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Ä‚ÒÚ‡Î¥fl  Austrálie
‡‚ÒÚ‡ÎÓÔ¥ÚÂÍ  Australopithecus
ÄÁ¥fl  Asie
‡ÁÓÚ  dusík
‡Í‚‡¥ÛÏÌ¥ Ë·Ë (Ë·ÍË)  akvarijní 

rybky
‡ÎÂ„¥fl  alergie
‡ÏÂ·‡  měňavka
ÄÏÂËÍ‡  Amerika
‡ÚÎ‡ÒË  atlasy
‡ÚÏÓÒÙÂ‡  atmosféra
‡ÚÏÓÒÙÂÌ¥ ÓÔ‡‰Ë  atmosférické 

srážky
ÄÙËÍ‡  Afrika
·‡„‡ÚÓ·ÛÌ¸ÍÓ‚¥ ‚Ó‰ÓÓÒÚ¥  mno

hobuněčné řasy
·‡„‡ÚÓÍÎ¥ÚËÌÌËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ  mnoho

buněčný organismus
·‡„‡ÚÓÌ¥ÊÍË  mnohonožky, stonožky
·‡„‡ÚÓ¥˜Ì¥ ÓÒÎËÌË  víceleté 

rostliny
·‡ÍÚÂ¥ª  bakterie

·‡ÍÚÂ¥ª „ÌËÚÚfl  hnilobné bakterie
·‡ÒÂÈÌ, ‚Ó‰ÓÁ·¥  povodí
·‡ˆËÎÓÌÓÒ¥È  bacilonosič
·ÂÁÒÚ‡ÚÂ‚Â ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl  rozmno

žování nepohlavní
·ÂÁÒÚ¥˜Ì¥ Ó·Î‡ÒÚ¥  bezodtoké oblasti
·ÂÁÛÏÓ‚ÌËÈ ÂÙÎÂÍÒ  nepodmíněný 

reflex
·ÂÁıÂ·ÂÚÌ¥  bezobratlí
·ÂÁ˜ÂÂÔÌ¥  bezlebeční
·ËÍ  býk
·¥ÎÍË  bílkoviny
·¥ÓÏ‡Ò‡  biomasa
·¥ÓÎÓ„¥˜Ì‡ Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  biologická 

evoluce
·¥ÓÎÓ„¥˜Ì‡ ÓıÓÓÌ‡  ochrana biolo

gická
·¥ÓÎÓ„¥˜Ì‡ ¥‚ÌÓ‚‡„‡  biologická 

rovnováha

·¥ÓÎÓ„¥fl  biologie
·¥ÓÒÙÂ‡  biosféra
·¥˜Ì‡ Î¥Ì¥fl  postranní čára
·¥˜ÌËÈ ÍÓ¥Ì¸  postranní kořen
·ÎÓ˘Ëˆ¥  ploštěnci
·ÓÎÓÚ‡, ÚflÒÓ‚ËÌË  bažiny
·ÓÚ‡Ì¥˜ÌËÈ Ò‡‰  botanická zahrada
·ÓÚ‡Ì¥Í‡  botanika
·ËÎÓ‚¥ „ÓË  kerné pohoří
·Ó‰¥ÌÌfl  kvašení
·ÛÌ¸ÍÛ‚‡ÌÌfl  pučení
·Û‰Ó‚‡ Ú¥Î‡  stavba těla
·ÛÎ¸·Ë  hlízy
‚‡‰Ë Ó˜ÂÈ  oční vady
‚‡ÍÛÓÎfl  vakuola
‚‡ÔÌflÍÓ‚‡ ¯Í‡‡ÎÛÔ‡  vápenitá 

skořápka
‚Â„ÂÚ‡ÚË‚ÌÂ ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl  roz

množování vegetativní
‚ÂÂÚÂÌÌ‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost vřetenní
‚ÂÒÚ‡Í (ÚÂÒÎflÒ¸ÍËÈ ÒÚ¥Î)  stolek 

se svorkami
‚Âı¥‚Í‡, Ï‡Í¥‚Í‡  šešulka
‚ÂıÌfl ˘ÂÎÂÔ‡  horní čelist
‚ÂÒÌflÌÂ ¥‚ÌÓ‰ÂÌÌfl  jarní rovno

dennost
‚Ë‚ÂÊÂÌ‡ (‚ÛÎÍ‡Ì¥˜Ì‡) „¥Ò¸Í‡ 

ÔÓÓ‰‡, ‚ËÍË‰  vyvřelá hornina
‚Ë‚¥Ú˛‚‡ÌÌfl, ÂÓÁ¥fl  zvětrávání
‚Ë‰ ÊË‚Ëı Ó„‡Ì¥ÁÏ¥‚, ÒıÓÊËı Ì‡ 

ÍÓÏ‡ı Collembola  chvostoskoci
‚Ë‰ ÁÂÎÂÌËı ‚Ó‰ÓÓÒÚ¥‚ 

(Apathococcus)  zrněnka
‚Ë‰ ¥ÌÙÛÁÓ¥È (Paramecium)  trep

ka
‚Ë‰Ë Í‡Ú (Ï‡Ô)  druhy map
‚Ë‰Ó‚‡ Ì‡Á‚‡  název druhový
‚ËÍË‚ÎÂÌÌfl ıÂ·Ú‡  vybočení 

páteře
‚ËÛ·Í‡ Î¥ÒÛ  odlesňování
‚ËÒÓÍÓ„¥’fl  velehory

А

Б
В

Ukrajinsko-česká část



17

‚ËÒÓÚ‡ Ì‡‰ ¥‚ÌÂÏ ÏÓfl  nadmořská 
výška

‚ËÒÓÚÌ‡ ÒÚÛÔ¥Ì˜‡ÒÚ¥ÒÚ¸ Í‡ªÌË 
(ÚÂËÚÓ¥ª)  výšková stupňovitost 
krajiny

‚ËÒÓ˜ËÌ‡  vrchovina
‚Ë˘‡ ÌÂ‚Ó‚‡ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸  vyšší 

nervová činnost
‚Ë˘¥ ÓÒÎËÌË  vyšší rostliny
‚¥‰ÌÓ‚Î˛‚‡Ì¥ ÒËÓ‚ËÌÌ¥ 

ÂÒÛÒË  obnovitelné nerostné 
zdroje

‚¥‰ÔÎË‚, ‚¥‰ÎË‚  odliv
‚¥Î  vůl
‚¥ÌÓ˜ÓÍ, ‚¥ÌÂˆ¸ (·ÓÚ.)  koruna
‚¥ÛÒË  viry
‚¥ÛÒÌ‡ ı‚ÓÓ·‡  virová onemocnění
‚¥ÛÒÓÎÓ„¥fl  virologie
‚¥ÚÂ  vítr
‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ „ÂÓÎÓ„¥˜Ì¥ 

ÔÓˆÂÒË  vnitřní geologické děje
‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È Ô‡‡ÁËÚ  vnitřní cizo

pasník
‚ÌÛÚ¥¯Ìfl ·Û‰Ó‚‡ Ú¥Î‡  vnitřní 

stavba těla
‚Ó‰ÌÂ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó  vodní hospo

dářství
‚Ó‰Ó‰¥Î  rozvodí
‚Ó‰ÓÈÏ‡, ‚Ó‰ÓÒıÓ‚Ë˘Â  vodní nádrž
‚Ó‰ÓÓÒÚ¥  řasy
‚ÓÎÓ„¥ÒÚ¸ ÔÓ‚¥Úfl  vlhkost vzduchu
‚ÓÎÓÚ¸  lata
‚ÒÂÒ‚¥Ú, ÍÓÒÏÓÒ  vesmír
‚Û‡Î¸, ÔÓÍË‚‡ÎÓ  závoj
‚Û„ÎÂˆ¸  uhlík
‚ÛÎÍ‡Ì¥˜Ì‡ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸  sopečná 

činnost
‚ÛÒËÍË ¯ËÔ¥‚  úponky trny
„‡ÁÓ‚ËÈ Ï¥ıÛ (ÔÓ‚¥ÚflÌËÈ)  plyno

vý měchýř
„‚ËÌÚË ÙÓÍÛÒÛ‚‡ÌÌfl  zaostřovací 

šrouby
„ÂÌÂÚËÍ‡  genetika
„ÂÌË  geny

„ÂÓ„‡Ù¥˜Ì‡ ‰Ó‚„ÓÚ‡  zeměpisná 
délka

„ÂÓ„‡Ù¥˜Ì‡ Ò¥ÚÍ‡  zeměpisná síť
„ÂÓ„‡Ù¥˜Ì‡ ¯ËÓÚ‡  zeměpisná 

šířka
„ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl  zeměpis

ná poloha
„ÂÓ„‡Ù¥˜Ì¥ ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚË  zeměpis

né souřadnice
„ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËÈ ÂÍ‚‡ÚÓ  zeměpisný 

rovník
„ÂÓ„‡Ù¥fl  zeměpis
„ÂÓÎÓ„¥˜Ì‡ ·Û‰Ó‚‡ 

(ÒÚÛÍÚÛ‡)  geologická stavba
„ÂÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÂË (ÂÔÓıË)  geologické 

éry
„ÂÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÁÌ‡ÌÌfl  geologické vědy
„ÂÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÔÓˆÂÒË  geologické děje
„¥„¥πÌ‡  hygiena
„¥‰ÓÒÙÂ‡  hydrosféra
„¥Ò¸Í‡ ÔÓÓ‰‡  hornina
„Î‡‰Í¥ Ï’flÁË  hladké svaly
„ÎË·ÓÍÓ‚Ó‰Ì‡ ÓÍÂ‡ÌÒ¸Í‡ 

