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Měl bych znát: 

 

• získat základní poznatky o živé a neživé přírodě a přírodních dějů a vzniku 
Země 

• poznat podle charakteristických vlastností horniny a jejich využití 

• poznat nerosty a jejich využití 

• rozeznat druhy půd a jejich vznik a využití 

• znát vznik života rostlin na Zemi a orientovat se v jejich vývoji od nižších po 
vyšší rostliny 

• znát základní projevy a podmínky života rostlin 

• znát základní funkce hlavních částí a fyziologické procesy 

• rozpoznat jedlé a jedovaté houby 

• poznat hlavní části rostlinného těla (vyšší rostliny) 

• rozlišit základní skupiny rostlin a jejich zástupce 

• popsat přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí 

• chápat  hospodářské rostliny jako potravu pro člověka a zvířata a další využití 

• význam pěstování trav, lučních květin, květin okrasných 
           význam rostlin pro život na Zemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Učivo: Rozdělení přírody, přírodniny živé a neživé 

 

 

 

 

 

 

 

V přírodopisu budeme poznávat přírodu, která nás obklopuje. Tvoří ji přírodniny. 

Přírodniny nejsou dílem člověka. Přírodniny vznikaly a měnily se od počátku vzniku 

Země. Přírodu tvoří přírodniny živé a neživé. 

Přírodniny živé tvoří rostliny, živočichové a živé mikroorganizmy, které vidíme pouze 

pod mikroskopem. Živé přírodniny poznáváme v botanice a zoologii.       

                                                                                                                                       Mikroskop 

Přírodniny neživé tvoří voda, půda, nerosty, horniny, vzduch, hvězdy, slunce. 

Živé přírodniny se liší od neživých tím, že dýchají, rostou, rozmnožují se, přijímají 

potravu. 

Neživé přírodniny pro ty živé vytvářejí životní prostředí. Tak jsou na sobě závislé. 

Vztahy mezi přírodou živou a neživou ukazuje tento obrázek. 

VZTAH PŘÍRODY  

NEŽIVÉ A ŽIVÉ 

Půda dává živiny rostlinám. 

Rostliny jsou potravou 

živočichů. Aby půda byla 

úrodná, musí mít dostatek 

vláhy. Život není možný bez 

slunečního záření. Člověk je na 

přírodě závislý po celý život.                                                   

    Potravní závislost v přírodě 
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                              Přírodopis se dělí na několik oborů: 

- Obecná biologie zahrnuje základní poznatky o přírodě a přírodních dějích. 

- Botanika se zabývá poznáváním rostlin. 

- Zoologie se zabývá poznáváním živočichů. 

- Geologie pojednává o neživé přírodě. 

- Biologie člověka studuje stavbu a činnost lidského těla 

Otázky: 

1/ Čím je tvořena příroda?                                                                                                        

2/ Vyjmenuj přírodniny živé.                                                                                                 

3/ Vyjmenuj přírodniny neživé.   

4/  Čím se liší přírodniny živé od neživých? (najdi v textu odpověď)    

5/ Na jaké obory se dělí přírodopis?                                                                             

 

Učivo: Vznik Země a její stavba 

Vědci se domnívají, že naše Země vznikala mnoho let. Asi před 4600 miliony let byly 

planety Sluneční soustavy pouze velkým oblakem plynů a prachu. Tento oblak se 

začal vlivem nízké teploty a tlaku smršťovat a rozdělovat do jednotlivých částí. 

Střední oblak se začal otáčet, smršťovat a tak vzniklo Slunce. Z ostatních  

chladnějších částí vznikly planety, které začaly okolo Slunce obíhat.Mezi těmito 

planetami je i naše Země. 

 Slunce 

 

           Země 

 3 

 

 

 

 

Sluneční soustava je tvořena Sluncem a planetami.                                                                                                                                           
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Jak vypadá stavba Země? 

Je složena ze tří vrstev. Uprostřed je velmi žhavé kapalné jádro. Okolo jádra je 

zemský plášť a nejsvrchnější vrstvou je zemská kůra.Povrch zemské kůry tvoří 

pevniny(30%)a moře(70%).Okolo celé naší Země je vzdušný obal ( atmosféra).Sahá 

do výše 1000km.Tento obal chrání naši Zemi před škodlivými kosmickými vlivy.     

Sluneční soustava jen tvořena Sluncem a planetami. 

                                                                                

                                                            
Otázky:     

zemská kůra                                                                                

1/ Kdy vznikla naše Země?                                                                   

zemské jádro                              2/ Z čeho vzniklo Slunce a planety?          

3/ Z kterých vrstev je složena Země?      

zemský plášť 4/  Co tvoří povrch Země?                            

5/ Co naší Zemi obaluje?                                                                   

                                                                       

 

 

Učivo: Vznik Země – vývoj zemské kůry 
 

Dějiny vývoje zemské kůry Země se dělí do několika období. Každé období trvalo 
mnoho milionů let. První období vývoje je: 
 

1/  Hvězdná doba – Země je žhavou hvězdou, která se ochlazuje a na povrchu se  
      tvoří tuhá kůra. 
 
2/  Prahory – vodní páry se srážely, začal pršet horký déšť. Vznikal praoceán.  
      Zemská kůra se lámala a prohýbala. Z puklin vytékala žhavá láva, která na   
      povrchu tuhla. 
 
3/  Starohory – během tohoto období se vytváří mohutné vrstvy hornin, je to např. 
      žula, čedič, rula. 
 
4/  Prvohory – jsou obdobím, kdy vlivem obrovského tlaku dochází k vrásnění 
      hornin. Toto vrásnění bylo doprovázeno vytvářením dalších hornin (např.   
      pískovce) a vznikem nerostných surovin. Začalo se tvořit černé uhlí. Vlivem  
      vrásnění vznikají rozsáhlá pohoří. 



 

5/  Druhohory – velká pevnina se rozpadá na několik částí, které se od sebe  
      začínají vzdalovat. Mezi tyto části se dostává voda, vznikají oceány. Pokračuje 
      tvorba pohoří např. Alpy, Karpaty. 
 
6/  Třetihory – oddělovaly se další části pevniny, vznikají moře, dotváří se všechna  

dnešní velká pohoří. Vznikají ložiska ropy a kamenné soli. Tvořilo se hnědé uhlí. 
 

7/  Čtvrtohory – jsou nejmladší vývojovou etapou, ve které je vytvořen dnešní   
     obraz povrchu Země. Čtvrtohorní horniny jsou zastoupeny převážně     
     usazeninami např. vápenec, opuka. 

 
 
                 Otázky – vyhledej v textu 

1/  Kdy byla Země žhavou koulí?                                                                                 

2/  Ve kterém období vznikl praoceán?                                                                     
 
3/  Která hornina se tvoří ve starohorách?                                                                              
 
4/  Kdy nastává vrásnění hornin? 
 
5/  Co se děje s pevninou v druhohorách?                                            
 
6/  Kdy se tvoří černé uhlí a kdy hnědé uhlí?                                                        
 
7/  Které období je nejmladší?                                                                                         
 
                           
                      Vznik Slunce 

                                                        

                                                Vzniká zemská kůra – prahory, starohory  

 

 

Vznik Země                                                                             oddělování částí pevniny 

hvězdná doba třetihory 

 

                  Vzniká atmosféra a oceány       

 druhohory 
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Učivo: Přírodní děje 

 
V přírodě se stále něco odehrává a tím dochází ke změnám. Tyto změny nazýváme 
přírodní děje. Je to např. střídání ročních období nebo silná bouře s vichřicí, která 
láme stromy. Bouři provází blesk a hrom. Při dlouhém a prudkém dešti se rozvodňují 
řeky. Vybuchují sopky a přichází i ničivé zemětřesení. Některé změny v přírodě 
přinášejí katastrofy. Při zemětřesení se boří domy, když se rozvodní řeky, zaplavují 
okolí a vznikne povodeň. 

 

 

     

        

bouřka                                                       povodeň 

Nejsložitějším přírodním dějem je život. Nejnápadnějším projevem života je pohyb. 

Pohybem živé organismy reagují na podněty přírody. V přírodě si můžeme všimnout, 

že většina rostlin má brzy ráno květy zavřené. Přes den se rozevřou, před 

soumrakem opět zavřou. K zavírání květů dochází také před deštěm. Další projevy 

života jsou ještě dráždivost, dýchání, rozmnožování, přijímání potravy, růst, 

dědičnost.  

Příklady projevů života: Rostlina vyroste ze semene, vykvete, vytvoří plody se 

semeny a uhyne. Člověk se narodí, roste, dospívá, má děti, stárne a umírá. Děti dědí 

vlastnosti po rodičích nebo prarodičích, dostávají i jejich podobu.  

Všechny tyto projevy nacházíme u živé přírody. Dříve si lidé nedovedli mnohé 

přírodní děje vysvětlit. Věřili, že jsou způsobovány nadpřirozenými bytostmi. 

Rozvojem přírodních věd se už podařilo mnoho tajemství přírody vysvětlit, ale přesto 

ještě některé děje na své vysvětlení čekají. 

    

             Otvírání a zavírání květu 
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Otázky: 

1/  Co to jsou přírodní děje? 
       
2/  Jmenuj některé děje v přírodě. 
      
3/  Co způsobí v přírodě vytrvalé deště? 
      
4/  Co způsobí silné zemětřesení? 
 

5/  Který děj je pokládán za nejvýznamnější?                                                                                                                          

        6/  Vyjmenuj projevy života.               

            

 Učivo: Vnitřní geologický děj – sopečná činnost 

Na utváření zemské kůry a jejího povrchu měly vliv i vnitřní geologické děje. Mezi tyto 

děje patří sopečná činnost a zemětřesení. 

Sopečná činnost – doprovází vývoj Země od jejího vzniku až po současnost. 

Rozeznáváme sopky činné a vyhaslé. Je známo 800 sopek, z nichž asi polovina byla 

v posledních dvou tisíciletích v činnosti. Činné sopky se vyznačují tím, že žhavá láva 

a plyny se nashromáždí uvnitř sopky a čas od času prorazí na povrch. Dochází 

k dunění, výbuchu plynů a sopečným komínem stoupá láva ke kráteru. Odtud se 

začne vylévat na povrch země. Na povrchu láva pozvolna chladne a tuhne a mění 

ráz přírody. 

Průřez činnou sopkou 

                                                                                                 Plyny a páry                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  kráter 

                                                                                                                                                                           

 lávové proudy 

 

 komín 

 

 magnetický krb 
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V okolí vyhaslých i činných sopek často vyvěrají teplé prameny – vřídla. Voda těchto 

pramenů je velmi často léčivá. Příkladem teplých léčivých pramenů jsou Karlovy 

Vary. Tyto oblasti s minerálními prameny patří mezi chráněná území. Nejmladší 

vyhaslou sopkou na našem území je Komorní hůrka u Františkových Lázní. 

 

 

                       Horký pramen                                                Komorní Hůrka 

 

Otázky: 

1/ Který geologický děj měl vliv na utváření zemského povrchu?    

                        

2/ Jaké rozeznáváme sopky?   

                                                                       

3/ Čím se vyznačují činné sopky? (vyhledej v textu)  

                                          

4/ Čím prochází láva a odkud vytéká?     

                                                                          

5/ Co se vyskytuje v okolí sopek?     

                                                                                          

6/ Ukaž na mapě lázně s teplými prameny a nejmladší sopku v našem okolí. 

 



Neživá příroda     8 

 

 
Učivo: Vnitřní geologické děje – zemětřesení 

   K nejvýznamnějším projevům vnitřních geologických dějů patří zemětřesení. Jsou 

to otřesy zemské kůry, způsobovány přemisťováním hornin v zemské kůře. Zemská 

kůra je rozdělena na několik obrovských desek hornin, které se velmi pomalu 

pohybují. Tento pohyb vůbec necítíme. Když se tyto desky dotknou a nemohou se 

pohybovat, vytvoří se trhlina a tím nastane prudký pohyb, země se otřese a vyvolá 

zemětřesení. Velikost zemětřesení se měří Richterovou stupnicí, která je rozdělena 

od 0 do 9 stupňů. Od 6. stupně už je zemětřesení velmi nebezpečné. Místo uvnitř 

Země, kde se zemětřesení rodí, se nazývá ohnisko. Nad ohniskem bývá zemětřesení 

nejsilnější.    

                      Před zemětřesením                                 Po zemětřesení                       

                                                                                                             Desky 

                                                                                                             po sobě kloužou 

 

 

 

 

    

 

 

Desky oddělené čarou zlomu 

   Zemětřesení, ke kterému dochází na dně oceánů, vyvolává vlny zvané tsunami. 

Čím se tsunami přibližuje k pobřeží, tím její síla i výška (75 m) roste. Prudce se 

převalí přes pobřeží a ničí vše, co má před sebou. 

         Pohyb vodní vlny 
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Zkáza způsobená zemětřesením nebo tsunami může přijít velmi rychle, že lidé 

nemají ani čas uprchnout. Příkladem je ostrov Haiti v Karibském moři. V roce 2010 

ho zasáhlo ničivé zemětřesení a během pár minut úplně zničilo hlavní město. Pod 

troskami domů zemřelo okolo 230 tisíc lidí. 

Pásy, kde se zemětřesení objevuje nejčastěji 

                                                                                                       

 

 

                                 Zemětřesení jsou častá  

                                                                                                         u jihovýchodního pobřeží 

                Pás zemětřesení                                                              Asie, kde se stýkají dvě           

                                                                                                         desky.        

  Otázky: 

1/  Jak se nazývají otřesy zemské kůry?                                      4/  Jak se projevuje zemětřesení na moři?                                          

2/  Kdy dochází k zemětřesení?                                                   5/  K čemu slouží Richterova stupnice?                                 

3/  Jak se jmenuje místo, kde se zemětřesení rodí?                    6/  Kolik má tato stupnice stupňů?                                       

 
Učivo: Vnější geologické děje 

 
 Vnější geologické děje mají vliv na utváření zemského povrchu. Svým působením 
tento povrch mění. Mezi tyto vnější děje patří: zemská přitažlivost, vítr a voda. 
 

Zemská přitažlivost způsobuje pohyb zvětralých hornin z vyvýšených míst směrem 

dolů. Ze skalních srázů padají uvolněné úlomky hornin i veliké balvany a hromadí se 

pod svahem. Rovněž vlivem zemské přitažlivosti dochází k tvorbě a sesuvu laviny. 

Činnost větru se uplatňuje především v místech, kde není povrch země chráněn 

rostlinami. Vítr unáší drobné kousky hornin, ty naráží na skály a tím se mění jejich 

tvar. Jakmile se vítr zmírní, tyto kousky hornin se usazují. Těmto navátým pískům 

říkáme přesypy (duny). Jemný písek unáší vítr do velkých vzdáleností, kde se 

usazuje jako spraš. Spraše jsou velmi úrodné. 

