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Ovocnářství

 ÚKOLY PRO TÝDEN 23. 3. - 29. 3.:

1) Zopakujte si téma:

 hrušeň (charakteristika, ekologické nároky, skupiny odrůd, podnože)

2) Vypracujte přiložený PRACOVNÍ LIST (na stránce č. 2) a pošlete na:
aholik@zahradnickaskola.cz, nejpozději v neděli 29. 3. 2020

 Vypracovaný pracovní list bude klasifikován

 Při opakování používejte:
1) především zápisy ve svých sešitech
2) učebnice pro SŠ nebo SOU (Ovocnictví)

případně i internetové zdroje

 Technické možnosti vypracování a doručení pracovních listů:
1) Vyplnit odpovědi v programu Adobe Acrobat Reader a poslat elektronicky

 umožňuje vkládat textová pole – odpovědi přímo pod zadané otázky v souboru PDF 
(Adobe Acrobat Reader se dá bezplatně stáhnout)

2) Vyplnit odpovědi v programu Microsoft Word a poslat elektronicky
 zkopírujete (nebo přepíšete) si zadání z PDF do Wordu a pod otázky vyplníte své 

odpovědi
 kdo nemá Microsoft Word, může použít jiný textový editor – jako OpenOffice, WordPad 

(ten je součástí Windows – ve složce programů Příslušenství)
3) Vypracovat písemně a poslat elektronicky

 zadání si vytisknete nebo přepíšete na papír a vyplníte písemně, to vyfotíte a pošlete jako 
přílohu k mailu

4) Vypracovat písemně a doručit do dopisní schránky naší školy
 na obálku nezapomeňte napsat, komu je to určeno - mé jméno

 Případné dotazy posílejte na aholik@zahradnickaskola.cz
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Ovo - III.A       PRACOVNÍ LIST 2       jméno a příjmení:
1) Charakterizujte Prunus avium a uveďte jaké má ekologické nároky:

2) Charakterizujte Prunus cerasus a uveďte jaké má ekologické nároky:

3) Uveďte, na jaké skupiny se rozdělují odrůdy třešní a popište jejich vlastnosti:

4) Vyberte odrůdy třešní, které patří mezi chrupky
- písmena správných odpovědí napište zde:

a) ´Rivan´                                                   b) ´Hedenfingelská ´                                            c) ´Kordia´      
d) ´Granát´                                                 e) ´Napoleonova´                                                  f) ´ Burlat ´
g) ´Karešova´                                             h) ´Kaštánka´                                                        i) ´Sam´

5) Vyberte podnože, vhodné pro třešně: 
- písmena správných odpovědí napište zde:

a) Marunke                                     b) Myrobalán                                        c) Semenáč Durancie      
d) MH-KL-1                                     e) P-TU-1                                              f) St. Julien A
g) S-BUPR-A                                  h) Colt                                                     i) MY-BO-1