‚Ô‡‰ËÌ‡  hlubokooceánský příkop
„ÎËÒÚË  hlísti
„ÎÓ·ÛÒ  glóbus
„ÎÓÚÍ‡  hltan
„Î˛ÍÓÁ‡  glukóza
„Ì¥Á‰Ó  hnízdo
„ÓÎÍÓ¯Í¥¥  ostnokožci
„ÓÎÓ‚‡  hlava
„ÓÎÓ‚ÌËÈ (ÌÛÎ¸Ó‚ËÈ) 

ÏÂË‰¥‡Ì  hlavní poledník
„ÓÎÓ‚ÌËÈ ÍÓ¥Ì¸  hlavní kořen
„ÓÎÓ‚ÓÌÓ„¥ (ÏÓÎ˛ÒÍË)  hlavonožci
„ÓÎÓÌ‡Ò¥ÌÌ¥ ÓÒÎËÌË  nahosemenné 

rostliny
„ÓÏ¥ÎÍÓ‚‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost holenní
„ÓË, „¥Ò¸Í‡ ÒËÒÚÂÏ‡, „¥Ò¸ÍÂ 

Ô‡ÒÏÓ  pohoří
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸  hloubnice, vrstevnice
„ÓËÒÚ‡ Ï¥ÒˆÂ‚¥ÒÚ¸  hornatina
„Ó¥ı  oříšek
„ÓÏÓÌË  hormony
„ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó  hospodářství
„Â·¥ÌÂˆ¸  hřebínek

Г
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„Ë·Ë  houby
„Ë·ÌËˆfl, Ï¥ˆÂÎ¥È  podhoubí
„Ë‚‡  hříva
„ËÁÛÌË  hlodavci
„Û‰Ë  hruď
„Û‰Ì‡ Í¥ÒÚÍ‡  hrudní kost
„Û‰Ì‡ ÍÎ¥ÚÍ‡  hrudník
„ÛÒÂÌËˆfl, „ÛÒ¥Ì¸  housenka
ØÛÌÚË  půdy
ØÛÌÚÓ‚ËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ  půdní organi

smus
ØÛÌÚÓ‚¥ ·‡ÍÚÂ¥ª  půdní bakterie
ØÛÌÚÓ‚¥, Ô¥‰ÁÂÏÌ¥ ‚Ó‰Ë  podpovr

chová voda
ØÛÌÚÓÁÌ‡‚ÒÚ‚Ó  pedologie
ØÛÌÚÓÒÙÂ‡  pedosféra
‰‡ÚÓ‚‡ ÏÂÊ‡  datová mez
‰‚Ó‰ÓÎ¸Ì¥ ÓÒÎËÌË  dvouděložné 

rostliny
‰‚Ó‰ÓÏÌ¥ ÓÒÎËÌË  dvoudomé 

rostliny
‰‚Ó¥˜Ì¥ ÓÒÎËÌË  dvouleté rostliny
‰‚ÓflÌÒÚ‚Ó  šlechtitelství
‰‚ÓÒÚÛÎÍÓ‚¥, ‰‚¥È˜‡Ú¥, ‰‚¥È˜‡ÒÚ¥, 

ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡ÒÚÓÁfl·Ó‚¥ 
ÏÓÎ˛ÒÍË  mlži

‰ÂÎ¸Ú‡ („ËÎÓ)  delta
‰ÂÂ‚‡  stromy
‰ÂÂ‚‡, ÔÓ‰¥·Ì¥ ‰Ó Ô‡Î¸ÏË Á 

ÚÓ‚ÒÚËÏ ÒÚÓ‚·ÛÓÏ È ÚÛ„ËÏË 
·ÎËÒÍÛ˜ËÏË ÎËÒÚÍ‡ÏË  cykasy

‰ÂÂ‚’flÌËÒÚÂ ÒÚÂ·ÎÓ  dřevnatý 
stonek

‰ÂÂ‚ÌËÈ (‚ÂıÌ¥È) flÛÒ  stromové 
patro

‰ÊÂÂÎÓ, ÒÚÛÏÓÍ  pramen
‰ÁÂÍ‡Î¸ˆÂ  zrcátko
‰Á¸Ó·  zobák
‰Ëı‡Î¸Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡  dýchací soustava
‰Ëı‡ÌÌfl  dýchání
‰¥‡ÚÓÏÓ‚¥ ‚Ó‰ÓÓÒÚ¥, ‰¥‡ÚÓÏÂª  roz

sivky
‰¥ÎÂÌÌfl  dělení
‰¥ÎÂÌÌfl ÍÎ¥ÚËÌË  buněčné dělení

‰¥ÎÂÌÌfl ÍÎ¥ÚËÌÌÓ„Ó fl‰‡  dělení 
buněčného jádra

‰¥fl ‚¥ÚÛ  činnost větru
‰¥fl (‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸) Î¸Ó‰Ó‚ËÍ‡  činnost 

ledovců
‰¥fl Î¸Ó‰Û  činnost ledu
‰¥fl ÔÓ‚ÂıÌÂ‚Ëı ‚Ó‰  činnost povr

chově tekoucí vody
‰Ó‚„‡ÒÚËÈ ÏÓÁÓÍ  prodloužená 

mícha
‰Ó¥ÒÚÓË˜Ì¥ Ô‡ÔÓÓÚ¥  pravěké 

kapradiny
‰ÓÓÊÌ¥È Ûı  cestovní ruch
‰ÓÚËÍ  hmat
‰¥·Ì¥ Ô¥ÒÌÓ‚Ó‰Ì¥ ‡ÍÓÔÓ‰¥·Ì¥ 

(˜‡ÒÚËÌ‡ ÔÎ‡ÌÍÚÓÌÛ)  perloočko
‰¥Ê‰ÊÓ‚¥ ‡·Ó ·Ó‰ËÎ¸Ì¥ 

„Ë·ÍË  kvasinky
Â‚„ÎÂÌ‡  krásnoočko
Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  evoluce
ÂÍÓÎÓ„¥˜Ì¥ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË  ekologické 

katastrofy
ÂÍÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË  ekologické 

problémy
ÂÍÓÎÓ„¥fl  ekologie
ÂÍÓÒËÒÚÂÏ‡  ekosystém
ÂÎÂÍÚË˜Ì¥ Ó„‡ÌË  elektrické 

orgány
ÂÏ·¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÚÍ‡ÌËÌ‡  dělivé 

pletivo
ÂÏ¥Ò¥fl  emise
ÂÌÚÓÏÓÎÓ„¥fl  entomologie
ÂÔ¥‰ÂÏ¥fl  epidemie
ÂÓÁ¥fl  eroze
ÂÚÓÎÓ„¥fl  etologie
∏‚ÓÔ‡  Evropa
Ê‡ÎÍ¥  žahavci
Ê‡ÎÓ  žihadlo
ÊÂÂ·Âˆ¸  hřebec
ÊËÎÍ‡, ÔÓÊËÎÓÍ  žilka
ÊËÎÍÛ‚‡ÌÌfl  žilnatina
ÊËË  tuky
ÊËÚÚ˝‚ËÈ ÔÓÒÚ¥, ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â 

ÔÓÊË‚‡ÌÌfl  životní prostředí

Ѓ
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Ê¥ÌÓ˜‡ ÒÚ‡ÚÂ‚‡ ÍÎ¥ÚËÌ‡  pohlavní 
buňka samičí

Ê¥ÌÓ˜¥ ¯Ë¯Â˜ÍË  samičí šištice
ÊÓ‚ÚÍÓ‚ËÈ Ï¥¯Â˜ÓÍ  žloutkový 

váček
ÊÛ‚‡Î¸ˆfl  kusadla
ÊÛÈÌ¥ Ú‚‡ËÌË  přežvýkavci
Á‡‰Ìfl Í¥Ìˆ¥‚Í‡  zadní končetina
Á‡ÎÓÁË  žlázy

Á‡ÎÓÁË ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó 
‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl  žlázy s vnějším vy
měšováním

Á‡ÎÓÁË ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó 
‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl  žlázy s vnitřním 
vyměšováním

Á‡ÎÓÁËÒÚËÈ ¯ÎÛÌÓÍ  žlaznatý 
žaludek

Á‡Ô‡‰ËÌ‡, ÛÎÓ„Ó‚ËÌ‡, ·‡ÒÂÈÌ, ‡Ì‡Ú. 
Ú‡Á  pánev

Á‡ÔËÎÂÌÌfl  opylení
Á‡ÔÎ¥‰ÌÂÌÌfl  oplození
Á‡ÔÓ‚¥‰ÌËÍ  chráněná krajinná oblast
Á‡ÔÓ‚¥‰ÌËÍ  přírodní krajina
Á‡ÔÓ‚¥‰ÌËÍ  přírodní rezervace
Á‡Ô’flÒÚÌ‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost zápěstní
Á‡‡ÁÌ‡, ¥ÌÙÂÍˆ¥ÈÌ‡ 