Tekoucí voda vymílá na zemském povrchu hluboké a široké rýhy. Bere s sebou 

částečky hornin, které se na místech mírného toku usazují. Také mořská voda, která  
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naráží na břeh pevniny, podemílá pobřežní skály a ty se pomalu rozmělňují na 

oblázky a písek. Tak se mění i vzhled pobřeží.  

     

                       Vlny rozemílají skalní stěny                  

       

 

 

 

Otázky: 

1/  Kterými ději se mění zemský povrch? 
 
2/  Které vnější děje známe?                                                                                                            

3/  Vlivem čeho dochází k tvorbě a pohybu laviny?                                                              

4/  Jak říkáme navátým pískům?                                                                                                          

5/  Co to jsou spraše?                                                                                                                

6/  Proč se rozpadají mořské pobřežní skály?     

 
Učivo: Horniny vyvřelé 

 
 Zemskou kůru tvoří horniny, které v ní tvoří vrstvy, ale i celá pohoří. Existuje mnoho 

druhů hornin. Ty, které jsou tvořeny jedním nerostem, jsou horniny jednoduché. 

Většina hornin je tvořena z více nerostů a to jsou horniny složené. Horniny vznikaly 

různými způsoby, buď z roztavené hmoty uvnitř Země, nebo při působení tlaku na 

prastaré horniny. Podle původu vzniku je dělíme na vyvřelé, usazené a přeměněné. 

 Horniny vyvřelé jsou hlubinné nebo výlevné. Všechny vyvřelé horniny mají základ 

v hlubinách naší Země. Tam je velmi vysoká teplota a horniny jsou v tekutém stavu. 

 Když se tato tavenina, které říkáme magma, vylije vlivem tlaků na povrch, začne se 

ochlazovat a tuhnout. Tak vznikají horniny vyvřelé výlevné. Mezi tyto horniny patří 

šedočerný čedič a šedozelený znělec. Z čediče je hora Říp a ze znělce hora 

Milešovka. Čedič se také používá jako stavební kámen na železnici. Znělec se 

využívá k výrobě štěrku a skla. 

  



 

Nepronikne-li magma na povrch, vytváří se pod povrchem horniny vyvřelé 

hlubinné. K nejznámějším patří žula. Je tvořena třemi nerosty: šedým živcem, 

lesklým křemenem a šupinkami slídy. Všechny jsou na jejím povrchu dobře vidět. 

Žula se využívá jako stavební kámen na obrubníky, dlažební kostky, pomníky. 

   
 

 

  

 

 

                    Čedič                                                                  Žula    

       Otázky: 

1/ Co tvoří zemskou kůru?  

 

2/ Z čeho jsou tvořeny horniny? 

 

 3/ Jak dělíme horniny vyvřelé?  

  

 4/ Co je základem vyvřelých hornin?  

 

5/ Jak vznikly výlevné vyvřelé horniny? 

 

6/ Které výlevné vyvřelé horniny znáš 

 

7/ Do kterých hornin patří žula? 

 

8/ K čemu se tyto horniny využívají? 

 

Učivo: Horniny usazené a přeměněné 
 

 Působením větru, vody, ledu a změnami teplot horniny zvětrávají a rozpadají se. 

Tyto rozpadající horniny tekoucí voda odnáší do řek a moří. V proudu vody se stále 

více rozbíjí na malé částice, které se na dně usazují. Písek, hlína, kostry a schránky 

vodních živočichů se ukládají na sebe, stlačují se a vytváří vrstvy, které se pomalu 

přetvářejí na horniny usazené. Mezi nejznámější usazené horniny patří vápenec. 

Vápenec se těží k výrobě vápna a cementu. Odrůdou vápence je i křída. V mnohých 

vápencových skalách vznikly vlivem vody prostorné jeskyně. V těchto jeskyních se 

z vápence vytvořily krápníky. V naší republice máme krápníkové jeskyně 

v Moravském krasu a Koněpruské jeskyně. 
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.  

 

            

 

 Prokopské údolí 

 z vápence 

 

                                                                         

Mezi usazené horniny patří i pískovec, který používají sochaři. Pískovec vytváří skály 

např. Hřensko nebo Čertovy skály viz obrázek. 

 

 

 

 Čertovy skály 

 z pískovce 

                                                                                                  

 

Horniny přeměněné vznikaly vlivem teploty a tlaku, který působil na horniny 

usazené a vyvřelé. Tyto horniny ještě více tvrdly a začaly se měnit. Příkladem je 

vápenec, který se změnil na mramor. Mezi přeměněné horniny patří např. rula a svor, 

které jsou rozšířené na Českomoravské vrchovině.       

                                                                                Otázky:  

                                                                                1/ Vlivem čeho se rozpadají horniny?                                                                                  

                                                                                                           2/ Kde se většina usazených hornin tvořila?                                                                        

                                                                                3/ Která hornina vytvořila krápníkové jeskyně?                                                                    

                                                                                4/ Kterou horninu používají sochaři?                                                                                   

                                                                                5/ Jak vznikly přeměněné horniny? 

                                                                                                 6/ Kam zařadíš rulu a svor?                                                                                   

         rula                             svor                                                                                                                                                                 
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Učivo: Nerosty - kovové a nekovové suroviny 

Nerosty jsou neživé přírodniny, které jsou součástí naší Země. Na naší Zemi se 

vyskytuje velké množství nerostů. Ty nerosty, které těžíme patří mezi nerostné 

suroviny.                                                                                                                                            

Nerostné suroviny rozdělujeme na kovové a nekovové suroviny. Kovové suroviny se 

těží za účelem získávání kovů. Těmto surovinám říkáme rudy. Patří mezi ně např. 

železné rudy, rudy mědi, zinku atd. Rovněž zlato může být v rudách nebo v podobě 

ryzího kovu. Rudy se zpracovávají tavením ve vysokých pecích, kde získáváme 

surový kov. Např. ze surového železa vyrábíme ocel k výrobě nožů, seker a litinu 

k výrobě radiátorů, mříží.                             Vysoké pece 

                               

 

        

 

 

 

 

Mezi nekovové suroviny patří např. ložiska síry, tuhy, kaolinu, kamenné soli, uhlí, 

ropy. Rovněž i tyto nerostné suroviny těžíme a zpracováváme.  

Tuha (grafit) vznikla přeměnou uhelnatých látek. Je černé barvy. Používá se 

v elektrotechnice a při výrobě tužek. 

Kaolin se těží k výrobě porcelánu. 

Sůl kamenná je důležitý nerost v potravinářském průmyslu. Dobývá se v solných 

dolech. Čistí se a v solných mlýnech se rozemílá na prášek. V přímořských krajinách 

se sůl těží odpařováním z mořské vody. Sůl je měkká, ve vodě rozpustná surovina. 

Využívá se ke konzervaci masa, zeleniny a jako ochucovadlo pokrmů. 

Kuchyňská sůl pochází z minerálu, kterému říkáme halit. Podzemní ložiska halitu 

jsou pozůstatky pradávných solných jezer. 

 

 



    

        Otázky:  

1/ Jak nazýváme nerosty, které těžíme?                                                                       

2/ Jak nerostné suroviny dělíme?                                                                                 

3/ Jak říkáme kovovým nerostným surovinám?                                                           

4/ Kde se rudy zpracovávají?                                                                                              

5/ Vyjmenuj nekovové nerostné suroviny:                                                                   

6/ Proč těžíme kaolin?                                                                                              

7/ Kterou surovinu můžeme získat v dolech, ale i z mořské vody?                                    

Učivo: Nerosty nekovové – uhlí, ropy 

Mezi nekovové nerosty patří uhlí, ropa, zemní plyn. Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin. 

V prvohorách ze zbytků plavuní, přesliček a kapradin, které byli zality vodou, a bez 

přístupu vzduchu se vytvářelo černé uhlí. V třetihorách ze zbytků jehličnatých a 

listnatých stromů vzniklo hnědé uhlí.                                                                                

Starší černé uhlí je uloženo hluboko pod povrchem Země, proto se k jeho dobývání 

razí hlubinné šachty. Černé uhlí je velmi výhřevné, je to nejlepší palivo. Je důležitou 

průmyslovou surovinou, ze které se vyrábí koks, svítiplyn, barviva, léčiva atd. Těží se 

okolo Kladna a Ostravy.   Mladší hnědé uhlí se dobývá v povrchových dolech. Je 

méně výhřevné a těží se okolo Mostu a Sokolova.                                                                       

Rovněž zbytky rostlin a těl živočichů, které se usazovaly na mořském dně a byly 

rozkládány bakteriemi, dali vzniku ropy. Tam, kde je ropa se také vyskytuje zemní 

plyn. Oba tyto nerosty jsou uloženy hluboko pod zemí. Z hlubin se těží tzv. vrty. 

Z ropy se vyrábí nafta, benzin, petrolej, asfalt atd. Zemní plyn je důležité palivo. 
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Otázky : 

1/ Kdy vznikalo černé uhlí?                                                                                                   

2/ Jak černé uhlí vzniklo?                                                                                                                        

3/ V kterých dolech se černé uhlí těží a kde?                                                                                    

4/ V kterém období vzniklo hnědé uhlí?                                                                              

5/ Jak se nazývá důl, ve kterém se hnědé uhlí těží?                                                                  

6/ K čemu se uhlí využívá?                                                                                             

7/ Které nerosty ještě vznikly v pradávných dobách?                                                                                  



Neživá příroda                                                                                                        16 

 

Učivo: Poznávání hornin a minerálů 
 

Děti, prohlédněte si obrázky hornin a minerálů (nerostů), o každém si přečtěte čím je 

zajímavý a zkuste se je naučit poznat. 

1. žula                           2. pískovec                  3. břidlice                         4. dolomit 

   

 

 

 
1. Žula: stavební kámen, tvoří jí křemen, slída, živec …. 
2. Pískovec: používá se k sochařským pracím 
3. Břidlice: je tvořena z vrstev nerostů živce, křemene, pyritu…. 
4. Dolomit: vznikl hlavně v lagunách 

 
5. rula                           6. mramor                  7. kamenná sůl            8. železný květ  

         

 

 

 

 
 
 
5.   Rula: svým složením se podobá žule 
6.   Mramor: vznikl přeměnou vápence a dolomitu 

      7.   Sůl kamenná: vznikla odpařováním solných jezer 
8.   Železný květ: vzniká vysrážením z horkých minerálních pramenů 
 

 9. hrachovec               10. křemen                   11. růženín                      12. achát 
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.      

9.   Hrachovec: vznikl také v horkých pramenech 
    10.  Křemen: má různá zbarvení a podle toho má svůj název (průhledný je křišťál) 
    11.  Růženín: růžová odrůda křemenu  
    12.  Achát: odrůda křemenu (může být černý, hnědý, červený) 
 

13. ametyst             14. pyrop (český granát)       15. topas                    16. síra 

 

 

 

 
 
 

13.   Ametyst: fialově zbarvený křemen 
14.   Pyrop: vyskytuje se často v podobě kulatých zrnek, říkáme mu český granát 

      15.  Topas: používá se jako drahokam do šperků 
      16.  Síra: vzniká nejčastěji ze sopečných plynů 
 

17. měď                       18. zlato                        19. stříbro         

 

 

 

 

17.   Měď: vzniká v puklinách hornin 
      18.  Zlato: vzniká v puklinách křemenu 
      19.  Stříbro: tvoří keříky, ale i celistvé masy 
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Učivo: Půda – její vznik 

 
 

   Povrch Země tvoří pevniny a voda. Pevninu z větší části pokrývá půda. Půda je 
svrchní sypká vrstva země. Je složena z drobných kamínků, písku, hlíny a humusu. 
Na vznik půdy mají vliv tyto činitelé: podnebí, živé organismy a člověk. 
   Podnebí je trvalým činitelem, který napomáhá stálému vznikání půdy. Působením 
větru, deště, slunce a mrazu se horniny rozpadají – zvětrávají. 
    
 

Živé organismy – rostliny a živočichové půdu obohacují svými látkami, které 
vylučují. Z jejich odumřelých těl vzniká nejúrodnější část půdy – humus. Kromě toho 
rostliny svými kořeny půdu zpevňují. 
   Tvorbu půdy ovlivňuje i člověk. Půdu obdělává, hnojí, zavlažuje a tím jí zúrodňuje. 
Půda se i přes množství činitelů, kteří se její tvorby zúčastní, tvoří velmi pomalu. 

 
.      

 

 

                                                      

 

 

 

  Činnost živočichů a rostlin v půdě                           Vznik půdy z  hornin 
 
 
Otázky :  
 
1/ Co je to půda?   
                                                                                                                   
2/ Z čeho se půda skládá?  
 
3/ Co má vliv na vznik půdy? 
 
4/ Co se děje s horninami vlivem podnebí? 
 
5/ Jak působí na půdu živé organismy? 
 
6/ Z čeho vzniká humus? 
 
7/ Jak člověk půdu zúrodňuje? 
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Učivo: Druhy půd 

 

     Půdy podle obsahu písku, jílu a humusu dělíme na půdu písčitou, jílovitou a 

hlinitou. 

     Písčitá půda obsahuje mnoho písku. Jílu a humusu je v ní málo. Je sypká, 

propouští snadno vodu, ale rychle vysychá. Pro nedostatek vláhy a živin je neúrodná. 

     Jílovitá půda obsahuje mnoho jílu. Písku a humusu je v ní málo. Špatně 

propouští vodu, po dešti se na jejím povrchu tvoří kaluže. Po vyschnutí puká, je těžká 

a neúrodná. 

     Hlinitá půda má potřebné množství písku, jílu i humusu. Dobře propouští vodu, 

dobře se obdělává a proto je pro pěstování rostlin nejvhodnější. Když hlinitá půda 

obsahuje velké množství humusu, má černou barvu. Tato černozem je nejúrodnější 

ze všech půd. V naší republice je černozem hlavně v nížinách. 

     Půda má pro člověka neobyčejný význam. Člověk v ní pěstuje rostliny pro svou 

obživu, rostliny ze kterých se vyrábí oděvy a rostliny jako krmivo pro zvířata. Úkolem 

lidí je, aby se o půdu dobře starali. 

  

  

 

     

 

 Písčitá půda                Jílovitá půda                             Hlinitá půda                   

 

Otázky: 

1/  Jaké druhy půd známe? 

2/  Proč není písčitá půda úrodná?                                                                                       

3/  Která půda špatně propouští vodu?                                                                                         

4/  Která půda je nejvhodnější pro pěstování rostlin?                                                      

5/  Která půda je nejúrodnější ze všech 
 
6/  Proč má půda velký význam pro člověka?                                                                          



 

Opakování: Neživá příroda 
 

Děti, učily jste se o neživé přírodě. Nyní je čas si zopakovat, co jste si zapamatovaly. 

Odpovězte na tyto otázky: 

1) Jaké přírodniny tvoří přírodu? 

 

2) Jak je živá a neživá příroda na sobě závislá? (uveď alespoň jeden příklad). 

 

3) Z čeho se vytvořily planety ve vesmíru? 

