojživelníci
Hadi, ještěrky a další plazi
Ryby
Savci

přečkávají zimu v podzemí, mají
sníženou teplotu a pomaleji dýchají.
přečkávají zimu v podobě semen.
mají holé větve a mízu staženou do
kořenů.
se živí bobulemi z keřů a létají na
krmítka.
jsou stále zelené, ale mají mízu
staženou do kořenů.
prořezávají stromy a odpočívají.
přezimují ve stavu strnulosti zahrabaní
v půdě.
připravují záhony, sejí zeleninu.
spí zimním spánkem nebo si aktivně
hledají potravu v přírodě a u krmelců.
přezimují v teplých krajích.
přezimují v podobě oddenků, hlíz či
cibulí.
přečkávají zimu v hloubce, kde není
voda zmrzlá.