ı‚ÓÓ·‡  nakažlivá nemoc
Á‡Ó‰ÓÍ  zárodek
Á‡ÚÓÍ‡, ·ÛıÚ‡  záliv
Á‡ıËÒÌÂ Á‡·‡‚ÎÂÌÌfl  ochranné 

zbarvení
Á‡ıËÒÌ¥ (ÓıÓÓÌÌ¥) ÏÂı‡Ì¥ÁÏË  ob

ranné mechanismy
Á‡ı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡  západní Evropa
Á‡fl˜¥ (Lepor¥dae)  zajícovci
Á„‡fl  smečka
Á‰ÂÂ‚’flÌ¥ÎÂ ÒÚÂ·ÎÓ  zdřevnatělý 

stonek
Á‰ÓÓ‚ËÈ ÒÔÓÒ¥· ÊËÚÚfl  zdravý 

životní styl
ÁÂÎÂÌ¥ ‚Ó‰ÓÓÒÚ¥  zelené řasy
ÁÂÏÎÂÓ·ÒÚ‚Ó  zemědělství
ÁÂÏÎÂÚÛÒ  zemětřesení
ÁÂÏÎfl, ÒÛıÓ‰¥Î, ÍÓÌÚËÌÂÌÚ, 

Ï‡ÚÂËÍ  pevnina

ÁÂÏÌ‡ ÍÓ‡  zemská kůra
ÁÂÏÌ‡ Ó·ÓÎÓÌÍ‡  zemský plášť
ÁÂÏÌ‡ ÔÓ‚ÂıÌfl  zemský povrch
ÁÂÏÌÂ Ú¥ÎÓ  zemské těleso
ÁÂÏÌÂ fl‰Ó  zemské jádro
ÁÂÏÌÓ‚Ó‰Ì¥, ‡ÏÙ¥·¥ª  obojživelníci
ÁÂÌ¥Ú  nadhlavník
ÁÂÌ¥‚Í‡  obilka
ÁË„Ó‰‡ÍÚËÎ¸Ì‡ Î‡Ô‡  noha s vrati

prstem
ÁËÏÓ‚Â ÒÓÌˆÂÒÚÓflÌÌfl  zimní slu

novrat
Á¥ÌËˆfl  zornice
Á¥  zrak
ÁÎ‡ÏË, ÁÎÓÏË  zlomy
ÁÏ¥¯‡Ì¥ Î¥ÒË  smíšené lesy
ÁÓ·Ì‡ ‡·Ó ‚ËÎÓ˜Ì‡ Á‡ÎÓÁ‡  brzlík
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ „ÂÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÔÓˆÂÒË  vněj

ší geologické děje
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È Í¥ÒÚflÍ, ÒÍÂÎÂÚ  vnější 

kostra
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È Ô‡‡ÁËÚ  vnější cizopas

ník
ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl ·Û‰Ó‚‡ Ú¥Î‡  vnější stavba 

těla
ÁÓÌË ÔÓÏ¥ÌÓ„Ó ÍÎ¥Ï‡ÚË  mírné 

pásy
ÁÓÌÚËÍ  okolík
ÁÓÓÎ. ˜ÂÂ‚ˆÂ  zadeček
ÁÓÓÎ. ÎflÎÂ˜Í‡  kukla
ÁÓÓÔ‡Í  zoologická zahrada
ÁÛ·Ë zuby, chrup
Áfl·‡  žábry
Áfl·Ó‚Â ‰Ëı‡ÌÌfl (Áfl·‡ÏË)  žaber

ní dýchání
¥ÁÓ·‡Ú‡ (¥ÁÓÎ¥Ì¥fl, flÍ‡ ı‡‡ÍÚÂËÁÛπ 

„ÎË·ËÌÛ ‚Ó‰ÓÈÏË)  hloubnice
¥ÍÎ‡  špičáky, trháky

¥ÍÎ‡, ·Ë‚Ì¥  kly
¥ÏÔÂ¥fl, ˆ‡ÒÚ‚Ó, ‰ÂÊ‡‚‡  říše
¥ÏÛÌ¥ÚÂÚ  imunita
¥ÌÙÂÍˆ¥fl  infekce
¥ÌÙÛÁÓ¥ª  nálevníci
ªÊ‡  potrava
ªÒÚË‚Ì¥ „Ë·Ë  jedlé houby
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Í‡‡ÌÚËÌ  karanténa
Í‡ÒÚÓ‚¥ fl‚Ë˘‡  krasové jevy
Í‡Ú‡, Ï‡Ô‡  mapa
Í‚¥ÚÍ‡  květ

Í‚¥ÚÍ‡ ‰‚ÓÒÚ‡ÚÂ‚‡  květ obou
pohlavný

Í‚¥ÚÍ‡ Á Óˆ‚¥ÚËÌÓ˛  květ s okvě
tím

Í‚¥ÚÍ‡ Á ÔÓÒÚÓ˛ 
Óˆ‚¥ÚËÌÓ˛  květ stejnoobalný

Í‚¥ÚÍ‡ Ó‰ÌÓÒÚ‡ÚÂ‚‡  květ jedno
pohlavný

Í‚¥ÚÍ‡ Ô’flÚËÔÂÎ˛ÒÚÍÓ‚‡ 
(Ô’flÚË˜ÎÂÌÌ‡)  květ pětičetný

Í‚¥ÚÍ‡ ÚËÔÂÎ˛ÒÚÍÓ‚‡ 
(ÚË˜ÎÂÌÌ‡)  květ trojčetný

Í‚¥ÚÍÓÎÓÊÂ  květní lůžko
ÍÂÌ‰˛ı, Û·Âˆ¸  bachor
ÍÂ¥‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÒËÒÚÂÏ‡ 

ÍÂÛ‚‡ÌÌfl (ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl)  řídící 
soustava

ÍËÒÂÌ¸  kyslík
ÍËÒÎÓÚÌËÈ (ÍËÒÎËÈ) ‰Ó˘  kyselé 

deště
ÍËÚÓÔÓ‰¥·Ì¥, ÍËÚË  kytovci
Í¥„Ú¥, Ô‡ÁÛ¥  drápy
Í¥Î¸˜‡ÒÚ¥ (˜Â‚Ë)  kroužkovci
Í¥ÌˆÂ‚ËÈ ÏÓÁÓÍ  koncový mozek
Í¥Ìˆ¥‚Í‡  končetina
Í¥ÒÚÍ‡  kost
Í¥ÒÚÍÓ‚‡ ÚÍ‡ÌËÌ‡  kostní tkáň
Í¥ÒÚÍÓ‚ËÈ ÏÓÁÓÍ  kostní dřeň
Í¥ÒÚÓ˜Í‡  pecka
Í¥ÒÚflÍ, ÒÍÂÎÂÚ  kostra
Í¥ÒÚflÌÍ‡  peckovice
ÍÎ‡Ò  třída
ÍÎ¥Ï‡Ú, Ô¥‰ÒÓÌÌfl  podnebí
ÍÎ¥Ï‡ÚË˜Ì¥ ÁÓÌË, ÔÓflÒË  podnebné 

pásy
ÍÎ¥Ï‡ÚË˜Ì¥ ÔÓflÒË, ÁÓÌË  podnebné 

pásy
ÍÎ¥ÚËÌ‡  buňka
ÍÎ¥ÚËÌÌÂ ‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl, ÍÎ¥ÚËÌÌËÈ 

Á‡‰Ì¥È ÔÓı¥‰  buněčná řiť
ÍÎ¥˘¥  roztoči
ÍÎÓ‡Í‡  kloaka

ÍÌË„‡, ÁÓÓÎ. ÍÌËÊÍ‡  kniha
ÍÓ·ËÎ‡  kobyla
ÍÓ·ËÎ‡, ÎÓ¯Ëˆfl  klisna
ÍÓÎ¥ÌÌËÈ ÒÛ„ÎÓ·  kolenní kloub
ÍÓÎÓÌ¥fl ÍÎ¥ÚËÌ  kolonie buněk
ÍÓÎÓÒ  klas
ÍÓÎÓÒ (ÒÛˆ‚¥ÚÚfl) ÒÔÓÓ‚Ëı 

ÓÒÎËÌ  výtrusnicový klas
ÍÓÏ‡ıË  hmyz
ÍÓÏ‡ıÓª‰Ì¥  hmyzožravci
ÍÓÌÚËÌÂÌÚ  kontinent
ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì¥ ‚Ó‰Ë  voda na 

pevnině
ÍÓÔËÚÓ  kopyto
ÍÓ¥Ì¸  kořen
ÍÓÂÌÂ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡  kořenová sou

stava
ÍÓÂÌÂ‚Ë˘Â  oddenek
ÍÓÂÌÂÔÎÓ‰Ë  oddenkové hlízy
ÍÓË˜ÌÂ‚¥ ‚Ó‰ÓÓÒÚ¥  hnědé řasy
ÍÓÓ·Ó˜Í‡  tobolka
ÍÓÒ‡ËÍË (Ô‡‚ÛÍË)  sekáči
ÍÓÒÏ¥˜ÌÂ Ú¥ÎÓ  vesmírné těleso
ÍÓ¯ËÍ  úbor
Í‡ªÌ‡, Ï¥ÒˆÂ‚¥ÒÚ¸, ‰¥ÎflÌÍ‡  krajina
Í‡ªÌ‡ ÔÓÊË‚‡ÌÌfl, 

ÔÂÂ·Û‚‡ÌÌfl  sídelní krajina
Í‡È, Í‡ªÌ‡, Ó·Î‡ÒÚ¸  kraj
ÍËÎ‡  křídla
ÍËÒÚ‡Î¥˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡  krystalová 

soustava
ÍËÒÚ‡Î¥˜Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ 

Ï¥ÌÂ‡Î¥‚  krystalová struktura 
nerostů

ÍÛ„ÎÓÓÚ¥ (ÍÎ‡Ò ÔËÏ¥ÚË‚ÌËı 
‚Ó‰ÌËı ıÂ·ÂÚÌËı)  kruhoústí

ÍÛ„ÓÓ·¥„ Â˜Ó‚ËÌ Û ÔËÓ‰¥  oběh 
prvků v přírodě

ÍÛ„ÓÔÓ‰¥·ÌËÈ ÔËÒÓÒÓÍ  kruhovitá 
přísavka

ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡ Í‡ªÌ‡  kulturní krajina
ÍÛÚÌ¥ ÁÛ·Ë  stoličky
ÍÛ˘¥  keře
ÍÛ˘Ó‚ËÈ flÛÒ  keřové patro
Î‡ÒÚÓÌÓ„¥  ploutvonožci