 

4) Jak dlouho se naše Země utvářela? 

 

5) Z kterých vrstev je Země složena? 

 

6) Pamatujete si jednotlivá období vývoje Země? 

 

7) Jak nazýváme změny v přírodě? (např.roční období) 

 

8) Jaké rozeznáváme sopky? 

 

9) Čím se projeví činnost sopky? 

 

10) Proč je zemětřesení nebezpečné? 

11) Co vyvolává zemětřesení v moři? 

 

12) Které další geologické děje mají vliv na přetváření přírody? (vyjmenuj) 

 

13) Jak dělíme horniny podle vzniku? 

 

14) Umíš zařadit tyto horniny? (čedič, pískovec, mramor) 

 

15) Jak rozdělujeme nerosty? 

 

16) Vyjmenuj dva kovové nerosty, tři nekovové nerosty. 

 

17) Co má vliv na tvorbu půdy? 

 

18) Jaké druhy půdy znáš?  
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Učivo : Živá příroda – vznik a vývoj života 
 

     Vědci vysvětlují vznik života na Zemi v dávné minulosti vlivem přírodních dějů. 

V horkém ovzduší neústrojné látky voda, plyny, kyseliny vytvářely chomáčky a ty se 

přeměňovaly v látky ústrojné. Tak vznikly první živé organizmy – bakterie. Jejich tělo 

bylo složeno z jedné buňky. Později se ve vodách objevily řasy, které do vzduchu 

uvolňovaly kyslík a ten umožnil vznik a život dalším rostlinám. Povrch Země se 

postupně měnil, některé řasy se přizpůsobily životu na souši. K nejstarším 

suchozemským rostlinám patřily plavuně, přesličky a kapradiny. Dorůstaly do výše 

stromů a z odumřelých rostlin vznikalo černé uhlí. 

 

  

                                                                             Stromové plavuně, přesličky 
                                                                           a kapradiny (vznik černého uhlí) 

 

Dále se na Zemi začaly vyvíjet nahosemenné rostliny. Byly to dřeviny. Některé z nich 

přežily až do dnešní doby např. smrk, borovice. 

 nahosemenné   

 

 

 Smrk                                                        Borovice 

Nejpozději se vyvíjejí rostliny krytosemenné. Patří mezi ně jak dřeviny, tak byliny. 

Rostou v rozmanitém prostředí. Jsou součástí rostlinných společenstev (ekosystémů) 

jako např. (louka, les, rybník) 

  krytosemenné  

  

Lípa – dřevina                                             Konvalinka -        

                                                                                   bylina             

                                                                               

 



 

Otázky: 

1/ Které první živé organizmy byly na Zemi?                                                                            

2/ Které organizmy žily v mořích?                                                                                  

3/ Z čeho bylo složeno jejich tělo?                                                                                    

4/ Co řasy uvolňovaly do vzduchu?                                                                                  

5/ Z kterých rostlin vznikalo černé uhlí?       

6/ Které rostliny byly nahosemenné?                                                                            

7/ Které rostliny se vyvinuly nejpozději?                                                                    

Učivo: Složení buňky – životní projevy 
 

   Těla všech rostlin se skládají z buněk. Buňky jsou tak malé, že je můžeme vidět jen 
pod mikroskopem. Buňku objevil a prostudoval Jan Evangelista Purkyně (1787-
1869). Když tělo rostliny tvoří jediná buňka, jsou to rostliny jednobuněčné (např. řasa 
zelenivka, zrněnka, rozsivky). 
   V každé buňce, která tvoří tělo rostliny, probíhají základní životní děje. Je to 

přijímání potravy, odstraňování nestravitelných zbytků, pohyb, dýchání, 

rozmnožování. 

 

 

 

 

 

 

 

Na povrchu každé buňky je pevná buněčná stěna, pod ní je buněčná blána. Uvnitř 

buňky je živá hmota, která je rosolovitá a nazývá se cytoplazma. V cytoplazmě je 

uloženo jádro a malé útvary, které zpracovávají živiny (cukr, bílkoviny). Jádro řídí 

všechny životní děje. Dále v buňce najdeme drobné dutinky, obsahující buněčnou 

šťávu, a také malá tělíska zelené barvy – chloroplasty.  

Jádro buňky je důležité při rozmnožování, které se nazývá dělení. Z jedné buňky 

mateřské vzniknou dvě buňky dceřiné. Při buněčném dělení se nejprve rozdělí jádro 

a pak zbytek buňky. 
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Dělení buňky              

 

   

                           

                     mateřská buňka              protažení-rozdělení          dceřiné buňky 

Buňky ke svému dělení potřebují jen několik hodin. Ovšem buňky bakterií se dělí 

velmi rychle a proto nemoci způsobené bakteriemi se rychle šíří. 

Otázky: 
 
1/ Z čeho se skládá tělo rostlin? 
 
2/ Kdo první prostudoval buňku? 

3/ Jak se nazývají rostliny, které mají tělo z jedné buňky?  

4/ Z čeho se skládá buňka? Přečti v textu. 
 
5/ Které životní děje probíhají v každé buňce? 
 
6/ Jak se buňka rozmnožuje? 
 
7/ Popiš dělení buňky. 
  
 

 
Učivo: Jednobuněčné organismy – bakterie 

 

   Bakterie jsou tak malé organismy, že je můžeme vidět pouze pod mikroskopem. 

Jsou to jednobuněčné organismy, jejich tělo tvoří jediná buňka.  

 

   Těla bakterií mají různý tvar. Kulovité buňky nazýváme koky, tyčinkovité buňky jsou 

bacily. Na Zemi žijí v nespočetném množství. Dokážou přežívat i v nepříznivých 

podmínkách (např. v mrazu, v horku). Když se bakteriím zhorší podmínky života, 

vytvoří si kolem sebe ochranné obaly a ztratí vodu. Přemění se v tělíska, kterým 

říkáme spory. Větrem se tyto spory mohou rozšiřovat velmi daleko. Dostanou-li se do 

vhodných podmínek, přemění se zase na bakterie a začnou se množit. Jejich 

množení se nazývá dělení. 
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                       Buňka bakterie                                         Dělení bakterie 

         cytoplazma   

 buněčná stěna 

                                                          buněčná blána  

              

                                                                                      bičíky 

                              jádro       

ribozomy                        

                                   

 

   Bakterie se vyskytují všude. Dělíme je na užitečné a škodlivé. 

   Bakterie užitečné se využívají např. při výrobě jogurtů, sýrů, octa. Za pomoci 

bakterií se též vyrábějí různé léky, vitaminy. Také je najdeme v půdě, kde rozkládají 

odumřelá těla rostlin a živočichů a tím zvyšují úrodnost půdy. 

   Bakterie škodlivé způsobují různé nemoci, oslabují tělo, odebírají mu živiny a 

otravují ho svými jedy. Nemoci způsobené bakteriemi jsou např. záněty plic, průjmy, 

angína atd. 

 

Otázky: 

1/ Co tvoří tělo bakterie? 

 
2/ Jak se bakterie rozmnožují? 

 
 
3/ Jaký mají tvar? 

 
 
4/ Co to jsou spory a kdy vznikají? Přečti v textu. 

 
 

5/ Co způsobují škodlivé bakterie? 

 

6/ Kde se využívají bakterie užitečné? 

 
 



Obecná biologie  25 

 
Učivo: Řasy 

   

   Řasy jsou jednobuněčné i mnohobuněčné rostliny. Najdeme je nejčastěji ve 

vodním prostředí, jak ve vodě sladké, tak i slané. Některé řasy ale žijí i na souši na 

kamenech, v půdě i kůře stromů. Mají barvu zelenou, hnědou a červenou. 

      Zelenivka je zelená jednobuněčná řasa, její tělo tvoří jediná buňka. Volně se 
vznáší ve vodě a vodu v rybnících zabarvuje do zelena. Zelenivce se podobá řasa 
zrněnka, rostoucí ve vlhku na kmenech stromů. 
 

  

 Buněčná stěna 

 Buněčná blána 

 jádro 

 chloroplast 

 

     zelenivka        zrněnka 

   Některé řasy vytvářejí řetízky buněk tzv. kolonie. Ve sladkých vodách tyto kolonie 

vytváří např. řetízkovka nebo váleč. 

Váleč vytvářející kolonie.                                       Chaluha                        Ruduchy 

Mezi mnohobuněčné řasy žijící v rybníku i řece patří zelená řasa žabí vlas, je 

potravou ryb. V mořích žijí hnědé a červené mnohobuněčné řasa – chaluhy a 

ruduchy. Chaluhy mají hnědou barvu, loví se a využívají se v kosmetice ale i 

v asijské kuchyni.  

Z červených řas ruduchů se získává želatina (agar). 
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   Všechny řasy mají velký význam. Uvolňují kyslík, který vodní živočichové potřebují 

k dýchání a jsou i jejich potravou. 

Otázky: 

1/ V jakém prostředí žijí řasy?                                                                                              

2/ Jakou mají barvu?                                                                                                           

3/ Které řasy jsou jednobuněčné?                                                                                                                        

4/ Které řasy vytváří kolonie?                                                                                          

5/ Které řasy žijí ve sladké vodě a které ve slané vodě?                                                                                                 

6/ Z které řasy se získává želatina?                                   

Učivo: Mnohobuněčné rostliny – pletiva 
 

   U mnohobuněčných rostlin jsou jejich těla složena z velkého počtu buněk. Skupiny 
buněk, které mají stejný tvar a vykonávají stejnou činnost, se nazývají pletiva. Pletiva 
vykonávají různé životní činnosti rostliny. Jednou z těchto činností rostlin je např. 
růst. Tento růst způsobuje pletivo z buněk, které se dělí a tím buněk přibývá a ta část 
rostliny se prodlužuje. Vidíme to u stonku, kořene, větví atd.. Těmto pletivům říkáme 
dělivá. 

 Dělivá pletiva – umožňují růst rostlinnému tělu do šířky i délky. Jsou jen v těch částí 

rostliny, kde dochází k růstu. 

 Ostatní pletiva jsou tvořena buňkami, které se dělit nemohou. Nazývají se pletiva 

trvalá. 

 Trvalá pletiva – chrání všechny části rostliny na povrchu, vedou živiny, zpevňují  

a vyplňují tělo rostliny.   

Otázky:                                                              prodlužování stonků = růst 

1/ Z čeho se skládá tělo mnohobuněčné rostliny?                                                                  

2/ Jak se nazývají skupiny buněk, které vykonávají stejnou činnost?    

3/ Jak se nazývají pletiva, která způsobují růst rostliny? 

 
4/ Proč jim říkáme pletiva dělivá?                                                                                        

5/ Jak se nazývají pletiva, u kterých se buňky nedělí?                                                        

6/ Přečti v textu ty věty, co se týkají dělivých pletiv. 

7/ Přečti v textu tu větu, co se týká pletiv trvalých. 
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Učivo: Houby – kvasinky, plísně 
    V přírodě se vyskytuje mnoho drobnohledných hub, které mají tělo složené z jedné 

buňky. Jsou to houby jednobuněčné a nazývají se kvasinky. Kvasinky k životu 

potřebují dostatek vody a živiny (hlavně cukr), které získávají z organických látek  

v okolí. Rozmnožují se pučením. Z buňky kvasinky vyrůstá pupen, a když má velikost 

buňky, tak se oddělí a vznikne nová kvasinka. Kvasinky se množí velmi rychle. 

Seznámíme se s těmito kvasinkami: 

 

1.Kvasinky vinné se využívají ke zkvašování ovocných šťáv a vína. U vína 
přeměňují cukr na alkohol. 
 
2.Kvasinky pivní využíváme ke kvašení sladu na výrobu piva. Z pivních kvasinek  
a mouky se vyrábí droždí ke kynutí těsta. 
 
3.Kvasinky mléčného kvašení se využívají při  
výrobě kysaných mléčných výrobků  
např. jogurtů, podmáslí, kyška. 3. 2. 1. 
Ovšem některé kvasinky mohou způsobovat onemocnění a to jsou kvasinky 
cizopasné. 
 
    Mezi jednoduché vláknité houby patří plísně. Jejich tělo tvoří houbovitá vlákna, 

která prorůstají potravinou, ovocem, dřevem nebo jiným podkladem. Některé plísně 

jsou pro člověka nebezpečné, protože vylučují plísňové jedy a tím poškozují zdraví 

člověka. Např. plíseň hlavičková napadá zeleninu, ovoce, chléb atd. 

Jiné plísně můžeme využívat ke svému prospěchu. Např. štětičkovec, ze kterého se 

vyrábí léčiva. Některé plísně se zase využívají k výrobě plísňových sýrů. 

 
 
 
 
 
 
 
Otázky: 

 
1/ Které jednoduché houby známe? 
 
2/ Jak se kvasinky rozmnožují? 
 
3/ Které kvasinky využíváme? 
 
4/ Čím je tvořeno tělo plísní? 
 
5/ Které plísně jsou pro člověka nebezpečné a proč? 
 
6/ Které plísně využíváme a k čemu?     
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Učivo: Houby s plodnicemi 

Vylušti hádanku: „Sedí v mechu v lesíčku, má klobouk a nožičku. Co je to?“  
Jaké sbíráš houby? 
 

   Typickou rostlinou našich lesů jsou houby. Houby rostou v mechu, lesní půdě, 
trávě, pařezech i na stromech. Neobsahují zelené barvivo (chlorofyl), proto to jsou 
nezelené rostliny. Neumí přetvářet z neústojných látek, oxidu uhličitého a světla, látky 
ústrojné. Živiny k růstu přijímají podhoubím z rozkládajícího se listí, ztrouchnivělého 
dřeva, odumřelých rostlin a živočichů. Zároveň při dostatku světla a tepla vyroste 
z podhoubí plodnice. Plodnici tvoří třeň (noha) a klobouk. U některých hub na třeni je 
pochva a prsten. Jsou to zbytky blány, která obalovala vyrůstající houbu. Např.  

u muchomůrek. Klobouk hub má na spodní straně buď rourky (např. hřiby), nebo 

lupeny (např. žampióny). V rourkách a na lupenech se tvoří drobné výtrusy, kterými 

se houba rozmnožuje. Tyto výtrusy po lese a po okolí roznáší vítr. Dopadnou-li do 

vhodného prostředí, vyklíčí z nich nové podhoubí a nové plodnice. 

Popiš části těla hub. 

                Muchomůrka zelená                            Hřib hnědý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houby jsou nejen okrasou lesa, ale mají význam i pro výživu lesních dřevin. 

Především houbové podhoubí. 

Jdeme-li do lesa sbírat houby, sbíráme pouze ty, které známe. Sebrané houby 

dávejte vždy do košíku, aby se nezapařily. Zapařené houby obsahují jedovaté látky. 

Houby, které neznáme, neničíme. 
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Otázky: 

1/ Kde rostou houby? 
 
2/ Čím se liší od zelených rostlin? 
 
3/ Z čeho vyrůstá plodnice? 
 
