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HOUBY

Popiš tělo houby s plodnicí:
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Označ ANOxNE podle toho, zda je uvedená zásada pravdivá či nikoliv:

a) Sbíráme jen ty houby, které známe.
b) Houby, které slouží jako potrava pro hmyz a slimáky, můžou sloužit jako potrava i                                            
   pro člověka.
c) Nesbíráme houby v blízkosti silnic.
d) Houby odřezáváme vždy až doma.
e) Houby z městských parků jsou vhodné ke sběru.
f) Staré houby nesbíráme, raději je rozkopeme.
g) Houby sbíráme nejlépe do proutěného košíku.


Roztřiď uvedené zástupce hub do příslušných kategorií:

kozák březový, pečárka polní, kuřátka,václavka, hřib satan, klouzek, muchomůrka tygrovaná,  hřib žlučový, muchomůrka zelená, smrž

      JEDLÉ                            NEJEDLÉ                           JEDOVATÉ
____________________________________________________________


Doplň správně chybějící místa v textu:
Kvasinky jsou jednobuněčné houby rozmnožující se zvláštním typem dělení, kterému říkáme………...... Houby tvořící plodnice se rozmnožují pomocí ………………. Plíseň, která se využívá k výrobě penicilinu se nazývá…………. Jednobuněčné houby mikroskopické velikosti se jmenují    ………….. Soužití houby a stromu označujeme jako …………. Správný název pro žampión je ………..

5. Napiš jména alespoň dvou hub, které:
a) netvoří plodnice: ……………………………………………………………

b) tvoří plodnice a jsou jedlé:………………………………………………….

c) se využívají k výrobě potravin či léků: ……………………………………………..


Citace:
Archiv autora
           Obrazový materiál [cit. 2012–12–10]. Dostupný z klipartu.                   



HOUBY - ŘEŠENÍ

Popiš tělo houby s plodnicí:

Od shora: KLOBOUK, LUPENY S VÝTRUSY, TŘEŇ, PODHOUBÍ                                                                                                                                                                                                                                          
                                                    

Označ ANOxNE podle toho, zda je uvedená zásada pravdivá či nikoliv:

a) Sbíráme jen ty houby, které známe. ANO
b) Houby, které slouží jako potrava pro hmyz a slimáky, můžou sloužit jako potrava i                                            
   pro člověka. NE
c) Nesbíráme houby v blízkosti silnic. ANO
d) Houby odřezáváme vždy až doma. NE
e) Houby z městských parků jsou vhodné ke sběru. NE
f) Staré houby nesbíráme, raději je rozkopeme. NE
g) Houby sbíráme nejlépe do proutěného košíku. ANO


Roztřiď uvedené zástupce hub do příslušných kategorií:

kozák březový, pečárka polní, kuřátka,václavka, hřib satan, klouzek, muchomůrka tygrovaná,  hřib žlučový, muchomůrka zelená, smrž

      JEDLÉ                            NEJEDLÉ                           JEDOVATÉ
____________________________________________________________
      KOZÁK                                 KUŘÁTKA                                      HŘIB SATAN
      PEČÁRKA                        ŘIB ŽLUČOVÝ                                   MUCHOMŮRKA ZELENÁ
   VÁCLAVKA                                                                                  MUCHOMŮRKA TYGROVANÁ
  KLOUZEK                                        
    SMRŽ       

Doplň správně chybějící místa v textu:
Kvasinky jsou jednobuněčné houby rozmnožující se zvláštním typem dělení, kterému říkáme…PUČENÍ……...... Houby tvořící plodnice se rozmnožují pomocí …VÝTRUSŮ……………. Plíseň, která se využívá k výrobě penicilinu se nazývá……ŠTĚTIČKOVEC……. Jednobuněčné houby mikroskopické velikosti se jmenují    …KVASINKY……….. Soužití houby a stromu označujeme jako …MYKORHIZA………. Správný název pro žampión je …PEČÁRKA POLNÍ……..

5. Napiš jména alespoň dvou hub, které:
a) netvoří plodnice: KVASINKA PIVNÍ, PLÍSEŇ HLAVIČKOVÁ

b) tvoří plodnice a jsou jedlé:…………HŘIB DUBOVÝ, KOZÁK BŘEZOVÝ…

c) se využívají k výrobě potravin či léků:ŠTĚTIČKOVEC, PALIČKOVICE NACHOVÁ