К
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ÎÂ„ÂÌÂ‚‡ ÒÛÏÍ‡  plicní vak
ÎÂ„ÂÌÂ‚Â ‰Ëı‡ÌÌfl  plicní dýchání
ÎÂ„ÂÌ¥  plíce
ÎËÍÓ, Ï‡˜ÛÎ‡  lýko
ÎËÍÓ‚‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ ÒÛ‰ËÌÌËı 

ÔÛ˜Í¥‚  lýková část cévních svazků
ÎËÒÚË, ÎËÒÚÍË  listy
ÎËÒÚÍË (ÔÂÎ˛ÒÚÍË) ‚¥ÌÓ˜Í‡  korun

ní lístky
ÎËÒÚÍË ˜‡¯Â˜ÍË  kališní lístky
ÎËÒÚflÌ¥ Î¥ÒË  listnaté lesy
ÎËÚÍÓ‚‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost lýtková
ÎË˜ËÌÍ‡  larva
Î¥ÍÚ¸Ó‚‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost loketní
Î¥ÍÛ‚‡Î¸Ì¥ ÓÒÎËÌË  léčivé rostliny
Î¥ÒË  lesy
Î¥ÒË ÔÓÏ¥ÌÓ„Ó ÔÓflÒÛ  lesy mírného 

pásu
Î¥ÒÓ‚Â „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó  lesní hospo

dářství
Î¥ÒÓÒÚÂÔË  lesostepi
Î¥ÒÓÚÛÌ‰‡  lesotundra
Î¥ÚÌπ ÒÓÌˆÂÒÚÓflÌÌfl  letní slunovrat
ÎÓ¯‡  hříbě
ÎÛÔ‡, Á·¥Î¸¯Û‚‡Î¸ÌÂ ÒÍÎÓ  lupa
ÎÛÒÍ‡  šupiny
ÎÛÒÍ‡Ú‡, ‚ÍËÚ‡ ÎÛÒÍÓ˛ ¯Í¥‡  šu

pinatá pokožka
Î¸Ó‰Ó‚ËÍ  ledovec
Î˛‰ËÌ‡  člověk

Î˛‰ËÌ‡ ‚Ï¥Î‡ (‚Ô‡‚Ì‡), Ú‡, 
˘Ó ‚Ë„ÓÚÓ‚Îflπ ÁÌ‡fl‰‰fl 
Ô‡ˆ¥  člověk zručný

Î˛‰ËÌ‡ ÔflÏÓÔÓÒÚ‡‚Ì‡ 
(flÍ‡ ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ Á‡‰Ì¥ı 
Í¥Ìˆ¥‚Í‡ı)  člověk vzpřímený

Î˛‰ËÌ‡ ÓÁÛÏÌ‡  člověk rozumný
Î˛‰Ò¸Í¥ ‡ÒË  lidské rasy
Ï‡„Ï‡  magma
Ï‡Î¥ ÍÛÚÌ¥ ÁÛ·Ë  třenové zuby
Ï‡Ò¯Ú‡· (Ï¥ËÎÓ), Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡ 

Î¥Ì¥ÈÍ‡  měřítko
Ï‡ÚÂËÌÒ¸Í‡ „¥Ò¸Í‡ ÔÓÓ‰‡  ma

tečná hornina
Ï‡ÚÍ‡, Ò¥Ï’fl‰ÓÎfl  děloha

Ï‡ÚÓ˜Í‡  pestík
ÏÂÁÓÁÓÈÒ¸Í‡ Â‡  druhohory
ÏÂÏ·‡Ì‡  membrána
ÏÂÏ·‡Ì‡ ÔÎ‡ÁÏ‡ÚË˜Ì‡, 

ÍÎ¥ÚËÌÌ‡  plazmatická membrána
ÏÂË‰¥‡ÌË  poledníky
ÏÂÚ‡ÏÓÙ¥˜Ì‡ „¥Ò¸Í‡ 

ÔÓÓ‰‡  přeměněná hornina
ÏÂÚÂÓÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÂÎÂÏÂÌÚË  meteo

rologické prvky
ÏÂı‡Ì¥˜ÌÂ ‚Ë‚¥Ú˛‚‡ÌÌfl  mecha

nické zvětrávání
ÏË˜ÍÛ‚‡ÚËÈ ÍÓ¥Ì¸  svazčitý kořen
Ï¥ÍÓ·Ë  mikrobi
Ï¥ÍÓÒÍÓÔ  mikroskop
Ï¥ÍÓÒÍÓÔ¥˜ÌËÈ ÔÂÔ‡‡Ú  mikro

skopický preparát
Ï¥ÌÂ‡Î¸Ì‡ ÒËÓ‚ËÌ‡  nerostné 

suroviny
Ï¥ÌÂ‡ÎË  minerály
Ï¥ÌÂ‡ÎË  nerosty
Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ ˜‡Ò  místní čas
Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ ÏÂË‰¥‡Ì  místní poledník
Ï¥ıÛ  měchýř
ÏÓÁÍÓ‚ËÈ ÔË‰‡ÚÓÍ, „¥ÔÓÙ¥Á  pod

věsek mozkový
ÏÓÁÓÍ  mozek
ÏÓÁÓ˜ÓÍ  mozeček
ÏÓÎÓ˜Ì¥ Á‡ÎÓÁË  mléčné žlázy
ÏÓÎÓ˜Ì¥ ÁÛ·Ë  mléčné zuby
ÏÓÎ˛ÒÍË  měkkýši
ÏÓÂ  moře
ÏÓÒ¸Í¥ Ê‡ÎÍ¥  mořští žahavci
ÏÓÒ¸Í¥ ‡ÍÓÔÓ‰¥·Ì¥  mořští korýši
ÏÓıË  mechy
ÏÓıÓ‚ËÈ flÛÒ, flÛÒ ÏÓı¥‚  mechové 

patro
ÏÛÒÓÌË  monzuny
Ï’flÁË  svaly
Ï’flÁËÒÚËÈ ¯ÎÛÌÓÍ  svalnatý žaludek
Ï’flÁÓ‚¥ ‚ÓÎÓÍÌ‡  svalová vlákna
Ï’flÁÓ‚¥ ÍÎ¥ÚËÌË  svalové buňky
Ï’flÁÓ‚¥ ÔÛ˜ÍË  svalové svazky
Ï’flÁÓ‚Â ˜ÂÂ‚ˆÂ  svalové bříško
Ï’flÍÓÚ¸, Ï’flÍÛ¯  dužnina
Ï’flÒËÒÚËÈ ÔÎ¥‰, ˘Ó Ï¥ÒÚËÚ¸ 

М
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ÒÂˆÂ‚ËÌÛ Á Ì‡Ò¥ÌÌflÏ (fl·ÎÛÍÓ 
¥ ÔÓ‰.)  malvice

Ï’flÒÓª‰Ì¥ ÓÒÎËÌË  masožravé 
rostliny

Ì‡‰ÌËÍÓ‚¥ Á‡ÎÓÁË  nadledvinky
Ì‡ÈÔÓÒÚ¥¯ËÈ, ÔÓÚËÒÚ  prvok
Ì‡ÈÔÓÒÚ¥¯¥, ÔÓÚËÒÚË  prvoci
Ì‡ÍË‰ÍË  pláštěnci
Ì‡ÍË‚ÌÂ ÒÍÎÓ (ÒÍÂÎ¸ˆÂ)  krycí 

sklíčko
Ì‡Ô¥‚ÔÛÒÚËÌ¥  polopouště
Ì‡ÓÒÚË ÏÓıÛ, ÏÓıÓÔÓ‰¥·Ì¥  me

chorosty
Ì‡Ò¥ÌÌÂ‚¥ ÓÒÎËÌË  semenné rostliny
Ì‡Ò¥ÌÌπ‚‡ ¯Í¥Í‡  osemení
Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ‰¥ª, flÍÓ˛ ‚Î‡ÒÌËÍ, 

Â‡Î¥Áy˛˜Ë Ò‚ÓÂ Ô‡‚Ó, ÔÓÛ¯Ûπ 
Ô‡‚Ó ˜ÛÊÂ  imise

Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ Á‡ÔÓ‚¥‰ÌËÍ  národní 
přírodní rezervace

Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ Ô‡Í  národní park
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ô‡Ï’flÚÍË ÔËÓ‰Ë  ná

rodní přírodní památky
ÌÂ‡Ì‰ÂÚ‡Î¸Ò¸Í‡ Î˛‰ËÌ‡ 

(ÌÂ‡Ì‰ÂÚ‡ÎÂˆ¸)  člověk neander
tálský

ÌÂ‚¥‰ÌÓ‚Î˛‚‡Ì¥ ÒËÓ‚ËÌÌ¥ 
ÂÒÛÒË  neobnovitelné nerostné 
zdroje

ÌÂÊË‚ËÈ ÒÛ·ÒÚ‡Ú ‰Îfl ÊË‚Ëı 
Ó„‡Ì¥ÁÏ¥‚  ekotop

ÌÂÊÛÈÌ¥  nepřežvýkavci
ÌÂªÒÚË‚Ì¥ „Ë·Ë  nejedlé houby
ÌÂÍÎ¥ÚËÌÌËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ  nebuněčný 

organismus
ÌÂÍÚ‡  nektar
ÌÂÔ‡ÌÓÍÓÔËÚÌ¥  lichokopytníci
ÌÂÔÓ‚ÌÓÁÛ·¥ÒÚ¸  neúplný chrup
ÌÂÓ„‡Ì¥˜Ì¥ Â˜Ó‚ËÌË  anorganické 

látky
ÌÂÓ„‡Ì¥˜Ì¥ Â˜Ó‚ËÌË  látky anor

ganické
ÌÂ‚Ë  nervy
ÌÂ‚Ó‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡  nervová soustava