4/ Které části má plodnice? 

 
5/ Čím se houby rozmnožují? 

 
6/ Kde se výtrusy tvoří? 
 

Učivo: Houby s plodnicemi – jedlé, jedovaté 

V našich lesích rostou houby jedlé, nejedlé a jedovaté. 

   Mezi nejznámější jedlé houby patří hřiby, kozáci, lišky, holubinky, křemenáče atd. 

Jedlé houby sbíráme a jíme hlavně proto, že obsahují vitamíny, minerály a zároveň 

slouží jako aromatické ochucovadlo jídla. Jedlé houby, které v lese sebereme, 

musíme co nejdříve zpracovat. Do pokrmů dáváme jen houby čerstvé a zdravé. Jídla 

z hub se rychle kazí, proto je dlouho neuchováváme ani v chladničce. Houby jsou 

těžko stravitelné, nejezte je před spaním. 

 Jedlé houby: 

Ukázky jedlých hub: 
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Jedovaté houby: 

   Ve srovnání s houbami jedlými, je jedovatých hub méně. Naše nejjedovatější 

houba je muchomůrka hlíznatá (zelená). Je to houba, která způsobuje smrt. Můžeme 

si ji splést s holubinkou nazelenalou. Proto každý houbař by měl jedovaté houby 

znát. Mezi další jedovaté houby patří např. hřib satan, hřib nachový, závojenka 

olovová, muchomůrka červená, tygrovaná, citrónová. Plodnice těchto hub jsou 

prudce jedovaté. Jakmile se po požití houbového jídla objeví bolesti žaludku, průjem, 

tak je třeba, aby se jídlo dostalo z těla co nejrychleji ven. Člověk postižený otravou 

musí pít hodně tekutin (voda, mléko), aby se jedovaté látky v žaludku zředily. Vždy 

při podezření na otravu houbami je třeba zavolat lékařskou pomoc. 

Ukázky jedovatých hub: 

 

 

 

 

  

 

                                         

                                                                                                           Muchomůrka červená 

Nejedlé houby: 

Kromě hub jedlých a jedovatých jsou v lese ještě houby nejedlé. Pro svou hořkou 

nebo palčivou chuť se nedají jíst. Patří sem např. hřib žlučník, ryzec kravský a 

peprný atd. 

Ukázky nejedlých hub: 

  

 

 

                                       

                            Ryzec kravský                               Ryzec peprný             Hřib žlučník 
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Všichni si zapamatujeme! 

 

Houbař sbírá jen ty houby, které dobře zná. K poznávání hub mu slouží atlas hub. Při 

vyndání houby z podhoubí, ho zakryjeme, aby nevyschlo. Neznámé houby nikdy 

neničíme! 

 

Otázky: 

1/ Jaké druhy hub rostou v našich lesích? 

 
2/ Vyjmenuj dvě jedlé a dvě jedovaté houby. 

 
3/ Proč sbíráme houby do košíku? 

 
4/ Proč houby dlouho neskladujeme? 

 
5/ Jak budeš postupovat při otravě houbami? 

 
 

Učivo: Lišejníky 
 

     Lišejníky se vyskytují nejčastěji na kůrách stromů, pařezech a vlhké lesní půdě. 

Lišejníky se někdy nazývají průkopníky života rostlin, protože osidlují skály nebo jiná 

nehostinná místa. Svými vlákny pak pomalu rozrušují horninu a z odumřelých vláken 

vytváří humus, ve kterém se mohou uchytit jiné rostliny. Tělo lišejníků tvoří houbovitá 

vlákna. Mezi houbovými vlákny rostou řasy. Houbová vlákna nasávají vodu, řasy 

vytváří živiny, proto se navzájem potřebují. Takovému soužití dvou organismů říkáme 

symbióza. 
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Lišejníky nazýváme ukazatelé čistoty ovzduší. Mnohé druhy jsou velmi citlivé na 

znečištěné ovzduší, proto v těchto oblastech skoro lišejníky nenajdeme. V oblastech 

s čistým ovzduším se naopak vyskytuje velké množství lišejníků. 

   Lišejník, který roste na kůře stromů je terčovka bublinatá. Na skalách můžeme 

vidět lišejník zeměpisný. V severských oblastech roste dutohlávka sobí, která je 

hlavní potravou sobů. 

   

 

 

 

 

 

    Terčovka bublinatá                 Lišejník zeměpisný                Dutohlávka sobí      

 

Otázky: 

 
1/ Kde se vyskytují lišejníky? 
 
2/ Proč je nazýváme průkopníky života rostlin? 
 
3/ Z čeho se skládá tělo lišejníků? 
 
4/ Co je to symbióza? 
 
5/ Kde většinou lišejníky nerostou? 
 
6/ Vyjmenuj některé lišejníky. 
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Učivo: Vyšší rostliny – kvetoucí – poznávání 
 

Než se začnete učit o kvetoucích rostlinách, tak se s některými seznamte. Kvetoucí 

rostliny dělíme na: 

 

byliny                   

 

                                                  

      květ                                                                                                      

 

      stonek                                                                           listy                             

 

kořen                                                                                                           

 

 

 

 

 dřeviny 

 

 koruna 

  

kmen 

 

 kořen 

 

 



 

Biologie rostlin         34 

1. blatouch 

 

2. kopřiva 

 

3. leknín 

 

4. lipnice 

 

5. kosatec 

 

6. podběl 

 

7. smetánka 

(pampeliška) 

 

8. zvonek 

 

9. pomněnka 

 

10. vlčí bob 

 

11. vlčí mák 

 

12. vřes 

 

13. bříza 

 

14. buk 

 

15. hrušeň 

 

16. jabloň 

 

17. modřín 

 

18. růže šípková 

 

19. violka 

 

20. narcis 

 



 

 

Učivo: Vyšší rostliny – stavba rostlinného těla  

– semeno, kořen 

Nechat naklíčit semena (hrachu, fazole). Děti pozorují zárodek kořene, stonku. 

Vysvětlit, jak rostlinka bude růst. 

 
Co jsou to rostliny? Jsou to živé přírodniny, které jsou základem života na Zemi. 

Rostlinnou říši rozdělujeme na rostliny nižší-nekvetoucí a rostliny vyšší-kvetoucí.       
O některých nekvetoucích rostlinách jsme se učili, byly to např. řasy, houby.  
 
Vyšší rostliny-kvetoucí mají složené tělo. Skládá se z těchto částí: kořen, stonek, 
listy, květy a plody, ve kterých jsou semena. Aby se narodila kvetoucí rostlinka, musí 
se do země dostat semínko. Semeno je vlastně zárodek nové rostliny. Má v sobě 
základ kořenu, stonku a listu. 
 3     4 

                                                                                                                               2 

 1 

      1- dělohy, zárodek, 2 – základy kořene, 3 – základy stonku, 4 – základy listu 

V semenu jsou živiny, které rostlina ze začátku potřebuje k svému růstu. Zároveň 
potřebuje i dostatek vody, vzduch a teplo. Má-li semeno dostatek těchto látek, začne 
klíčit. 

 

 

 

 

 

První ze semene vyrůstá kořen. 
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Kořen – je podzemní část rostliny, roste svisle dolů. Kořen přijímá z půdy vodu 
s rozpuštěnými živinami a upevňuje rostlinu v zemi. 

Co je to kořenová soustava? Je to soubor kořenů, které dělíme na kořen hlavní, 
kořeny postranní a kořenové vlásky. Na vrcholu každého kořenu je kořenová 
čepička, která kořen chrání před poškozením. Nad čepičkou je tzv. prodlužovací 
pletivo, které způsobuje, že kořen roste. 

  

 Kořen hlavní 

 Kořeny postranní 

 

 

 Kořenové vlásky                         prodlužovaní pletivo 

 (dělivé) 

 Kořenová čepička 

 

Kořeny rostlin mají různý tvar. Např. mají tvar válcovitý (mrkev), kulovitý (křen), 
svazčitý (trávy) atd. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Otázky: 

1/ Čím se rozmnožují kvetoucí rostliny? 

2/ Co má v sobě semínko? 

3/ Co potřebuje semeno ke klíčení? 

4/ Která část rostliny vyrůstá jako první? 

5/ Z čeho se skládá kořenová soustava? 

6/ Co chrání kořen před poškozením? 

7/ Jaký má kořen význam? 
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Učivo: Vyšší rostliny – stavba těla – stonek bylin a dřevin 
 
Podíváme-li se znovu na klíčící semeno, část rostliny, která vyrůstá nad zem je 
stonek. 
 listy 

         stonek 

                                                                                               

dělohy 

                                                                                                             

kořen 

 

 

Podle stavby stonku rozdělujeme rostliny na byliny a dřeviny. Stonky bylin jsou 

dužnaté, stonky dřevin jsou dřevnaté.  

 

Prohlédneme si stonky bylin. 

Hluchavka bílá            Prvosenka jarní         Žito seté             Kosatec bezlistý 

   

 

 

Stonky těchto bylin se od sebe liší uspořádáním listů. Stonek nesoucí listy je lodyha 

(Hluchavka bílá). Stonek bez listů je stvol. Listy zde tvoří přízemní růžici. (Prvosenka 

jarní). Článkovaný stonek s kolínky je stéblo (Žito seté). Podzemní stonek je 

oddenek (Kosatec bezlistý). 
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Mezi dřeviny patří stromy a keře. Stonek stromů se nazývá kmen. U keřů většinou 

stonek chybí.          

                                             Strom                        Keř 

  

Koruna 
(větve)                                                                                      koruna 

                                                                                                (větve) 

kmen                                                                                                    

                                                                                                  kořeny 

kořeny  

Na kmeni stromů vyrůstají postranní stonky, kterým říkáme větve. Stonky spojují 

kořeny s listy a proudí v nich roztoky živin. Tyto roztoky proudí v trubičkách, kterým 

říkáme cévní svazky. 

Průřez bylinným stonkem nám ukáže, z kterých částí se skládá. 

 

 

                                                                                      Na povrchu dužnatého stonku  

      cévní svazky                                                             je pokožka, pod ní jsou cévní  

                                                                                       svazky a uprostřed dužnina.                                                                                     

                 dužnina 

                                                                                                pokožka 

Průřez dřevnatým stonkem – vidíme tyto části. 

                                                                                                               Lýko 

Dřevnatý stonek má na povrchu 

kůru. Pod ní je lýko a dřevo,                                                                   Kůra 

kterými stoupají roztoky živin             

od kořenů.                                                                                            Dřevo 
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Jestliže stonek dřevin přeřízneme, tak na něm vidíme letokruhy.  

Podle nich zjistíme, jak je strom starý                                                  letokruhy                                           

 

Otázky: 

1/ Co vyrůstá ze semene nad zem? 
 
2/ Jak rozdělujeme stonky podle stavby? 

 
3/ Vyjmenuj stonky bylin. 

 
4/ Které části má dužnatý stonek? 

 
5/ Jak se nazývá stonek dřeviny? 

 
6/ Které části má dřevnatý stonek? 

 
7/ Jak se nazývají postranní stonky u dřevin? 

 

 

Učivo: Vyšší rostliny – stavba těla – listy 

 
Proč se ve městech budují parky? Proč se v místech, kde je hodně stromů dobře 
dýchá? 
 

Listy rostlin vyrůstají na stonku. List se skládá z řapíku, čepele a žilnatiny. 

Rozvětvená žilnatina zpevňuje čepel. Ovšem jsou i takové rostliny, kterým u listu 

řapík chybí. 

žilnatina řapík  

 

 

 list bez řapíku 

 

čepel na spodní 

                                                     straně průduchy 

 

Na spodní straně listu jsou malé otvůrky – průduchy. Průduchy vniká do listu vzduch 

a uniká kyslík, rovněž jimi odpařuje vodu.  
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Podle tvaru čepele rozdělujeme listy na jednoduché a složené. Jednoduché listy mají 

celistvou čepel. Složené listy mají čepel složenou z více lístků. 

          Listy jednoduché                                                 Listy složené 

 

  

 

 

 

 

Dub                 Bříza                                                Jírovec                Jeřáb                  

 

Jakou mají listy barvu? Listové čepele obsahují zelená a žlutá listová barviva. Zelené 

barvivo se nazývá chlorofyl a překrývá barvivo žluté. To vynikne až na podzim, kdy 

se chlorofyl ztrácí a listy žloutnou. 

Co vzniká v listech? V listech vzniká za příznivých podmínek přeměna neústrojných 

látek v látky ústrojné. Je to fotosyntéza.  

 

Otázky: 

1/ Kde vyrůstají listy?                                                                                                                        

 

2/ Z kterých částí se list skládá? 

 
 
3/ Jak dělíme listy podle tvaru čepele? 

 
 
4/ Jak se nazývá zelené barvivo? 

 
 
5/ Jak se nazývá přeměna látek v listech? 

 
 
6/ Jmenujte rostliny s jednoduchými a složenými listy. Použijte atlas rostlin. 

 
 
 



 

Učivo: Vyšší rostliny – stavba rostlinného těla – květy 

 
   Květy rostlin bývají většinou barevné a pěkně voní. Tím lákají mnoho hmyzu, který 

zde nachází potravu. Květy vyrůstají na stonku. Jsou to rozmnožovací části rostliny. 

Květy nejsou všechny stejné. Některé rostliny mají květy s okvětím (obr. 1). Okvětí je 

tvořeno stejně barevnými lístky. Jiné rostliny mají květy s kalichem a korunou (obr. 

2). Kalich je tvořen zelenými lístky, koruna je barevná. 

 

1. tulipán s okvětím                                             2. květ s kalichem a korunou 
 
  

  

 

 

Části květu 

 

 okvětní                        korunní                     prašník               blizna                                                           

 lístky                           lístky                                semeník  

tyčinka                                                    tyčinka pyl  

   pestík                      kalich nitka                  vajíčka 

       

  Květ s okvětím      Květ s kalichem a korunou Tyčinka                     Pestík 

 

   Korunní a kališní lístky květu chrání jeho vnitřní části. Uvnitř květu je pestík a 

tyčinky. Pestík je uprostřed květu. Lepkavý vrchol pestíku je blizna. Dolní část je 

semeník, ve kterém jsou uložena vajíčka. Okolo pestíku jsou tyčinky. Tyčinka má 

prašník, který obsahuje pyl. Tyčinky s pylem jsou samčí orgán a semeník s vajíčky je 

samičí orgán. Oba jsou důležité při rozmnožování. 
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   Většina rostlin má květy uspořádané v květenství. Je to seskupení drobných kvítků 

na jednom stonku. Příkladem květenství je šeřík, vlčí bob, slunečnice, jetel. 

 

 

 

 

Vlčí bob                                   šeřík                                              jetel 

   Některé rostliny mají tak nenápadné květy, že je ani nevidíme. Proto také nelákají 
hmyz. Je to např. obilí, trávy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

1/ Jaký mají význam květy pro rostlinu? 
 
