
1) Ve sběrných surovinách mají postavenu houpačku podobnou té na obrázku. 

Přinesl jsi dva balíky papíru. Houpačku si načrtni do sešitu, poté na ni zakresli 

balíky tak, aby houpačka byla v rovnováze. 

O který jednoduchý stroj se jedná? 

 

 

2) Na obrázku jsou kleště na cukr. Do sešitu si zakresli schéma, které znázorňuje 

činnost kleští při nabírání cukru.  

O který jednoduchý stroj se jedná? 

 

 

3) Do pivovaru přijelo nákladní auto naložené sudy. Máš k dispozici dvě fošny. Do 

sešitu si nakresli, jak složíš sudy na pivovarský dvůr s co nejmenší námahou. 

Svůj nákres si popiš.  

O který jednoduchý stroj se bude jednat? 



4) Při stavbě domu potřebujeme dopravit těžké cihly do podkroví. Ještě tu 

nemáme rozvod elektrického proudu.  

Zapiš si do sešitu, který jednoduchý stroj ti usnadní práci.  

Zakresli si jeho nákres, šipkami si vyznač působící síly.  

Čeho využijeme při činnosti tohoto stroje? 

 

 
 

5) Máš s tatínkem přemístit těžké skříně v místnosti. Jak to uděláte co 

nejsnadněji? 

Zakresli si do sešitu a popiš. 

O který jednoduchý stroj se bude jednat? 

 

 

6) Ke strojům patří také ozubená kola v převodovce automobilu. Zakresli si je. 

Zapiš si, zda mají tato ozubená kola 

- Převádět malé síly na velké síly. 

- Převádět velké síly na malé síly. 

- Pouze spojovat dva různé stroje. 

- Pouze vyplňovat prázdný prostor. 

 

7) Vypiš si do sešitu nejméně pět zdrojů energie, které využíváme. Podtrhni si ty, 

které považuješ z hlediska ochrany životního prostředí za nejlepší. 

Vyber si dva zdroje energie a zakresli si způsob jejich využívání. 



8) Do sešitu si zapiš věty doplněné podle nápovědy. 

 

Uhlí, ropa a zemní plyn vznikly z rostlin a dalších organismů před mnoha ____. 

(sty lety – tisíci lety – milióny lety) 

 

Uhlí, ropa a zemní plyn v současnosti _____ vznikat. 

(mohou – nemohou) 

 

Zásoby těchto paliv _____ možno vyčerpat, a proto jimi musíme šetřit. 

(je – není) 

 

9) Maminka chtěla ušetřit peníze za vytápění bytu, a tak si pořídila nové záclony. 

Zakresli si do sešitu jeden z našich obrázků, který ukazuje řešení záclon, které 

mamince umožní lepší využití tepla z radiátorů. 

 

10) Jak můžeme ušetřit energii? Zapiš si do sešitu větu tak, aby vyjadřovala jednání 

šetřící energii. 

 

Když ohřívám vodu v hrnci, hrnec přiklopím – nepřiklopím pokličkou. 

Méně energie se spotřebuje, když je – není v chladničce námraza. 

Každé otevření trouby při pečení sníží teplotu uvnitř trouby o 25 až 50 stupňů 

Celsia, takže je – není správné troubu otvírat často. 



11) Stowattová žárovka rozsvícená 10 hodin denně spotřebuje přibližně tolik 

elektřiny, že na její výrobu je třeba spálit asi 5 kg uhlí. 

Kolik uhlí ušetříš za 30 dní, když každý den včas zhasneš, a dokážeš tak svítit o 

půl hodiny méně? 

Kolik uhlí ušetří všichni žáci ve třídě? 

Kolik uhlí bychom takto ušetřili za celý rok? 

Proč můžeme říct, že touto činností přispějeme k čistotě ovzduší? 

 

Počítej a zapisuj do svého sešitu. 

 

 

12) Tatínek má v autě špatně seřízené zapalování. Podle své úvahy vyber a do 

sešitu si zapiš věty, které jsou podle tebe správné. 

- Provoz auta je díky tomu dražší. 

- Automobil více znečišťuje životní prostředí. 

- Závada nemá prakticky žádný význam. 

- Z automobilu díky tomu kape olej. 

 

13) Vyhledej si a do sešitu zakresli značku, kterou je na spotřebičích označováno 

nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pod značku si zakresli a popiš tři 

situace, kdy bys mohl být elektrickým proudem zasažen. 

 

14) V rodině Homolů došlo ke zkratu v počítači a ten začal hořet. Pan Homola 

utíkal pro kbelík s vodou, že počítač uhasí. Paní Homolová ho zadržela. 

Odpojila přívod elektrického proudu, hodila na oheň deku a šla telefonovat pro 

hasiče. 

Do sešitu si zapiš, kdo postupoval správně a proč? Pokud bys zvolil špatnou 

variantu, co by se mohlo stát. 

 

 

15) Milena tlačí kolo do kopce. Do sešitu zapiš, odkud k tomu získává energii. 

- Energii získá z potravy.  -  Energii získá z tělesného cvičení. 

- Energii získá ze země.  -  Energii získá z jízdního kola. 



16) Prohlédni si obrázek a do sešitu zapiš, který balík má největší hmotnost. Svou 

odpověď zdůvodni. 

 

 

 

 

17) Prohlédni si tři obrázky. U tří jablek označených písmeny zjišťujeme jejich 

hmotnost. Do sešitu si zapiš pořadí jablek podle toho, jakou mají hmotnost – 

od nejmenší hmotnosti až po největší. 

 

 