ÌÂ‚Ó‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÌÂ‚Ó‚¥ 
Ó„‡ÌË  nervové ústrojí

ÌÂ‚Ó‚¥ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl  nervová zakon
čení

ÌÂÒÚ‡ÚÂ‚Â ‰¥ÎÂÌÌfl  nepohlavní 
dělení

ÌËÁËÌ‡, ÌËÁÓ‚ËÌ‡  nížina
ÌËÊÌfl ˘ÂÎÂÔ‡  dolní čelist
ÌËÊ˜¥ ÓÒÎËÌË  nižší rostliny
ÌËÍË  ledviny
Ì¥„Ú¥  nehty
Ì¥ÊÍ‡  třeň
Ì¥˜Ì¥ ÔÚ‡ıË  noční ptáci
Ì˛ı  čich
Ó·’πÍÚË‚  objektiv
Ó‰ÌÓ‰ÓÎ¸Ì¥ ÓÒÎËÌË  jednoděložné 

rostliny
Ó‰ÌÓ‰ÓÏÌ¥ ÓÒÎËÌË  jednodomé 

rostliny
Ó‰ÌÓÍÎ¥ÚËÌÌËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ  jednobu

něčný organismus
Ó‰ÌÓÔÓı¥‰Ì¥  ptakořitní
Ó‰ÌÓ¥˜Ì¥ ÓÒÎËÌË  jednoleté rost

liny
ÓÁÂÌ‡ Í‡ªÌ‡  jezerní krajina
ÓÁÂÓ  jezero
ÓÁËÏËÌ‡  ozim
ÓÁÓÌÓ‚‡ ‰¥‡  ozonová díra
ÓÁÓÌÓÒÙÂ‡  ozonosféra
ÓÍ‡Ï’flÌ¥ÎÓÒÚ¥  zkameněliny
ÓÍÂ‡Ì  oceán
ÓÍÂ‡Ì¥˜ÌËÈ (ÓÍÂ‡ÌÒ¸ÍËÈ) 

Ô¥‰‚Ó‰ÌËÈ ıÂ·ÂÚ  středooceánský 
hřbet

éÍÂ‡Ì¥fl  Oceánie
ÓÍÂ‡ÌÒ¸ÍÂ ‰ÌÓ  oceánské dno
ÓÍ¥ÒÚfl, Ì‡‰Í¥ÒÌËˆfl  okostice
ÓÍÓ  oko
ÓÍÛÎfl  okulár
ÓÔÓÌ‡ ÎÛÒÍ‡  podpůrné šupiny
ÓÔÓÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡  opěrná soustava
ÓÔÓÌ‡ ÚÍ‡ÌËÌ‡  podpůrné pletivo
Ó„‡Ì  orgán
Ó„‡ÌË  orgány, ústrojí
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Ó„‡ÌË ‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl  vylučovací 
ústrojí

Ó„‡ÌË ‰ÓÚËÍÛ  hmatové ústrojí
Ó„‡ÌË ÁÓÛ  zrakové ústrojí
Ó„‡ÌË Ì˛ıÛ  čichové ústrojí
Ó„‡ÌË ÒÎÛıÛ  sluchové ústrojí
Ó„‡ÌË ÒÏ‡ÍÛ  ústrojí chuti
Ó„‡ÌË ˜ÛÚÚfl  smyslové orgány
Ó„‡ÌË ˜ÛÚÚfl  smyslové ústrojí
Ó„‡ÌË Ú‡‚ÎÂÌÌfl  trávicí ústrojí

Ó„‡Ì¥ÁÏ  organismus
Ó„‡Ì¥˜Ì¥ Â˜Ó‚ËÌË  látky organické
Ó¥πÌÚÛ‚‡ÌÌfl Í‡ÚË (Ï‡ÔË)  orien

tace mapy
ÓÒ‡‰Ó‚‡ „¥Ò¸Í‡ ÔÓÓ‰‡  usazená 

hornina
ÓÒ¥ÌÌπ ¥‚ÌÓ‰ÂÌÌfl  podzimní rovno

dennost
ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÚÍ‡ÌËÌ‡  základní pletivo
ÓÚÛÈÌ‡ Á‡ÎÓÁ‡  jedový váček
ÓÚÛÈÌ¥ „Ë·Ë  jedovaté houby
ÓÚÛÈÌ¥ Á‡ÎÓÁË  jedové žlázy
ÓÚÛÈÌ¥ ÁÛ·Ë  jedové zuby
ÓıÓÓÌ‡  ochrana

ÓıÓÓÌ‡ ØÛÌÚ¥‚  ochrana půd
ÓıÓÓÌ‡ ÔÓ‚¥Úfl  ochrana ovzduší

Óˆ‚¥ÚËÌ‡  květní obaly, okvětí
Ó˜Ì¥ fl·ÎÛÍ‡  oční koule
Ô’flÒÚÍÓ‚‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost záprstní
Ô‡‚ÛÍË  pavouci
Ô‡‚ÛÍÓÔÓ‰¥·Ì¥  pavoukovci
Ô‡„Ó·ÍÛ‚‡Ú‡ Ï¥ÒˆÂ‚¥ÒÚ¸, 

‚ËÒÓ˜ËÌ‡  pahorkatina
Ô‡ÍÂÎflÊ Á ÍÓÓ·Ó˜ÍÓ˛  štět s to

bolkou
Ô‡ÎÂÓÁÓÈ, Ô‡ÎÂÓÁÓÈÒ¸Í‡ Â‡  pr

vohory
Ô‡ÎÂÓÁÓÈÒ¸Í‡ ÂÍÓÒËÒÚÂÏ‡  prvo

horní ekosystém
Ô‡ÎÂÓÌÚÓÎÓ„¥fl  paleontologie
Ô‡Î¸ˆ¥  prsty
Ô‡Î¸˜‡ÒÚÓ-ÒÍÎ‡‰ÂÌ¥ ÎËÒÚÍË  dlanitě 

složené listy
Ô‡Ï’flÚÍË ÔËÓ‰Ë  přírodní památky
Ô‡ÌˆË  krunýř

Ô‡ÔÓÓÚ¥, Ô‡ÔÓÓÚÂ‚¥  kapradiny
Ô‡‡ÁËÚ  cizopasník
Ô‡‡ÁËÚË˜Ì¥ ÓÒÎËÌË  cizopasné 

rostliny
Ô‡‡ÎÂÎ¥  rovnoběžky
Ô‡ÌÓÍÓÔËÚÌ¥  sudokopytníci
Ô‡Ò‡ÚË  pasáty
ÔËÎÍÓ‚‡ ÚÛ·Í‡ (·ÓÚ.)  láčka
ÔÂÎ¥ÍÛÎ‡  pelikula
ÔÂÎ˛ÒÚÍË Óˆ‚¥ÚËÌË  okvětní lístky
ÔÂÎ˛ÒÚÍË, ÎËÒÚÍË  lístky
ÔÂÂ„Ì¥È, „ÛÏÛÒ  humus
ÔÂÂ‰Ìfl Í¥Ìˆ¥‚Í‡  přední končetina
ÔÂÂ‰ÔÎÂÒÌÓ‚‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost zánártní
ÔÂÂıÂÒÌÓÁ‡ÔËÎ¸Ì¥ ÓÒÎËÌË  ci

zoprašné rostliny
ÔÂËÒÚ¥ ÎËÒÚÍË  zpeřené listy
ÔÂÒÚÂÌ¸  prsten
ÔÂ¯‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡  první pomoc
ÔÂ˜¥ÌÍ‡  játra
ÔËÎÍÓ‚Â ÁÂÌÓ, ÔËÎËÌÍ‡  pylová 

zrna
ÔËÎflÍ  prašník
Ô¥‚‰ÂÌÌ‡ ∏‚ÓÔ‡  jižní Evropa
Ô¥‚‰ÂÌÌËÈ ÔÓÎ˛Ò  jižní pól
Ô¥‚‰ÂÌÌÓ-Òı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡  jihový

chodní Evropa
Ô¥‚Ì¥˜Ì‡ ∏‚ÓÔ‡  severní Evropa
Ô¥‚Ì¥˜ÌËÈ ÔÓÎ˛Ò  severní pól
Ô¥‚ÓÒÚ¥‚  poloostrov
Ô¥‰ˆ‡ÒÚ‚Ó  podříše
Ô¥‰¯ÎÛÌÍÓ‚‡ Á‡ÎÓÁ‡  slinivka břišní
Ô¥‰ÁÂÏÌÂ ÒÚÂ·ÎÓ  podzemní stonek
Ô¥‰ÁÂÏÌËÈ flÛÒ  podzemní patro
Ô¥‰ÌÂ·¥ÌÌfl, flÛÒ, „ÓËÁÓÌÚ  patro
Ô¥’fl  peří
Ô¥ı‚‡  pochva
ÔÎ‡‚ˆ¥, ÔÎ‡‚ÌËÍË, Î‡ÒÚË  ploutve
ÔÎ‡ÁÛÌË  plazi
ÔÎ‡Ì  plán
ÔÎ‡ÌÂÚ‡ áÂÏÎfl  planeta Země
ÔÎ‡ÌÍÚÓÌ  plankton
ÔÎ‡ÒÚËÌÍ‡ ÎËÒÚÍ‡  čepel listu
ÔÎ‡ÛÌË, Ô’fl‰Ë˜¥  plavuně
ÔÎ‡ˆÂÌÚ‡  placenta
ÔÎÂÏ’fl, ‡Ò‡, ÔÓÓ‰‡  plemeno