2/ Vyjmenuj květy s okvětím, květy s kalichem a korunou. 
 
3/ Co je uvnitř květu? 
 
4/ Které části má tyčinka? 
 
5/ Které části má pestík? 
 
6/ Co je to květenství? 
 
7/ Které rostliny mají nenápadné květ 
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Učivo: Opylení, oplození – rozmnožování 

MO     VÍ       TÝL                         Až sestavíš tato slova, poznáš, k čemu se vztahují? 

     LA      VČE 

ČME   LÁK   TR                    
 
Na květech rostlin můžeme za teplých slunečních dnů často vidět včely a další hmyz. 
Co dělají ve květech? 

 
   Většinou sbírají sladkou šťávu. Přitom se jim na těle zachytí pylová zrnka. Protože 

se v květech pohybují, tak pyl přenesou na bliznu. Jestliže se pyl na blizně přilepí, 

nastává opylení květu. Květy některých rostlin se mohou opylit vlastním pylem. To je 

samoopylení. Květy většiny rostlin musí být opyleny pylem z jiných květů. To je 

cizoopylení. Při tomto opylení se kromě hmyzu podílí i vítr. 

 

 

 

 

 

 

        Samoopylení                                                       cizoopylení 

Po opylení dochází k oplození. Bez oplození by se z vajíčka nemohlo vyvinout 

semeno. Jak probíhá oplození? 

Pylové zrnko začne na blizně vyrůstat v jemné vlákno, kterému říkáme pylová láčka. 

Tato láčka prorůstá pestíkem až k vajíčku. Zde láčka splyne s vajíčkem a nastane 

oplození. 

Po oplození se vajíčko přeměňuje 

v semeno a semeník v plod. Toto 

rozmnožování se nazývá pohlavní 

rozmnožování. Avšak rostliny se 

mohou rozmnožovat i nepohlavně. 

Např.: stonkem, kořenem, listem. 
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Otázky: 

1/ Kdo opyluje květy? 

2/ Co nastane, když se pyl uchytí na blizně? 

3/ Co je to samoopylení? 

4/ Co je to cizoopylení? 

5/ K čemu dochází po opylení? 

6/ Kam se pylové zrnko musí dostat při oplození? 

7/Co vznikne z oplozeného vajíčka? 

8/ Z které části pestíku vznikne plod? 

 

Učivo: Vyšší rostliny – stavba rostlinného těla – plody 

 

Učivo uvedeme ukázkou dužnatým plodem (jablko) a suchým plodem (ořech). Děti 
pozorují rozdíl. 
Máš rád(a) ovoce? Které ovoce máš nejraději? Co to je ovoce? 

Plody se vyvinou z pestíku po opylení a oplození. Švestky, jablka, hrušky jsou plody. 

Oříšek, lusky, obilky jsou také plody. Jak se od sebe tyto plody liší? Liší se od sebe 

svým oplodím. Oplodí tvoří pokožka (slupka), dužnina a semeno. Některé plody mají 

oplodí dužnaté (např.třešeň, jablko) a jiné plody mají oplodí suché (např. oříšek, 

lusk). 

  Plody dužnaté                                          Plody suché 

 

 

 

 

 

Dužnaté plody mají slupku a dužninu. V dužnině jsou uložena semena. Podle 

uložení semen v dužnině je dělíme na malvice (jablko), peckovice (švestka) a 

bobule (angrešt). 

Malvice mají semena uložena v jádřinci, peckovice mají semeno v pecce a bobule 

mají více semen v celé dužnině. 
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jádřinec slupka pecka semena 

 slupka dužnina 

 dužnina slupka 

 dužnina 

 

           malvice                                 peckovice                              bobule 

Suché plody dělíme na pukavé, které po dozrání puknou (lusk u hrachu, tobolka u 

máku) a nepukavé, které po dozrání zůstávají uzavřené (oříšek, nažka u 

slunečnice). 

    

 

 

 

tobolka máku      lusk hrachu                            dvojnažka javoru            žalud dubu 

          plody pukavé                                                         plody nepukavé 

Plody obsahují semena. V semenu je uložen zárodek nové rostlinky. Každé semeno 

před poškozením chrání slupka. Šíření semen zabezpečuje růst nových rostlin. 

Semena, nebo i plody, jsou rozšiřovány větrem, zvířaty, vodou. Rovněž i člověk 

používá semena k pěstování kulturních rostlin. Plody jsou významnou složkou naší 

potravy, ale jsou i potravou pro ptáky a jiná zvířata. 

Otázky: 

1/ Z čeho se vyvinou plody? 

 
2/ Co musí nastat, aby plod vznikl? 

 
3/ Co patří do oplodí? 

 
4/ Jak dělíme plody podle oplodí? 

 
5/ Dužnaté plody dělíme na ______, _______, _______. 

 
6/ Suché plody dělíme na ______, _______. 

 

7/ Jak se rozšiřují semena plodů? 
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Učivo: Základní proces v listech rostlin 
 

SOFRKOLOTAHOKUSANYVINLZTPRÉVBZUCAJU 
 
Zakroužkuj každé třetí písmeno a dostaneš slovo, které popisuje děj udržující život 

na Zemi tím, že je zdrojem kyslíku potřebného k dýchání. 

Co je to fotosyntéza? 

Je to děj, který probíhá pouze u rostlin. Je to přeměna neústrojných látek v látky 

ústrojné. 

Jak probíhá fotosyntéza? 

Zelené rostliny potřebují k výživě neústrojné látky. Čerpají je z půdy a vzduchu.  

Z půdy si berou minerální látky rozpuštěné ve vodě. Ze vzduchu přijímají oxid 

uhličitý. Listy rostliny musí mít dostatek listové zeleně (chlorofylu). Při dostatku světla 

a tepla se tyto látky přemění v listech na škrob a cukry (látky ústrojné). Této přeměně 

říkáme fotosyntéza. Při této přeměně rostlina uvolňuje do prostředí kyslík a tím 

obohacuje vzduch plynem, který nutně všechny živé organismy potřebují k dýchání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:  Buk, dub a další stromy jsou schopny vyprodukovat za 1 hodinu až 1,5 kg 

kyslíku. Takové množství potřebují dva lidé k dýchání na 1 den. 

Otázky:                                                                                         4/Jak se jmenuje zelené barvivo? 
 
1/ Co je to fotosyntéza?                                                                 5/ Co uvolňují rostliny do vzduchu? 
 
2/ Co si rostliny berou z půdy?                                                      6/ Kde se tato proměna děje? 
 
3/ Co si rostliny berou ze vzduchu?                                               7/ Co se v listech ještě vytvoří? 
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Učivo: Mechy 
 

Jsou to vyšší rostliny, které jako zelené pokrývky tvoří nejnižší rostlinné patro 
v lesích. Mechy jsou drobné zelené rostlinky, kterým se nejlépe daří ve vlhkém 
prostředí. Zadržují velké množství vody a tím chrání lesní půdu před vyschnutím. 
Nejvíce rozšířený mech v našich lesích je ploník obecný. Kromě ploníku rostou 
v lese, nebo na louce i jiné mechy jako např. rokyt a měřík. 

   

  

 

 

 

      ploník obecný                          měřík                               rokyt 

Základem těla mechu jsou v zemi příchytná vlákna a nad zem vyrůstá lodyžka 

porostlá drobnými lístky. Z lodyžky vyroste štět, který nese tobolku s výtrusy. Ve 

vlhku z výtrusu vyroste nová rostlinka. 

  tobolka 

 lodyžka s listy štět 

 

       příchytná vlákna 

V horských oblastech nebo bažinách najdeme mech zvaný rašeliník. Je zajímavý tím, 

že na vrcholu stále dorůstá, ale spodní část, která je v bahně odumírá a za 

nepřítomnosti vzduchu se mění v rašelinu. Používá se v zahradnictví ke zlepšování 

kvality půdy, nebo k zábalům v lázních, protože má léčivé účinky. 

Otázky: 

1/ Kde roste nejvíce mechů?                                           rašeliník 

2/ Jaké mechy známe? 
 
3/ Z kterých částí se skládá rostlinka mechu? 
 
4/ Čím se mechy rozmnožují? 
 
5/ Který mech roste v bažině? 
 
6/ Jaký význam mají mechy v přírodě? 
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Učivo: Kapraďorosty 

V dávných dobách rostly na naší Zemi ohromné stromovité kapradiny, přesličky a 

plavuně. Zachovaly se po nich otisky na horninách, ale hlavně jsme z nich získali 

černé uhlí. Jak se uhlí tvořilo? Kmeny těchto rostlin zapadaly do bahna a bez 

přístupu vzduchu zuhelnatěly. 

Se změnou životních podmínek dřívější kapraďorosty se začaly měnit. Stromovité 

kapraďorosty se přeměnily v bylinné. 

  

                                       Dřívější kapradina 

 

 

 Dnešní kapradina 

Mezi kapraďorosty patří kapradiny, plavuně a přesličky. 

Zástupcem kapradin je kapraď samec. Je to lesní bylina, která roste hlavně na 

vlhkých a stinných místech. V zemi má oddenek (stonek), z kterého vyrůstá kořen a 

nad zem vyrůstají listy. Na spodní straně listu jsou výtrusy, kterými se rostlina 

rozmnožuje. 

   

 

 

                                                                                                                                                              
 
 
Kapraď samec oddenek s kořeny          listy s výtrusy 
 
                         Zástupcem plavuní je plavuň vidlačka. 
                         Roste hlavně v jehličnatých lesích. 
                         Všechny druhy plavuní jsou velmi vzácné, proto jsou chráněné. 
                         Zástupcem přesliček je přeslička rolní.   

                         Roste na suchých slunných místech, hlavně na polích.  

                         Přeslička rolní se využívá jako léčivá rostlina.  

                         Jiné druhy přesliček jsou jedovaté. 
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Učivo: Les – typy lesů 

 

Co je to les? Les je společenstvo rostlin a živočichů, kteří v něm nacházejí příznivé 

podmínky pro život. V České republice lesy pokrývají asi jednu třetinu rozlohy. Jsou 

to lesy jehličnaté, smíšené a listnaté.                                                                             

Lesy jehličnaté: tvoří většinu lesních porostů, hlavně na horách. Jsou v nich 

především smrky, borovice, v menší míře modříny a jedle.                                      

Lesy smíšené: zde rostou jak stromy jehličnaté (smrk, borovice), tak stromy listnaté 

(dub, bříza, buk). Jsou to lesy podhorských oblastí.                                                                

Lesy listnaté: roste zde buk, dub, bříza, habr, javor. Jsou to typické lesy nížin. 

Na území naší republiky se nachází i prastarý lesní porost, do jehož života člověk 

nesmí zasahovat. Je to prales, který patří k chráněným přírodním památkám. Na 

Šumavě je známý prales Boubín a v Beskydech prales v Mionši. 

Lesy mají v přírodě nesmírný význam. Zachycují vodu, kterou pak odpařují do 

ovzduší a tím zvlhčují vzduch. Většina řek pramení v lesích. Ze stromů získáváme 

dřevo pro průmysl (papírenský, nábytkářský, stavební). Užitek z lesů sběr lesních 

plodů (malin, ostružin, borůvek, hub) a lov zvěře (jelenů, divokých prasat, srnců). Žije 

zde i mnoho ptáků. Les je využíván i jako rekreační prostředí. O lesy se musíme také 

starat. Na vykácené plochy se vysazují mladé sazenice tzv. lesní školky. Les 

chráníme také tím, že dodržujeme tyto zásady. Prohlédni si obrázky a popiš je. 

 

 

 

 

 

 

   Nelamte mladé stromky.                   V lese nekřičte, plašíte lesní zvěř. 

     Les roste mnoho let.                      

 

 

 

 

  

 

 

                      V lese udržuj čistotu,                                       Nesbírej houby, které 

         nerozdělávej oheň.                                            neznáš a nenič je.                                       



 
Otázky:                                                                                           4/ Který les je typický pro níže položené oblasti? 

 

1/ Co je to les?                                                                                5/ Kde rostou hlavně smíšené lesy? 

 

2/ Jaké lesy jsou v České republice?                                              6/ Proč má les velký význam v přírodě? 

 

3/ Kde se vyskytují hlavně jehličnaté lesy?                                     7/ Čím prospívá les lidem? 

 

 

Učivo: Lesy – lesní patra 
 

Jdeme na vycházku do lesa. Jak se máme v lese chovat a proč? 

V lese nekřičíme, plašili bychom zvěř. Nelámeme mladé stromky. Udržujeme čistotu. 

Neničíme rostliny. Neděláme zde oheň. 

V lese žijí živočichové, rostou rostliny, které jsou na sobě závislé. Tvoří tzv. lesní 

společenstvo. Lesní stromy rostou až 70-80 let. Podle výšky rostlin v lese rozlišujeme 

takto lesní patra. 

Patro stromové: je tvořeno různými listnatými nebo jehličnatými stromy (např. smrk, 

dub, borovice). Na těchto stromech nachází potravu a úkryt mnoho ptáků (např. 

sova, káně, datel, kukačka), ale také i veverka a kuna.   

Patro keřové: roste ve větší míře na okraji lesa. Tvoří ho lesní keře, např. maliník, 

ostružiník, líska, šípky. Na těchto keřích dozrávají chutné plody a zároveň slouží jako 

úkryt pro jeleny, srnce, divoká prasata. 

Patro stromové a keřové vytváří ochranný pás, který chrání rostliny uvnitř lesa. 

Patro bylinné: tvoří kapradiny, tráva, sasanky a polokeře jahod, borůvek, brusinek. 

Patro mechové: nejnižší patro tvoří mechy, lišejníky a houby. Houby slouží jako 

potrava zvěře. Mechy zadržují hlavně dostatek vody. Z jehličí, které se zde vrství si 

mravenci staví mraveniště. 

 

                                                                              Patro stromové 

                                                                               

                                                                             Patro keřové 

                                                                             Patro bylinné 

                                                                             Patro mechové 
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Otázky: 

 

1/ Jaké zásady dodržujeme v lese? 
 
2/ Jak dlouho rostou lesní stromy? 
 
3/ Vyjmenuj lesní patra. 
 
4/ Která patra chrání rostliny uvnitř lesa? 
 
5/ Ve kterém patře si nasbíráš jahody a borůvky? 
 
6/ Ve kterém patře rostou houby? 
 
7/ Která rostlina udržuje vodu v lese? 
 

 

Učivo: Jehličnaté stromy 

Proč je jehličnatý les i v zimě zelený? Znáš jehličnaté stromy? 

Co jsou to jehličnany? Jsou to stromy, které mají úzké listy tzv. jehlice (jehličí). 

Rostou hlavně ve vyšších polohách, protože jim nevadí zima. Jehličnaté stromy 

našich lesů jsou smrk, borovice, jedle a modřín. 

 

Smrk obecný je nejčastějším stromem našich lesů. Roste do výšky 30-40 m. V zemi 

má krátký kořen, proto vítr smrk snadno vyvrátí. Jehlice smrku jsou krátké a tuhé. 

