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potrava zajíc 

  

obilí brouk 

 

 

vlk myš 
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orel člověk / lidé 
  

ještěrka liška 
  

žere jí 
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tráva kráva 
  

člověk – lidé  řetěz / řetězec 
  

potravní řetězec býložravci 

ZVÍŘATA 
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masožravci hmyzožravci 
  

všežravci potravní pyramida  
  

konzumenti – konzumují producenti – produkují 

ZVÍŘATA ZVÍŘATA 

ZVÍŘATA 
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rozkladači – rozkládají rostliny 
  

kyslík dýchat 

 
 
 

  

fotosyntéza energie / živiny 

http://www.inkluzivniskola.cz/


   

Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je 
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.  

           

  

světlo voda 
  

oxid uhličitý symbióza 
  

predace parazitismus 
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kořist (jelen) predátor (tygr) 
  

parazit (klíště) hostitel (strom) 
  

semínko – rozmnožovat se pyl 
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střevo vysává 
  

střevní bakterie predátor (želva) 
  

organismy parazit (jmelí) 
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