П
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ÔÎÂÒÌÓ‚‡, ÔÎ˛ÒÌÓ‚‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost 
nártní

ÔÎ¥‰Ì‡ ÎÛÒÍ‡  plodní šupiny
ÔÎ¥ÒÂÌÂ‚¥ „Ë·Ë  plísně
ÔÎÓ‰Ë  plody

ÔÎÓ‰Ë Ï’flÒËÒÚ¥ (Ó‚Ó˜¥)  plody 
dužnaté

ÔÎÓ‰Ë ÒÛı¥, ˘Ó 
ÓÁÍË‚‡˛Ú¸Òfl  plody pukavé

ÔÎÓ‰Ë, ˘Ó ÌÂ 
ÓÁÍË‚‡˛Ú¸Òfl  plody nepukavé

ÔÎÓ‰ËÍ, Ï‡Î¸ÓÍ  plůdek
ÔÎÓ‰Ó‚Â Ú¥ÎÓ („Ë·‡)  plodnice
ÔÓ‚Â‰¥ÌÍ‡  chování
ÔÓ‚ÌÓÁÛ·¥ÒÚ¸  úplný chrup
ÔÓ„Ó‰‡  počasí
ÔÓÁÌ‡˜Í‡ ‚ËÒÓÚË  výšková kóta
ÔÓÍË‚‡ÎÓ (Û ÏÛıÓÏÓ‡)  plachetka
ÔÓÍË‚Ì‡, Á‡ıËÒÌ‡ ÚÍ‡ÌËÌ‡  krycí 

pletivo
ÔÓÍËÚÓÌ‡Ò¥ÌÌ¥ ÓÒÎËÌË  krytose

menné rostliny
ÔÓÎflÌ‡ Ì¥˜  polární noc
ÔÓÎflÌ¥ ÁÂÏÎ¥, Í‡ª  polární kraje
ÔÓÎflÌ¥ ÁÓÌË  polární pásy
ÔÓÎflÌ¥ ÍÓÎ‡  polární kruhy
ÔÓÎflÌËÈ ‰ÂÌ¸  polární den
ÔÓÔÂÂ˜ÌÂ ‰¥ÎÂÌÌfl  příčné dělení
ÔÓÔÂÂ˜ÌÓ-ÒÏÛ„‡ÒÚ¥ Ï’flÁË  příčně 

pruhované svaly
ÔÓÓ‰Ë ‰ÂÂ‚‡  dřeviny
ÔÓflÒ ‚ÂıÌ¥ı Í¥Ìˆ¥‚ÓÍ  pletenec 

horní končetiny
ÔÓflÒË, ÁÓÌË  pásy
Ô‡Î˛‰ËÌ‡  pračlověk
Ô‡ÓÍÂ‡Ì  praoceán
ÔÂ‰ÏÂÚÌÂ ÒÍÂÎ¸ˆÂ  podložní sklo
ÔÂÔ‡‡Ú  preparát
ÔÂ¥ª  prérie
ÔË·¥È  příboj
ÔËÈÏÓ˜Í‡  blizna
ÔËÍ¥ÔÎ˛‚‡Î¸Ì¥ ‚ÓÎÓÍÌ‡  příchyt

ná vlákna
ÔËÎË‚  příliv
ÔËÏ‡ÚË  primáti
ÔËÏ¥ÚË‚Ì‡ Ú‡‚Ì‡ ‡·Ó „‡ÒÚ‡Î¸Ì‡ 

ÔÓÓÊÌËÌ‡ Á Ó‰ÌËÏ ÓÚ‚ÓÓÏ 
(ÁooÎ.)  láčka

ÔËÏÓ’fl  úmoří
ÔËÓ‰Ì‡ ÂÍÓÒËÒÚÂÏ‡  přirozený 

ekosystém
ÔËÓ‰Ì‡ Ó·ÓÎÓÌÍ‡ áÂÏÎ¥  přírodní 

obal Země
ÔËÓ‰ÌÂ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â  přírodní 

prostředí
ÔÓ‰Ëı, ÛÒÚfl˜ÍÓ  průduch
ÔÓÏ¥ÊÌËÈ ÏÓÁÓÍ  mezimozek
ÔÓÒÚ¥ ÎËÒÚÍË  jednoduché listy
ÔÓÙ¥Î‡ÍÚËÍ‡, Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl  pre

vence
ÔÓÙ¥Î¸ ØÛÌÚ¥‚  půdní profil
ÔflÏ‡ ÍË¯Í‡  konečník
ÔÒÂ‚‰ÓÔÓ‰¥ª, ÔÒÂ‚‰ÓÌ¥ÊÍË  panožky
ÔÚ‡ıË  ptáci
ÔÛÒÚËÌ¥  pouště
ÔÛı, ÔË‰¯ÂÒÚfl  podsada
ÔÛ˜ÍË ÒÛ‰ËÌ (ÒÛ‰ËÌÌ¥)  cévní svazky
‡‰¥Ó‡ÍÚË‚Ì¥ Â˜Ó‚ËÌË  radioaktiv

ní látky
‡ÍË (Copepoda)  buchanky
‡ÍÓÔÓ‰¥·Ì¥  korýši
‡Ò‡  rasa
‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ı‡˜Û‚‡ÌÌfl  racionální 

výživa
Â·‡  žebra
Â„¥ÓÌ  region
Â‰ÛˆÂÌÚ  rozkladač
ÂÁÂ‚Ì‡ ÚÍ‡ÌËÌ‡  zásobní pletivo
ÂÙÎÂÍÒ  reflex
Â˜Ó‚ËÌË, Ï‡ÚÂ¥‡ÎË, ÚÍ‡ÌËÌË  lát

ky
Ë·Ë  ryby
Ë·ÓÎÓ‚ÒÚ‚Ó, Ë·‡Î¸ÒÚ‚Ó  rybolov
ËÎÓ  rypák
¥‚ÌËÌ‡  rovina
¥‚ÌÓ‰ÂÌÌfl  rovnodennost
¥‰  rod
¥‰, ‚Ë‰, ÚËÔ, ÒÓÚ, ÔÓÓ‰‡  druh
¥ÊÍË, ‡ÌÚÂÌË, ‚ÛÒËÍË  tykadla
¥Áˆ¥  řezáky
¥Í‡-ÓÁÂÓ  řeka jezero

Р
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¥ÍË, ‚Ó‰Ì¥ ÔÓÚÓÍË  vodní toky
¥˜Ì¥ Í¥Î¸ˆfl  letokruhy
¥˜ÍÓ‚¥ ÓÒ‡‰Ë  říční usazeniny
Ó„Ë  parohy
Ó„Ë  rohy
Ó„Ó‚ËÚ‡, Ó„Ó‚Ë‰Ì‡ ¯Í¥‡  roho

vitá pokožka
Ó‰ËÌ‡  čeleď
Ó‰Ó‚‡ Ì‡Á‚‡  název rodový
ÓÁ„‡ÎÛÊÂÌ‡ Ú‡‚Ì‡ 

ÔÓÓÊÌËÌ‡  trávicí dutina roz
větvená

ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl  rozmnožování
ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl ·ÛÎ¸·‡ÏË  roz

množování hlízami
ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl ‚ÛÒ‡ÏË  rozmnožo

vání šlahouny
ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl ÊË‚ˆflÏË  rozmno

žování řízky
ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl ÍÓÂÌÂ‚ËÏË 

·ÛÌ¸Í‡ÏË  rozmnožování koře
novými pupeny

ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl 
ÍÓÂÌÂ‚Ë˘‡ÏË  rozmnožování 
oddenky

ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl ˆË·ÛÎflÏË  roz
množování cibulemi

ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl ˘ÂÔÎÂÌÌflÏ  roz
množování roubováním

ÓÁÏÌÓÊÛ‚‡Î¸Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡  rozmno
žovací soustava

ÓÒÎËÌË  rostliny
ÓÒÎËÌË, ˘Ó ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Ô¥‰ 

ÓıÓÓÌÓ˛ Á‡ÍÓÌÛ  chráněné 
rostliny

ÓÒÎËÌÌ‡ ªÊ‡  rostlinná potrava
ÓÒÎËÌÌ‡ ÍÎ¥ÚËÌ‡  rostlinná buňka
ÓÒÎËÌÌËÈ Ò‚¥Ú, ÙÎÓ‡  společen

stvo rostlin
ÓÚÓ‚‡ ÔÓÓÊÌËÌ‡  ústní dutina
ÓÚÓ‚¥ Ó„‡ÌË  ústní ústrojí
ÛÍÓÍËÎ¥, Í‡Ê‡ÌË, ÎÂÚ˛˜¥ 

Ë·Ë  letouni
Ûı  hnití
ÛıÓ‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡  pohybová soustava
fl‰, ÔÓfl‰ÓÍ  řád

Ò‡‚‡Ì‡  savany
Ò‡ÏÓÁ‡ÔËÎ¸Ì¥ ÓÒÎËÌË  samoprašné 

rostliny
Ò‚¥ÚÓ‚Â „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó, Ò‚¥ÚÓ‚‡ 