Šišky jsou dlouhé a na větvích visí směrem dolů.     

 

Borovice lesní je statný strom, kořeny prorůstají                                                           

hluboko do půdy, proto může růst i na skalách.                                                                         

Jehlice vyrůstají po dvou a jsou dlouhé,                                                                                            

tuhé, špičaté. Borovice má malé šišky.                                                                                              

Ve dřevě borovice je mnoho pryskyřice,                                                                                   

z té se vyrábí terpentýn. 

 

Modřín opadavý roste hlavně na okrajích lesů, protože potřebuje dostatek světla 

k růstu. Měkké zelené jehlice vyrůstají na větvičkách ve svazečcích. Jehlice na zimu 

vždy opadají. Šišky jsou malé a zůstávají na stromě několik let.  
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Jedle bělokorá roste v jehličnatých i smíšených lesích, ale netvoří souvislé porosty. 

Dorůstá až do 40 m výšky a kmen může mít průměr až 2 m. Jehlice má ploché, na 

spodní straně s dvěma bělavými pruhy. Šišky jsou velké a na větvích zůstávají 

vzpřímené. Po dozrání se rozpadají.                                                                                

Jedle je citlivá na znečištění ovzduší. 

 

Ze dřeva těchto jehličnanů se vyrábí nábytek, odpad se využívá jako palivo. Rovněž 

se využívá ve stavebnictví. Smrkové dřevo je základní surovinou i pro výrobu 

tělocvičného nářadí 

Pobyt v jehličnatých lesích prospívá našemu zdraví, protože tyto stromy uvolňují do 

ovzduší hodně kyslíku. 

 

Otázky: 

1/ Vyjmenuj jehličnaté stromy našich lesů. 

 

2/ Jak se nazývají listy těchto stromů? 

 

3/ Kterému jehličnatému stromu v zimě jehlice opadají? 

 

4/ V čem jsou semena těchto stromů? 

 

5/ proč může vítr roznášet semena po okolí? 

 

6/ Které dřevo se využívá k výrobě papíru? 

 

 

Učivo: Lesní keře 

 

V listnatých, smíšených i jehličnatých lesích rostou různé druhy keřů. Tyto keře nám 

poskytují chutné plody. 

 

Lesní keře, které rostou nejen ve všech lesích, ale i na mýtinách a pasekách, jsou 

maliník a ostružiník. Lidé jejich plody sbírají, využívají je v domácnostech na výrobu 

šťávy. V potravinářském průmyslu se z plodů vyrábí džemy. Jejich sušené listy jsou 

součástí léčivých čajů.                                         
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Borůvka tvoří v jehličnatých lesích rozsáhlé porosty.  

Plodem je drobná černá bobule – borůvka. Jedí se  

syrové, nebo se z nich připravují šťávy a marmelády.  

Sušené plody mají léčivé účinky. 

 

 

 

Brusinka je keřík, který roste převážně v borových  

lesích. Plodem je červená bobule nahořklé chuti.  

Z brusinek se připravují kompoty, které se podávají 

k masům. 

 

 

 

Jahodník lesní roste ve světlých lesích nebo  

v travnatých okrajích lesa. Lesní jahody jsou drobné  

červené plody výrazné chuti a vůně. Vyrábí se z nich  

sirupy a džemy. 

 

 
Líska se hlavně vyskytuje v listnatých lesích. Kvete  

brzy na jaře a květy obsahují velké množství pylu.  

Jsou první pastvou pro včely. Jádra plodu – lískové  

oříšky, jsou výživná a využívají se k výrobě cukrovinek. 

 

 

V jehličnatých lesích roste také keřík jalovec.  

Vytváří šištice, které mají tvar bobule a obsahují semena.                                                                 

Tyto šištice jsou hlavně potravou ptáků. 
 
Otázky: 
 
1/ Vyjmenuj keře našich lesů. 
 
2/ Co se většinou vyrábí z plodů těchto keřů? 
 
3/ Který plod má nahořklou chuť? 
 
4/ Z kterého keříku sbíráme plody na koláče? 
 
5/ Který keř poskytuje svá jádra k výrobě cukrovinek? 
 
6/ Které listy se sbírají do léčivých čajů? 
 
7/ Které květy dávají první potravu včelám? 
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Učivo: Lesní byliny 

 

V našich lesích roste kromě stromů a keřů i mnoho bylin. Většina z nich rozkvétají už 

brzy z jara. Které byliny kvetou brzy z jara a zkrášlují les? 

Jako první rozkvétají sněženky a bledule. Neuškodí jim ani sníh, ani mráz. Hned po 

nich zdobí les svými květy jaterník podlíška, sasanka, prvosenka, plicník, konvalinka. 

Konvalinka je prudce jedovatá bylina, ale krásně voní. Většina těchto bylin žije více 

let a za svůj život několikrát vytvoří květy a plody. Jsou to byliny vytrvalé neboli 

trvalky. Přesto těchto bylin ubývá a proto jsou zákonem chráněny (např. sasanka, 

bledule). 

K lesním bylinám patří také kapraď samec a mechy. Kapraď samec roste hlavně na 

stinných místech. Mechy v lesích zase tvoří rozsáhlé porosty. 

 

 

 

 

sněženka bledule  prvosenka    sasanka 

 

 

 

                                                                  plicník kapraď          orsej 

 
Otázky: 

  

1/ Které lesní byliny kvetou ještě když je sníh? 

 

2/ Jmenuj další byliny rostoucí v lese. 

 

3/ Která rostlinka je jedovatá ale krásně voní? 

 

4/ Proč některé byliny jsou zákonem chráněny? 

 

5/ Co znamená, když se řekne vytrvalá rostlina? 
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Učivo: Listnaté stromy – buk, dub, jasan, habr 
 

Listnaté stromy rostou v lesních porostech především v nížinách, ale také v lesích 

smíšených. Mezi nejznámější listnaté stromy patří dub, buk, bříza, habr, olše, jasan, 

javor, topol, vrba, lípa. Stromy, které nám dávají tvrdé trvanlivé dřevo, jsou: dub 

zimní, buk lesní, jasan ztepilý a habr obecný. 

Dub zimní: je mohutný strom s rozložitou korunou. Dorůstá až 30 m výšky a 

dosahuje až 300letého stáří. Poznáme ho podle laločnatých listů a plodů. 

                                  plod žalud        Plody se nazývají žaludy. Jsou potravou lesních                           

                                                        zvířat (divokých prasat, sojky). Dřevo dubu je      

                                                        tvrdé, odolné proti vlhku. Používá se na vodní       

                                                        stavby, vyrábí se z něj nábytek a parkety. 

větvička s listy 

Buk lesní je statný strom s hladkou kůrou, která má šedou barvu. Roste jak 

   větvička s listy                          v listnatých lesích, tak i v lesích smíšených. Plodem  

                                                    je bukvice. Bukvicemi se živí lesní zvěř. Z tvrdého 

                                                    bukového dřeva se vyrábí nábytek a také parkety. 

 

 plod bukvice 

Jasan ztepilý je rovněž statný strom s rozložitou korunou. Jeho list je složen 

z malých lístků. Plody jsou okřídlené nažky vyrůstajících ve svazcích. Dřevo jasanu 

patří k nejcennějším dřevům. Je tvrdé a pružné. Používá se k výrobě sportovního 

nářadí, nábytku, hudebních nástrojů. 

                          větvičky s listy                

 

 

                                                                          

                                      plod okřídlené nažky ve svazcích 
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Habr obecný je strom menšího vzrůstu. Mladé habry mají křovitou korunu. Plodem                                

                                                    je okřídlený oříšek a proto ho vítr může dobře   

                                                   roznášet po okolí. Habr má tvrdé dřevo, které se      

                                                   využívá v truhlářství (topůrka, nářadí). 

 

 

Otázky: 

1/ Vyjmenuj některé listnaté stromy.                         5/ Jaké dřevo nám dávají tyto stromy: buk, dub, jasan a habr? 

 

2/ Který strom má laločnaté listy a plodem je žalud?          6/ Nejcennější dřevo je z kterého stromu? 

 

3/ Který strom má plody bukvice?                                       7/ K čemu využíváme dřevo dubu a buku? 

 

4/ Jak se nazývají plody jasanu?                                         8/ K čemu se používá dřevo jasanu? 

 

 

 

Učivo: Listnaté stromy – bříza, olše, javor 

 

Znáte strom s šedobílou kůrou? 

Je to bříza bělokorá. Korunu břízí tvoří řídké, převislé větve. K růstu potřebuje 

dostatek světla, proto roste na okrajích lesů, nebo v parcích. Plodem břízy je 

okřídlená nažka. Míza a listy břízy se využívají k výrobě šamponů. Listy se také 

přidávají do léčivých čajů. Dřevo má bříza středně tvrdé, vyrábí se z něj nábytek, ale 

je vhodné i pro řezbářské práce. Z větví se dělají košťata. 

 

 

 

 

 

 

větévka s listy                                       jehnědy                             nažka  
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Olše lepkavá. Proč lepkavá? Její mladé lístky jsou lepkavé. Roste kolem potoků a 

na vlhkých místech v lesích. Květy olše jsou jehnědy. Samičí jehnědy se na podzim 

přemění v šištice. Uvnitř šištic jsou plody dvoukřídlé nažky. Tyto nažky jsou 

vyhledávanou potravou ptáků. Dřevo olše je načervenalé, trvanlivé vůči vlhku, 

využívá se k vodním stavbám. 

olše                                                               javor 

 

 

 

 

 

 

větévka s listy                        šištice             plod dvojnažka                    větévka s listy 

 

Javor mléčný je vysoký košatý strom. Jeho listy jsou široké a laločnaté. Javory jsou 

medonosné stromy, vyhledávané hmyzem pro sladkou šťávu a pyl. Plody jsou srostlé 

po dvou a říkáme jim dvoukřídlé nažky (dvojnažky). Dřevo javoru je měkké, používá 

se při výrobě hudebních nástrojů a také v řezbářství. 

 

Otázky: 

1/ S kterými listnatými stromy jste se seznámili? 

 

2/ Který strom má bílošedou kůru? 

 

3/ Který strom má trvanlivé dřevo ve vlhku? 

 

4/ K čemu je vhodné dřevo javoru? 

 

5/ Míza a listy z jednoho stromu se používají k výrobě šamponů. Z kterého stromu? 

 

6/ Co je to nažka? 

 

7/ Kdo vyhledává plody olše? 
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Učivo: Listnaté stromy – lípa, vrba, topol 
 

Víte, že jeden strom a jeho list je zobrazen na jedné bankovce (1000 Kč)? Který je to 

strom? 

Lípa srdčitá je mohutný rozvětvený strom se srdčitými listy. Lípa je medonosná 

dřevina. Její žluté květy krásně voní, jsou bohaté na nektar, a proto je hojně 

navštěvují včely. Lipový květ je rovněž léčivý a proto se používá k přípravě čaje. 

Dřevo má měkké. Lehce se zpracovává, a proto se používá k sochařským a 

řezbářským pracím. Pro svůj vzrůst je považována za okrasný strom, který se 

vysazuje jednotlivě. Staré lípy jsou chráněny jako přírodní památka. 

 

 

  

  

 

 

  větvička lípy s listy a květy        plody          větvička vrby s listy a jehnědy        plod 

Vrby rostou jako stromy nebo jako keře. Vysazují se okolo řek na zpevnění břehů, do 

parků a okolo cest. Známe vrbu košíkářskou, vrbu jívu a vrbu bílou (smuteční). Květy 

vrb jsou uspořádány v jehnědách a plodem jsou tobolky. 

Vrba jíva má největší význam pro včely, protože kvete brzy z jara a je jejich první 

potravou. 

Z vrby košíkářské se využívají mladé větve na pletení košíků. 

Stromový růst má vrba bílá (smuteční), kterou vysazujeme u řek, v parcích, ale i na 

hřbitovech. 
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Topoly jsou rychle rostoucí stromy. Nehodí se do lesních porostů, vysazují se hlavně 

okolo potoků a cest, kde slouží jako větrolamy. U nás se pěstuje hlavně topol vlašský 

se štíhlou korunou. Dřevo topolů je měkké a lehké. Používá se k výrobě zápalek, 

tužek. 

 

  

 

 

 

 

                             větvička s listy a jehnědami                            plod, tobolka 

Otázky: 

 

1/ Které medonosné stromy znáš?                                                    5/ Co se plete z větví vrby košíkářské? 

  

2/ Jaké má lípa květy?                                                                       6/ Která vrba je důležitou potravou včel? 

 

3/ K čemu použijeme dřevo z lípy?                                                    7/ Proč se topol vlašský vysazuje okolo cest? 

 

4/ Kde se vysazují hlavně vrby a topoly?                                          8/ Z kterého stromu se vyrábí zápalky a tužky? 

 

 

 

Učivo: Ovocné stromy – jabloň, hrušeň 

Které stromy pěstujeme v zahrádkách a sadech? 

Pro co tyto stromy pěstujeme? 

Ovocné stromy nám poskytují ovoce, které je významnou složkou lidské výživy. 

Ovocné stromy, které pěstujeme, dělíme do dvou skupin. Do první patří stromy, které 

poskytují jádrové ovoce. Mezi ně řadíme jabloň a hrušeň. 

 

Jak poznáme jabloň? Jabloň má rozložitou kulovitou korunu. Listy jsou vejčité, na 

spodní straně plstnaté. Květy má narůžovělé. 
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Jak poznáme hrušeň? Hrušeň má korunu kuželovitou, listy vejčité a lesklé. Květy 

hrušně jsou bílé. 

 

 

 

Oba stromy rozkvétají na konci jara. Po opylení květů se z nich vyvíjejí plody zvané 

malvice, které jsou různě zbarvené (zeleně, žlutě, červeně …) 

Plody hrušně a jabloně obsahují vitamíny a minerály a proto jsou zdravé. Můžeme je 

jíst čerstvé, ale i zpracované jako přesnídávky, džusy, kompoty 

Otázky: 

1/ Kde pěstujeme ovocné stromy?                                                                                                                                                           

2/ Které stromy nám dávají jádrové ovoce? 

3/ Jak tomuto ovoci říkáme?                                                                                          

4/ Porovnej korunu jabloně a hrušně?                                                                               

5/ Jaké mají tyto stromy květy?                                                                                                       

 

Učivo: Ovocné stromy – třešeň, švestka, meruňka, broskev 

Které ovocné stromy rozkvétají první z jara?  

První z jara rozkvétá třešeň, švestka a meruňka.                                                                     

Třešeň, švestka, meruňka, broskvoň patří do skupiny ovocných stromů. Ze kterých 

sklízíme peckové ovoce tzv. – peckovice. 