ÂÍÓÌÓÏ¥Í‡  světové hospodářství
Ò‚¥ÚÓ‚ËÈ ˜‡Ò  světový čas
ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì‡ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍ‡  sexuální 

chování
ÒÂÂ‰Ì¥È ÏÓÁÓÍ  střední mozek
ÒÂÂ‰Ì¸Óπ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ˜‡Ò  středo

evropský čas
ëÂÂ‰Ìfl (ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡) 

∏‚ÓÔ‡  střední Evropa
ÒÂ˜‡  moč
ÒÂ˜¥‚ÌËÍË  močová trubice
ÒÂ˜Ó‚ËÈ Ï¥ıÛ  močový měchýř
ÒÂ˜Ó‚Ó‰Ë  močovovody
ÒÂˆÂ  srdce
ÒÂˆÂ‚ËÈ Ï’flÁ, Ï¥ÓÍ‡‰  srdeční 

sval
ÒÂˆÂ‚ËÌ‡, Ï’flÍÓÚ¸, Ï’flÍÛ¯, 

ÔÛÎ¸Ô‡, (Í¥ÒÚÍÓ‚ËÈ) ÏÓÁÓÍ  dřeň
ÒË‰fl˜¥ ÎËÒÚÍË  přisedlé listy
ÒËÎ‡ „‡‚¥Ú‡ˆ¥ª, ÒËÎ‡ (ÁÂÏÌÓ„Ó) 

ÚflÊ¥ÌÌfl  gravitační síla
ÒËÏ·¥ÓÁ  symbióza
ÒËÌ¸Ó-ÁÂÎÂÌ¥ ‚Ó‰ÓÓÒÚ¥  sinice
ÒËÒÚÂÏ‡  soustava

ÒËÒÚÂÏ‡ ‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl  vylučovací 
soustava

ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·¥„Û  oběhová soustava
ÒËÒÚÂÏ‡ Ó„‡Ì¥‚  orgánová sou

stava
ÒËÒÚÂÏ‡ Ú‡‚ÎÂÌÌfl  trávicí sou

stava
ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜Ì‡ Ó‰ËÌËˆfl  systematic

ká jednotka
ÒËÓ‚ËÌÌ¥ ÂÒÛÒË  nerostné zdroje
ÒË˜Û„  slez
Ò¥Ï’fl  semeno
Ò¥Ï’flÌËÍ, Ò¥Ï’flÌ‡ Á‡ÎÓÁ‡  varlata
Ò¥Ï’flÌÍ‡  nažka
Ò¥ÚÍ‡  čepec
Ò¥Ú˜‡ÒÚÂ ÊËÎÍÛ‚‡ÌÌfl  síťnatá 

žilnatina
ÒÍ‡Á  vzteklina

С
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ÒÍË‰, ÁÌËÊÂÌÌfl  poklesy
ÒÍÎ‡‰ ¥ØÛÌÚ¥‚  složení půdy
ÒÍÎ‡‰ÂÌ¥ ÎËÒÚÍË  složené listy
ÒÍÎ‡‰ÌËÈ ¯ÎÛÌÓÍ  složený žaludek
ÒÍÎ‡‰ÍÓ‚¥ „ÓË  vrásové pohoří
ÒÍÎ‡‰˜‡ÒÚ¥ÒÚ¸  vrásnění
ÒÎ‡Ì¸  stélka
ÒÎÂÔ¥ÌÌfl ÒÚÓÔË, Ô¥‰ÈÓÏ  nožní 

klenba
ÒÎËÁÓ‚¥ Á‡ÎÓÁË  slizové žlázy
ÒÎÓÌÓ‚‡ Í¥ÒÚÍ‡  slonovina
ÒÎÛı  sluch
ÒÓÍ‡ÚË˜Ì‡ (ÔÛÎ¸ÒÛ˛˜‡) 

‚‡ÍÛÓÎfl  stažitelná vakuola
ÒÓÌˆÂÒÚÓflÌÌfl  slunovrat
ÒÓÌfl˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡  sluneční soustava
ÒÔ‡‰ÍÓ‚¥ÒÚ¸  dědičnost
ÒÔËÌÌËÈ ÏÓÁÓÍ  mícha
ÒÔ¥‚ÊËÚÚfl, ÒËÏ·¥ÓÁ  soužití
ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡, ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó  společen

stvo
ÒÔÓ‡Ì„¥È  výtrusnice
ÒÔÓË  výtrusy
ÒÔÓÓ‚¥ ÓÒÎËÌË  výtrusné rostliny
ÒÔÓÓÌÓÒÌËÈ ¯‡ 

(Hymenium)  výtrusorodé rouško
ÒÒ‡‚ˆ¥  savci
ÒÚ‡‚, ÒÚ‡‚ÓÍ  rybník
ÒÚ‡‚ÍÓ‚Â Ë·ÌËˆÚ‚Ó, Ë·ÌÂ 

„ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó  rybníkářství
ÒÚ‡ÚÂ‚‡ ‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸  pohlavní akti

vita
ÒÚ‡ÚÂ‚‡ ÍÎ¥ÚËÌ‡  pohlavní buňka
ÒÚ‡ÚÂ‚‡ ı‚ÓÓ·‡  pohlavní choroba
ÒÚ‡ÚÂ‚Â ÓÁÏÌÓÊÂÌÌfl  rozmnožo

vání pohlavní
ÒÚ‡ÚÂ‚ËÈ ‰ËÏÓÙ¥ÁÏ  pohlavní dvoj

tvárnost
ÒÚ‡Úe‚¥ Á‡ÎÓÁË  pohlavní žlázy
ÒÚÂ·ÂÎ¸ˆÂ  lodyžka
ÒÚÂ·ÂÎ¸Ì¥, ·‡‰ËÎËÌÌ¥ ·ÛÎ¸·Ë  ston

kové hlízy
ÒÚÂ·ÂÎ¸ÌÓÒÔÓÓ‚¥ „Ë·Ë  stopkový

trusné houby
ÒÚÂ·ÎÓ  lodyha
ÒÚÂ·ÎÓ  stéblo

ÒÚÂ·ÎÓ Ú‡‚’flÌËÒÚÓª ÓÒÎËÌË  by
linný stonek

ÒÚÂ·ÎÓ, ÒÚÂ·ÎËÌ‡  stonek
ÒÚÂ·ÎÓÓ·„ÓÚÌ¥ ÎËÒÚÍË  objímavé 

listy
ÒÚÂ„ÌÓ‚‡, ÒÚÂ„ÂÌÌ‡ Í¥ÒÚÍ‡  kost 

stehenní
ÒÚÂÔ  step
ÒÚ¥ÌÍ‡ ÍÎ¥ÚËÌË  buněčná stěna
ÒÚÓ‚·Û, ÔÎÂÏ’fl  kmen
ÒÚÓ‚·Û, ÒÚÂ·ÎÓ, ÒÚÂ·ÎËÌ‡  stvol
ÒÚÓ‚·ÛÌ‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ ÒÛ‰ËÌÌËı 

ÔÛ˜Í¥‚  dřevní část cévních svazků
ÒÚÓÓÌË Ò‚¥ÚÛ  světové strany
ÒÚ‡‚Óı¥‰  jícen
ÒÚÛ˜ÓÍ  lusk
ÒÚÛ˜ÓÍ  šešule
ÒÛÏÍË  vřecka
ÒÛÏ˜‡ÒÚ¥ „Ë·Ë  vřeckovýtrusné 

houby
ÒÛÏ˜‡ÒÚ¥  vačnatci
ÒÛıÓÊËÎÎfl  šlacha
ÒÛ·ÚÓÔ¥˜Ì¥ ÔÓflÒË, ÁÓÌË  subtropic

ké pásy
ÒÛ·ÚÓÔ¥ÍË  subtropy
ÒÛ„ÎÓ·  kloub
ÒÛ‰ËÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡  cévní soustava
ÒÛ‰ËÌÌ‡, ÔÓ‚¥‰Ì‡ ÚÍ‡ÌËÌ‡  vodivé 

pletivo
ÒÛˆ‚¥ÚÚfl  květenství
ÒÛ˜‡ÒÌ¥ Ô‡ÔÓÓÚ¥  dnešní kapradiny
Òı¥‰Ì‡ ∏‚ÓÔ‡  východní Evropa
Ú‡ÁÓ‚ËÈ ÔÓflÒ  pletenec pánevní
Ú‡ÁÓÒÚÂ„ÌÓ‚ËÈ ‡·Ó ÍÛÎ¸¯Ó‚ËÈ 

ÒÛ„ÎÓ·  kyčelní kloub
Ú‡È„‡  tajga
Ú‚‡ËÌÌ‡ ªÊ‡  živočišná potrava
Ú‚‡ËÌÌËˆÚ‚Ó  chovatelství
Ú‚‡ËÌÌËÈ Ò‚¥Ú, Ù‡ÛÌ‡  společen

stvo živočichů
ÚÂÎfl  tele
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ú¥Î‡  tělní teplota
ÚÂËÚÓ¥fl (‡Â‡Î) 

„Ì¥Á‰Û‚‡ÌÌfl  hnízdní teritorium

Т
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ÚÂËÚÓ¥fl, flÍ‡ ÔÂÂ·Û‚‡π Ô¥‰ 
ÓıÓÓÌÓ˛  chráněné území