 Třešeň, švestka jsou ovocné stromy, které se v našich zahradách a sadech objevují 

nejvíce. Mají rozložité koruny, jejich květy jsou barvy bílé. Dávají nám plody zvané 

peckovice s jednou peckou uvnitř plodu. Podobný strom třešni je višeň. Její plody 

jsou kyselejší.                                                                                                                           

Mezi teplomilné peckoviny zařadíme meruňku a broskvoň.                                                  

Meruňka je menší strom s rozložitou korunou. Květy má z počátku narůžovělé, 

později bělají. Plody meruňky mají oranžovou barvu.                                                               

Broskvoň je rovněž strom menšího vzrůstu. Květy má růžové. Vytváří plody 

s plstnatou slupkou (broskve), nebo se slupkou lysou (nektarinky).                                          

Plody těchto peckovin obsahují velké množství vitamínů. Jíme je čerstvé nebo 

zpracované jako džemy, kompoty, džusy. 
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  Třešeň Švestka 

 

 

  Meruňka Broskvoň 

 

 

 

Otázky : 

1/ Které ovocné stromy nám poskytují peckovité ovoce?        4/ Jak se nazývají plstnaté a lysé plody broskvoně?                                                 

2/ Jaké barvy je plod třešně, švestky, meruňky?                      5/ Jak zpracováváme tyto plody? 

3/ Které ovocné stromy jsou teplomilné? 

Učivo: Ovocné keře 

V zahradách kromě ovocných stromů pěstujeme i ovocné keře. Tyto keře nám 

poskytují drobné, ale velmi chutné plody, které se nazývají bobule. 

Mezi ovocné keře řadíme rybíz, angrešt (srstka), vinnou révu, vyšlechtěné odrůdy 

maliníku, ostružiníku a jahodníku. 

Rybíz pěstujeme nejen jako keř, ale i jako drobné stromky. U rybízu rozeznáváme 

odrůdy s plody červenými, bílými a červenými. Plody jsou bobule. 

Angrešt (srstka) se vyznačuje ostrými trny. Plody jsou buď lysé, nebo srstnaté. 

Barvu mají zelenou nebo tmavě červenou. 

 

 
 

Rybíz   - plody bobule seskupené v hrozen                   angrešt (srstka) 

Maliník a ostružiník, které pěstujeme v zahradách, byly vyšlechtěné z keřů planých. 

Rozkvétají na konci jara. Po opylení květů vytvářejí plody, které se nazývají souplodí 

peckoviček. Maliny mají červenou nebo žlutou barvu, ostružiny modročervenou. 

 Plody-souplodí peckoviček 

 

 

         maliník ostružník 
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Jahodník je nejvíce pěstovanou rostlinou v našich zahradách. Má velmi malý 

dřevnatý stonek a růžici přízemních listů. Bobulovité plody jsou červené a velmi 

chutné.                                                                                  

                                                                               úponek 

 

 vinná réva 
        Jahodník s plody                                                                s hroznem bobulí  

Plody těchto keřů se zpracovávají na džemy, kompoty, sirupy a džusy. 

Vinná réva je popínavá rostlina, má ráda teplo, proto se pěstuje v teplejších 

oblastech. Její plody bobule jsou, jsou seskupeny v hrozen. Plody mají barvu 

zelenou, růžovou nebo modrou. Konzumujeme je jako ovoce, ale hlavně se lisují na 

víno. 

Otázky: 
 
1/ Vyjmenuj ovocné keře v našich zahradách? 
 
2/ Jak se nazývají plody maliníku a ostružiníku? 
 
3/ Jak se nazývají plody ostatních keřů? 
 
4/ Kde se pěstuje vinná réva? 
 
5/ Co se lisuje z plodů vinné révy? 
 
6/ Který ovocný keř je nejmenší? 
 
7/ Které výrobky z plodů ovocných keřů znáš? 

 

 

Učivo : Pěstování a výsadba ovocných dřevin 

 

Chceme-li si vypěstovat zdravé a chutné ovoce musíme ovocné dřeviny dobře 

ošetřovat.                                                                                                                              

Na podzim po sklizni ovoce, ovocné stromy i kuře                                                                 

musíme připravit na zimní období.                                                                         

Kmeny stromku se chrání proti okusu zvěří pletivem,                                                            

nebo vápenným nátěrem. Rovněž se provádějí                                                                         

postřiky proti chorobám a škůdcům. 
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Jak vysazujeme stromek? Stromky můžeme                                                                  

vysazovat na podzim i na jaře.                                                                                         

Vykopeme jámu, do jámy na dno                                                                                             

dáme kompost a zatlučeme kůl. 

Ke kůlu postavíme stromek a přivážeme 

Lýkem. Jámu zasypeme zemí a navrch 

Ještě přisypeme kompost. Zasazený 

 stromek vydatně zalijeme.                                                                                                     

Ovocné stromky vypěstované ze semen nemají chutné ovoce. Proto mladé pláňky 

očkujeme, nebo roubujeme.   

Jak se očkuje stromek?                                                                       očko 

Očko je pupen z kvalitního stromu,                                                                                      

který se vsadí pod kůru podnože                                                         podnož                                              

a nechá se růst. 

Jak roubujeme?                                     

Roubovat může mladý stromek i starší strom.                             roub         

Roub je větvička ze stromu, který má velmi                                 podnož  

dobré ovoce. Roub šikmo seřízneme a vložíme 

do rozříznuté podnože stromu. Zavážeme lýkem a potřeme voskem. Na větvích 

vyrostlých z roubů sklízíme chutné ovoce. 

Koruny ovocných rostlin se musí prořezávat. Vyřezávají se větve, které si navzájem 

stíní a tím nemají dostatek světla. 

 
Otázky: 
 
1/ V kterém období ošetřujeme stromy? 
 
2/ Jak zabraňujeme okusu zvěří? 
 
3/ Kdy stromky vysazujeme?  
                                                                                                                                      
4/ Popiš výsadbu stromku. (přečti postup v textu) 
 
5/ Co je to očko? 
 
6/ Co je to roub 
 
7/ Proč stromky očkujeme a roubujeme? 

 

 

 

 

 



 

Učivo: Ovoce ze subtropické a tropické oblasti 

Kromě domácího ovoce je u nás po celý rok v prodeji ovoce dovezené ze 

subtropických a tropických oblastí. Dovezené ovoce je zdravým a výživným 

doplňkem naší stravy. 

Nejznámější jižní ovoce poskytují citroníky. Pěstují se jako stromky nebo keře. 

Kvetou a plodí celý rok. Dávají nám chutné a šťavnaté bobule – citróny, pomeranče, 

mandarinky a grepy.  

   

 

 

Ze zámořských oblastí (Kuba, Malajsie) dovážíme ananas. Je to plod, který 

roste na ananasovníku. Tyto byliny se pěstují na plantážích.                                      

Na plantážích se pěstují i banánovníky. 

Banánovník je největší suchozemská bylina, která po vytvoření plodů uhyne 

až na její oddenek. Z oddenku vyrůstají ihned nové rostliny. Banány jsou velmi 

výživné plody, které jíme syrové nebo pečené.                                                               

Velmi sladké a výživné plody rostou také na fíkovníku. Jsou to fíky.  

Datle jsou plody datlovníku. Je to palma, která roste nejvíce v oázách 

(Afriky,Arábie)                                                                                                                 

Na vysokých palmách kokosovníku rostou kokosové ořechy. Tyto ořechy na 

povrchu mají tvrdou slupku a uvnitř bílé duté semeno vyplněné kokosovým 

mlékem. Semeno po dozrání strouháme na moučku. Další dovážené ovoce je 

kivi, kaki (čínská datle), mango, atd. 
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Otázky : 

 

1/ Které ovoce plodí citroníky? 

 

2/ Proč si toto ovoce můžeme koupit během celého roku? 

 

3/ Jaký plod roste na ananasovníku? 

 

4/ Které ovoce roste v trsech? 

 

5/ Jak se jmenuje největší bylina? 

 

6/ Na čem rostou datle a kokosové ořechy? 

 

7/ Který plod obsahuje mléko? 

 

Učivo: Okopaniny - brambory 

Proč se nazývá brambor okopanina? 
Protože během růstu potřebuje kypření půdy okolo rostliny.                                               
Kterou část používáme k jídlu? Z brambor využíváme k jídlu hlízy. Jsou to zduřelé 
části podzemních stonků (oddenků). Hromadí se v nich mnoho škrobu a vitamínů. 
Jsou jedlé, i když ostatní části rostliny jsou mírně jedovaté. 

 

Hlíza bramboru Naklíčená 
 hlíza bramboru 

 

 

 

Jak roste, roste brambor? K sázení vybíráme bramborové hlízy s očkem. Z oček hlíz 
vyrostou nové rostlinky. Nadzemní stonek nese listy, na vrcholu jsou květy, které po 
opylení vytváří plody bobule. Této nadzemní části říkáme nať. Pod zemí jsou kořeny 
a tvoří se tam hlízy. Když nať zežloutne a zaschne, brambory vykopáváme.  

Brambory během růstu nejen okopáváme,                                              květy                                                 
ale musíme je ošetřit proti škůdcům. Nejvíce                                                                                     
na bramborách škodí brouk – mandelinka bramborová.                         lodyha    

 

 hlízy 

 



 

Brambory jsou pro nás důležitou potravinou. Používáme je nejen jako přílohu, ale 
zpracovávají se na další výrobky (hranolky, lupínky, knedlíky atd.) Jsou i krmivem pro 
zvířata (prase) a vyrábí se z nich škrob a líh. 

 

Zužitkování brambor 

 

 

 
 

 

  
Otázky : 
 
1/ Proč pěstujeme brambory?                                               4/ Proč se brambory nazývají okopaniny? 
 
2/ Kterou část rostliny jíme?                                                  5/ Co vyrábíme z brambor? 
 
3/ Proč se nesmí jíst nadzemní část rostliny?                       6/ Jmenuj výrobky z brambor. 
 
 

Učivo: Okopanina – řepa cukrová 

Řepa cukrová je důležitou zemědělskou plodinou. Nejvíce řepy cukrovky se pěstuje 

v úrodných nížinách. Cukrovka je dvouletá rostlina. V prvním roce ze semene vyroste 

bulva a růžice listů. Chceme-li získat řepná semena, tak v druhém roce zasadíme 

bulvu a z ní vyroste lodyha s listy a s květy. Po odkvětu získáme semena. Řepa 

cukrová se ale hlavně pěstuje pro cukernaté bulvy. Během růstu v prvním roce se 

řepa musí okopávat a protrhávat (jednotit). Na podzim se vyorává. Po sklizni se listy 

od bulev odřezávají. Tyto listy se nazývají chrást. Chrást se používá jako krmivo pro 

dobytek.                                                                                                                                    

Očištěné bulvy se odvážejí do cukrovarů, kde se z nich vyrábí cukr. Po zpracování 

cukru zůstávají jako odpad vylouhované nudličky a sirupovitá melasa. Tento odpad 

se rovněž používá jako krmivo.                                                                                                

Vyrobený cukr se zpracovává do různých podob např. cukr kostkový, cukr krystal, 

cukr práškový. Cukr potřebujeme k výrobě všech sladkostí.  

 

 řepa cukrová 

                                                          chrást 

 

 

                                                                           bulva 
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Otázky : 

 

1/ Kterou okopaninu pěstujeme v nížinách? 

 

2/ Kolikaletá je to rostlina?                                   5/ Proč řepu cukrovou pěstujeme? 

 

3/ Kdy řepu cukrovou sklízíme?                          6/ Kde se řepa zpracovává? 

 

4/ Popiš rostlinu před sklizní v prvním roce.        7/ Chrást a nudličky jsou odpad. K čemu tento odpad využíváme? 

 

 

Učivo: Olejniny 

Rostliny, z jejichž semen získáváme olej, se nazývají olejniny. Mezi olejniny 

pěstované v České republice patří řepka olejka, slunečnice, mák, len. 

 

Řepka olejka je jednoletá rostlina, květy má žluté, semena jsou malá, kulatá, černá.  

                                                 Ze semen se lisuje řepný olej, který používáme 

                                                 k přípravě pokrmů. Kromě toho z řepného oleje se  

                                                 vyrábí i pohonné látky a mazadla. Říkáme jim  

                                                 bioprodukty, které jsou šetrné k ovzduší. Řepka olejka 

                                                 je naše nejvýznamnější olejnina.  

 

Slunečnice je vysoká jednoletá rostlina se žlutými a hnědými květy uspořádané  

                                                 v květenství – úbor. Z hnědých květů vznikají plody    

                                                 s olejnatým semenem. Ze semen se také lisuje 

                                                 slunečnicový olej. Olej, se kromě přímého konzumu  

                                                 používá i k výrobě laků a mýdel. 

 

Mák setý má význam především jako poživatina do buchet, koláčů a dalších pokrmů. 

                                                Z prázdných makovic se vyrábí léčiva. 

 

 

 

 

Len setý se pěstuje v podhorských oblastech, hlavně jako textilní surovina. Stonek  

                                                 lnu obsahuje pevná vlákna. V jeho horní části vyrůstají  

                                                 modré květy. Len při sklizni se musí vytrhávat, aby se  

                                                 vlákna nepoškodila. Z těchto vláken se tká plátno. 

                                                 Ze lnu olejného se vyrábí olej, který používáme jako 

                                                 mazadlo na různé součástky.  
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Kromě olejnin u nás pěstovaných si připomeneme olejniny rostoucí v teplejších 

oblastech. Je to např. olivovník. Z jeho plodů se lisuje olivový olej. Ze sóji získáváme 

sojový olej. Ze semen podzemnice olejné získáváme velmi kvalitní olej. Lusky 

podzemnice, které se vyvíjejí pod zemí, známe jako burské oříšky neboli arašídy.   

 

Olivový olej a olej z podzemnice olejné jsou velmi kvalitní a také velmi zdravé. 

 

 

  

 

 oliva 

                                                                                                                          burský  

                                                                                                                          oříšek 

                                                                                                                         (arašídy) 

 

 

olivovník     podzemnice olejná 

                                                                   

 

 

   sója 
Otázky : 

 

1/ Které olejniny pěstujeme v ČR?                                              5/Kde využíváme mák? 

 

2/ Které olejniny ještě známe?                                                    6/ Z které olejniny se získávají textilní vlákna? 

 

3/ Z které části rostliny se lisuje olej?                                          7/ Která rostlina nám dává burské oříšky (arašídy). 

 

4/ Z které rostliny se vyrábí bioprodukty? 

 

 

Učivo: Luskoviny 

Hrachová kaše, hrachová polévka, čočka s párkem. Z čeho uvaříme tato jídla?             