ÚËÔË ØÛÌÚ¥‚  typy půd
ÚË˜ËÌÍ‡  tyčinky
Ú¥ÎÓ  tělo
Ú¥Î¸Ì‡, ÌÂÚÂÎ¸  jalovice
ÚÍ‡ÌËÌ‡  pletivo
ÚÍ‡ÌËÌ‡  tkáň
ÚÎ¥ÌÌfl, ÚÛıÎfl‚¥ÌÌfl  tlení
ÚÓ‚ÒÚ‡ ÍË¯Í‡  tlusté střevo
ÚÓÌÍ‡ ÍË¯Í‡  tenké střevo
Ú‡‚’flÌËÈ flÛÒ  bylinné patro
Ú‡‚‡  bylina
Ú‡‚ÎÂÌÌfl ÔÓÁ‡ Ó„‡Ì¥ÁÏÓÏ  mi

motělní trávení
Ú‡‚Ï‡  úraz
Ú‡‚Ì‡ ‚‡ÍÛÓÎfl  potravní vakuola
Ú‡‚Ì¥ ÒÓÍË  trávicí šťávy
Ú‡‚Óª‰Ì‡ Ú‚‡ËÌ‡  býložravec
Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ‡ Ì‡Á‚‡ ÓÍÂÏËı, 

ÙÛÌÍˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ ‚¥‰ Ï¥ÌÌËı 
ÍÎ¥ÚËÌ  organely

Ú‡ÌÒÙÛÁ¥fl, ÔÂÂÎË‚‡ÌÌfl 
ÍÓ‚¥  transfuze

ÚÂÚËÌÌËÈ ÔÂ¥Ó‰  třetihory
ÚÂÚfl ÔÓ‚¥Í‡, ÚÂÚπ ‚¥ÍÓ, ÏË„‡Î¸Ì‡ 

ÔÂÂÚËÌÍ‡  mžurka
ÚËÎÓ·¥ÚË  trilobiti
ÚÓÔ¥ÍË  obratníky
ÚÓÔ¥ÍË  tropy
ÚÓÔÓÒÙÂ‡  troposféra
ÚÓÔ¥˜ÌËÈ ‚ÓÎÓ„ËÈ Î¥Ò  tropický 

deštný les
ÚÓÔ¥˜ÌËÈ ÔÓflÒ  tropický pás
ÚÓÔ¥˜Ì¥ Î¥ÒË  tropické lesy
ÚÛ·Ë  rourky
ÚÛÚÂÌ¸  trubec
ÚÛ·ÛÒ (Û Ï¥ÍÓÒÍÓÔ¥)  tubus
ÚÛÌ‰‡  tundra
ÚÛÏ‡Ì, ¥ÏÎ‡  mlha
Û‚¥„ÌÛÚÂ Í‚¥ÚÍÓÎÓÊÂ  češule
ÛÁ·ÂÂÊÊfl, ÔÓ·ÂÂÊÊfl  pobřeží
ÛÍÛÒ, ÛÊ‡ÎÂÌÌfl  uštknutí
ÛÏÓ‚ÌËÈ ˜‡Ò  smluvený čas
ÛÏÓ‚ÌËÈ ÂÙÎÂÍÒ  podmíněný reflex

ÛÏÓ‚Ì¥ ÔÓÁÌ‡˜ÍË, ÁÌ‡ÍË  smluvené 
značky

Û·‡Ì¥Á‡ˆ¥fl  urbanizace
Ù‡Î‡Ì„Ë Ô‡Î¸ˆ¥‚  články prstů
ÙÂÓÏÓÌË  feromony
Ù¥Ó‰Ë  fjordy
ÙÓÚÓÒËÌÚÂÁ  fotosyntéza
ı‡˜Ó‚‡ ‚‡ÍÛÓÎfl  potravní vakuola
ı‡˜Ó‚‡ Ô¥‡Ï¥‰‡  potravní pyramida
ı‡˜Ó‚ËÈ (ÚÓÙ¥˜ÌËÈ) 

Î‡Ìˆ˛„  potravní řetězec
ı‡˜Û‚‡ÌÌfl, ÊË‚ÎÂÌÌfl  výživa
ı‚ÓªÌÍ‡, ¯ÔËÎ¸Í‡  jehlice
ı‚ÓÈÌ¥ Î¥ÒË  jehličnaté lesy
ı‚ÓÈÌÂ ‰ÂÂ‚Ó  jehličnan
ı‚ÓÓ·‡  choroba
ı‚ÓÓ·‡  nemoc
ı‚ÓÓ·ÓÚ‚ÓÌ¥ ·‡ÍÚÂ¥ª  choro

boplodné bakterie
ı‚ÓÒÚÓ‚Â Ô¥’fl  ocasní pera
ı‚Ó˘¥, ı‚Ó˘Ó‚¥  přesličky
ıËÊ¥ Ú‚‡ËÌË, ıËÊ‡ÍË  šelmy
ı¥Ï¥˜Ì‡ Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl  chemická evoluce
ı¥Ï¥˜ÌÂ ‚Ë‚¥Ú˛‚‡ÌÌfl  chemické 

zvětrávání
ıÎÓÂÌı¥Ï‡ (ÚÍ‡ÌËÌ‡, ‰Â 

‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÙÓÚÓÒËÌÚÂÁ)  asi
milační pletivo

ıÎÓÓÔÎ‡ÒÚ  chloroplast
ıÎÓÓÙ¥Î  chlorofyl
ıÏ‡Ì¥ÒÚ¸  oblačnost
ıÓ·ÓÚ  chobot
ıÓ·ÓÚÌ¥ (ÒÒ‡‚ˆ¥)  chobotnatci
ıÓ‰‡, ÒÔËÌÌ‡ ÒÚÛÌ‡  struna hřbetní
ıÓ‰Ó‚¥  strunatci
ıÂ·ÂÚ  páteř
ıÂ·ÂÚÌ¥ (Ú‚‡ËÌË)  obratlovci
ıÂ·Âˆ¸  obratel
ıÂ·ˆ¥ „Û‰Ì¥  obratle hrudní
ıÂ·ˆ¥ ÍËÊÓ‚¥  obratle křížové
ıÂ·ˆ¥ ÍÛÔËÍÓ‚¥  obratle kostrční
ıÂ·ˆ¥ ÔÓÔÂÂÍÓ‚¥  obratle bederní
ıÂ·ˆ¥ ¯ËÈÌ¥  obratle krční
ıfl˘  chrupavka
ıÓÏÓÒÓÏ‡  chromozóm

У

Ф

Х
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ˆËÚÓÔÎ‡ÁÏ‡  cytoplazma
ˆÛÍË  cukry
˜‡Ò  čas
˜‡ÒÓ‚¥ ÔÓflÒË  časová pásma
˜‡ÒÚËÌ‡ Ò‚¥ÚÛ, ÍÓÌÚËÌÂÌÚ  světadíl
˜‡¯‡, ˜‡¯Â˜Í‡ (Í‚¥ÚÍË)  kalich
˜Â‚ÓÌ¥ ‚Ó‰ÓÓÒÚ¥  červené řasy
˜ÂÂ‚ÓÌÓ„¥ ÏÓÎ˛ÒÍË, 

ÒÎËÏ‡ÍË  plži
˜ÂÂÔ, ˜ÂÂÔÌ‡ ÍÓÓ·Í‡  lebka
˜ÂÂ¯ÓÍ  řapík
˜ÂÚ‚ÂÚËÌÌËÈ ÔÂ¥Ó‰  čtvrtohory
˜ÎÂÌËÒÚÓÌÓ„¥  členovci
˜ÓÎÓ‚¥˜‡ ÒÚ‡ÚÂ‚‡ ÍÎ¥ÚËÌ‡  pohlavní 

buňka samčí
˜ÓÎÓ‚¥˜¥ ¯Ë¯Â˜ÍË  samčí šištice
˜ÓÚËË ‰¥·Ì¥ Á‡ÎÓÁË ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª 

ÒÂÍÂˆ¥ª Û ÒÛıÓ‰¥Î¸ÌËı 
ıÂ·ÂÚÌËı  příštítná tělíska

¯‡ÔÍ‡ („Ë·‡)  klobouk
¯ÂÒÚ¸, ‚Ó‚Ì‡  srst
¯Ë¯Â˜Í‡  šištice

¯Ë¯Í‡  šiška
¯ËÓÚÌ‡ ÔÓflÒÌ¥ÒÚ¸ Í‡ªÌË, 

ÚÂËÚÓ¥ª  šířková pásmovitost 
krajiny

¯Ëfl  krk
¯Í‡‡ÎÛÔ‡  skořápka
¯Í¥‰ÌËÍË  škůdci
¯Í¥‡  kůže
¯Í¥‡, ¯Í¥Í‡, ÂÔ¥‰ÂÏ¥Ò  pokožka
¯ÎÛÌÓÍ  žaludek
¯Ú‡ÚË‚, ÒÚ‡ÌËÌ‡  stojan
¯ÚÛ˜Ì‡ ‚Ó‰ÓÈÏ‡, 

‚Ó‰ÓÒıÓ‚Ë˘Â  umělá vodní nádrž
¯ÚÛ˜Ì‡ ÂÍÓÒËÒÚÂÏ‡  umělý ekosys

tém
¯ÚÛ˜ÌÂ ‰Ëı‡ÌÌfl  umělé dýchání
˘ÂÎÂÔ‡  čelist
fl„Ó‰‡  bobule
fl‰Ó ÍÎ¥ÚËÌË  buněčné jádro
flπ˜ÌËÍË  vaječníky
flÈˆÂ, flÈˆÂÍÎ¥ÚËÌ‡  vajíčko
flËÌ‡, flÓ‚ËÌ‡  jařina
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