Jsou ze semen luskovin. Luskoviny jsou chutnou a výživnou potravinou. Jejich 

semena obsahují velké množství bílkovin. Patří sem hrách, čočka, fazol i bob. 

 hrách + lusk          fazole + lusk              čočka lusk   

 

 úponek 
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Luskoviny jsou jednoleté rostliny. Semena mají uložené v lusku.                                             

Hrách je popínavá rostlina. Svými úponky se při růstu přichycuje opěry. Květy má 

bílé, které se musí opylovat samy, aby vznikly plody – lusky. Hrách se sklízí v době 

největšího vývinu lusků – to je zelená hrášek pro konzervaci.                                               

Chceme-li hrách na zrno, musíme ho sklízet, až lusky zežloutnou.                                             

Do luskovin patří také čočka. Pěstuje se hlavně v sušších oblastech. V lusku čočky 

nacházíme pouze 1 – 3 semena oproti hrachu a fazoli, kde je semen více. Čočka se 

převážně k nám dováží z Asie.                                                                                               

Ke krmným účelům se pěstuje i luskovina bob. Je vhodným krmivem hlavně pro 

prasata. 

Otázky: 

1/  vyjmenuj luskoviny. 
 
2/ kolikaleté jsou to rostliny? 
 
3/ jak se jmenuje plod luskovin? 
 
4/ Čím se luskoviny přidržují opěr? 

 

5/ Jak se luskoviny opylují? 

 

6/ Proč jsou luskoviny zdravé? Co obsahují jejich semena? 

 

 

Učivo: Obilniny (popis rostliny) 

Chléb, těstoviny, pečivo je z mouky. Mouka se mele z obilí. 

Co to jsou obilniny? 

Obilniny jsou hospodářské plodiny, které patří k nejdůležitějším zdrojům lidské 

potravy. Mezi obilniny patří žito, pšenice, ječmen, oves, kukuřice a rýže. 

 

   

          žito pšenice   ječmen oves 

 

 

 

Obilniny se vysévají na podzim a na jaře. Vyseté obilniny na podzim jsou ozimy. Je to 

žito, některé druhy pšenice a ječmene. Obilniny vyseté na jaře jsou jařiny. Patří sem 

pšenice jarní, ječmen jarní a oves. 
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Jak vypadá obilnina?  

                                   Je to mělce kořenící rostlina. Nadzemní část se nazývá stéblo, 

 osina které je duté a rozdělené kolínky. Pod kolínky vyrůstají úzké  
 listy. 

   klasovité  

                květenství   Obilniny kvetou velmi nenápadně, proto opylení obstarává  

 pouze vítr. Květy jsou složené v květenství klasu a laty. 

 V každém kvítku je pestík a tyčinky. Celý kvítek je kryt pluchou 

 a ta je zakončena osinou.  

 čepel listu 

        osina 

  

 

 stéblo pestík 

            plucha 

 kolínko tyčinky 

 

 svazčité kořeny 

 

Kukuřice se od ostatních obilnin liší tím,        

Že má silné a plné stéblo. Má také oddělené květy.   

Květy prašníkové tvoří laty na vrcholu stébla.                                       kukuřice 

Květy pestíkové jsou palice vyrůstající v úžlabině listu.        

 

Rýže je obilnina, která u nás neroste.                                      

Pěstuje se na zavodněných polích v Asii.                                    

 

                                                                                                                      rýže 
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Otázky: 

1/ Proč pěstujeme obilniny? 

2/ vyjmenuj obilniny. 

3/ Jak nenazývají obilniny vyseté na podzim a na jaře? 

4/ Jak se nazývá stonek obilnin? 

5/ Jaká mají květenství? 

6/ Co opyluje obilniny? 

7/ Která obilnina má dvoje květenství? 

8/ Co je plodem obilnin? 

Učivo: Obilniny – zpracování 

 

Obilniny se pěstují hlavně pro semena (zrna) i když se zpracovávají obilné stonky 

jako krmivo. Na dostatku obilí je závislá výživa obyvatelstva. Obilky obsahují velké 

množství škrobu a také bílkoviny. Z obilí se vyrábí základní potraviny. Např. chléb, 

pečivo, těstoviny atd. 

Obiloviny jsou jednoleté rostliny, které se sklízejí během léta. Sklizeň obilí obstarávají 

kombajny. Zrno se pak odváží na zpracovávání do mlýnů. 

Jak se zrno zpracovává? 

Žito. Ze žita se mele žitná mouka, ze které se peče tmavý chléb. Ze zrna se také 

vyrábí kávovina. Dále se žito používá k výrobě lihu. 

Pšenice. Z pšenice se mele bílá mouka hladká, hrubá a polohrubá. Z této mouky se 

peče bílý chléb, pečivo, těstoviny. Rovněž se zrna melou na krupičku a krupici. 

 

 

Ječmen. Ze zrn ječmene se vyrábí kroupy. Zrna ječmene se používají také k výrobě 

sladu. Slad je základní surovina při výrobě piva. 

 

 

Oves. Z obilek ovsa se vyrábí ovesné vločky. Oves je především krmivem pro koně. 



Biologie rostlin         72 

 

Kukuřice. Kukuřice se pěstuje především jako krmivo. Ovšem obilky kukuřice 

cukrové se konzervují.                                                                                                                             

 

 

Stonky neboli stébla, nazýváme po posečení slámou. Sláma slouží buď jako krmivo 

nebo podestýlka pro zvířata.                                                       

 

Otázky: 

1/ Vyjmenuj obilniny. 
 
2/ Proč obilniny pěstujeme? 
 
3/ Který zdroj sklízí obilniny na poli? 
 
4/ Kde se obilky (zrna) zpracovávají? 
 
5/ Co se vyrábí ze žita? 
 
6/ Co se mele ze zrn pšenice? 
 
7/ Z čeho se vyrábí slad a na co? 
 
8/ Z kterých obilek jsou ovesné vločky? 
 
9/ Co se z obilí používá na podestýlku? 
 
10/ Jak se využívá kukuřice? 

 
 

Učivo: Pícniny – jeteloviny 

 

Pícniny jsou základním krmivem pro hospodářská zvířata. Zkrmují se buď čerstvé, 

nebo se pro zimní období konzervují. Konzervují se silážováním, nebo sušením. 

Sušeným pícninám říkáme seno. 

 

Co je to silážování? Je to konzervace pícnin v silážních věžích. Z rozřezaných 

rostlin se musí vytlačit vzduch, pak dojde ke kvašení. Při kvašení vzniká kyselina 

mléčná, která zabrání, aby se pícniny kazily. Touto silážovanou hmotou krmíme 

zvířata v zimě. 
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Mezi pícniny patří jeteloviny. Je to jetel a vojtěška. 

 

 Jetel je bylina s listy složenými ze tří lístků. 

 Květy jsou seskupeny v květenství zvané  

 hlávka. Barva květů je červenofialová nebo  

 bílá. Na poli jetel vydrží až 3 roky. Sklízí se 

 dvakrát za sezonu (jaro, léto). 

  

  Vojtěška má podobné listy jako jetel. 

 Fialové květy tvoří květenství – hrozen.  

 Na poli vydrží až 7 let. Seče se někdy až  

 čtyřikrát do roka. 

 

Jetel i vojtěška jsou opylovány hmyzem. Jetel opylují čmeláci, vojtěšku včely. Obě 

pícniny jsou vytrvalé rostliny. Jsou také kvalitním krmivem pro dobytek. 

 

Otázky:  

1/ Které rostliny patří mezi pícniny? 

 

2/ Proč pěstujeme pícniny? 

 

3/ Jak konzervujeme pícniny? 

 

4/ Proč se pícniny při silážování nezkazí? 

 

5/ Kdo opyluje jetel, kdo vojtěšku? 

 

6/ Jak se nazývá květenství jetele? 

 

7/ Jak se nazývá květenství vojtěšky? 

 

8/ Co je to seno? 
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Učivo: Trávy a luční byliny 

Co je to louka? Je to společenství trav a jiných lučních bylin. V tomto společenství 

převládají trávy. Trávy jsou velmi podobné obilí. Jejich stébla (stonky) jsou dutá, 

zpevněná kolínky. Listy jsou úzké, květy jsou zelené a nenápadné. Květy tvoří 

květenství klasu nebo laty. Opylení obstarává vítr. Jmenujme si některé trávy na 

louce: jílek, bojínek, srha, lipnice, ovsík 

 lipnice                                               srha    

bojínek jílek ovsík 

 

Ostatní luční byliny se vyznačují pestrými a vonnými květy. Tím, že luční byliny 

kvetou od jara do podzimu, tím také se mění i vzhled louky. Brzy z jara na louce 

kvete prvosenka, violka, pak postupně rozkvétají pampelišky, sedmikrásky, jetelíček, 

zvonky, řeřišnice, chrastavec, kopretiny, pryskyřník a další. 

    

 

 

řeřišnice            pryskyřník                  violka sedmikráska 

    

 

 

petrklíč                   zvonek                  chrastavec               kopretina 

Začátkem léta když už jsou i trávy v plném květu, louka se poseče. Suší se seno. 

Posečené rostliny, ale brzy začnou obnovovat své části, které však nedorostou do 

stejné výšky. Louka se seče podruhé, suší se otavy. Sena i otavy jsou důležitým 

zimním krmivem pro hospodářský dobytek (krávy, ovce, kozy, koně).                                              

Některé louky se nesečou, protože jsou využívány jako pastviny především pro krávy 

a ovce.  
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Otázky : 

1/ Co roste v lučním společenstvu? 

 

2/ Které byliny tam převládají? 

 

3/ Jaké mají trávy stébla? 

 

4/ V co mají seskupeny květy? 

 

5/ Vyjmenuj některé luční byliny. 

 

6/ Kolikrát do roka se seče louka? 

 

7/ Jak se nazývá první a druhé sečení? 

 

8/ K čemu usušenou trávu potřebujeme? 

 

Učivo: Byliny jedovaté, léčivé, chráněné 

V naší přírodě roste mnoho druhů bylin. Některé jsou jedovaté, jiné léčivé nebo 

chráněné. 

Jedovaté rostliny. Příčinou jedovatosti jsou chemické látky obsažené v jejich 

buňkách. Množství jedovatých látek se mění podle ročních období. Nejvíce těchto 

látek bývá v semenech, plodech, listech. Jedovaté rostliny se vyskytují nejen 

v přírodě, ale můžeme je mít i doma nebo na zahradě. Na zahradě je to durman. 

Doma pozor na diefenbachii. Její šťáva způsobuje na kůži popáleniny, při požití 

otravu.   

                                           diefenbachie  

 

Jedovaté látky mají i bobulovité plody těchto rostlin. Způsobuje otravu. Proto nikdy 

neochutnáváme plody neznámých rostlin.                        

brusnice                                     lýkovec                    rulík brslen 

   vlochyně 

 

Další jedovaté rostliny jsou např. konvalinka, ocún, tabák. Tabák obsahuje jedovatý 

nikotin, který vyvolává rakovinu plic. Je nebezpečný nejen pro kuřáky, ale i nekuřáky, 

kteří dým dýchají.   

       konvalinka ocún tabák 



Biologie rostlin         76 

      

Léčivé rostliny. Využívají k přípravě léčivých čajů, lékařství. Čaje z léčivých rostlin 

můžeme pít při léčbě některých nemocí, při posílení organismu. I přípravky z léčivých 

rostlin bychom měli používat po poradě s lékařem nebo lékárníkem. Mezi léčivé 

rostliny patří např. bez černý, měsíček, heřmánek, pelyněk, kopřiva. 

  

      

 

 

bez černý        měsíček        heřmánek        kopřiva         pelyněk         máta       šalvěj 

Chráněné rostliny. Rostliny, které se vyskytují vzácně, jsou chráněné. Nesmí se 

trhat, vyrývat a přesazovat, Mezi chráněné rostliny patří např. hlaváček, střevíčník, 

kandík psí zub, koniklec a další. 

   

 

 

 

 

hlaváček         střevičník                             kandík                            koniklec 

 

 

Otázky : 

 

1/ Jaké rostliny můžeme najít v přírodě? 

 

2/ Které části rostliny obsahují jed? 

 

3/ Co nám mohou způsobit? 

 

4/ Které jedovaté rostliny znáš? 

 

5/ Proč kouření cigaret škodí? 

 

6/ Kde se využívají léčivé rostliny? 

  

7/ Jmenuj některé léčivé rostliny. 

 

8/ Které rostliny jsou chráněné a proč? 
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Učivo: Zelenina – košťálová, listová 

Proč pěstujeme zeleninu? 

Zelenina je významnou složkou naší potravy. Obsahuje vitamíny a minerální látky, 
které jsou důležité pro zdravý vývin člověka. 

Podle toho, kterou část zeleniny jíme, rozdělujeme zeleninu do skupin: košťálová, 
listová, kořenová, cibulová, plodová. 

Košťálová zelenina. Patří sem zelí, kapusta, květák, kedlubna (brukev). Jsou to jsou 
dvouleté rostliny. V prvním roce se vypěstuje zelenina pro spotřebu. V druhém roce 
rostliny kvetou a poskytují semeno. 

                                                  Zelí a kapusta vytvářejí na košťálu listové hlávky. 
Tyto hlávky se zpracovávají jako přílohy 
k pokrmům. Zelné hlávky mohou mít barvu 
světlezelenou (bílé zelí) nebo červenou. Kapusta je 
tmavě zelená s kadeřavými listy.                                                          
Zelí nakládáme a tím získáme zelí kyselé, velmi 
bohaté na vitamín C. 

 

    Květák se pěstuje pro zdužnatělé květenství. 
Používá se k přípravě jídel. Např. (květák s vejci, 
smažený květák atd.) 

    U kedlubny se stonek nad kořenem při růstu 
zduřuje (tloustne) v kulatou šťavnatou hlízu, zelené 
nebo fialové barvy. Kedlubny se jí především 
syrové. 

                                                  

Listová zelenina. Do listové zeleniny patří špenát a hlávkový salát. Jsou to jednoleté 

rostliny. K jídlu používáme jejich listy. 

                                 Špenát je důležitou zeleninou, protože listy obsahují velké        
                                     množství vitamínů a minerálních látek, zvláště železa. Špenát   
                                     se připravuje jako příloha k masu. Špenátový protlak se také    
                                 mrazí.     
 

U hlávkového salátu listy vytváří hlávku. Sází se brzy z jara 

a rychle roste. Je to naše nejranější zelenina), z které se 

připravíme sladkokyselý salát. 
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Otázky:  

 

1/ Proč pěstujeme zeleninu? 

 

2/ Vyjmenuj skupiny zeleniny. 

 

3/ Která zelenina patří do košťálové skupiny? 

 

4/ Vyjmenuj listovou zeleninu. 

 

5/ Proč je kyselé zelí zdravé? 

 

6/ Kolikaletá je košťálová zelenina?  

 

7/ Jaké jídlo si jedl(a) ze zelí? 

 

 

Učivo: zelenina – kořenová, cibulová 

Kořenovou zeleninu, kterou pěstujeme, je mrkev, petržel, celer, ředkvičky. Tuto 

zeleninu pěstujeme pro dužnatý kořen. Kořenová zelenina je dvouletá rostlina. 

V prvním roce vyroste kořen a listy. V druhém roce vytvoří květy, plody a semena. 

  

 

mrkev petržel celer ředkvička 

Mrkev se vysévá brzy z jara a v létě už můžeme pojídat její šťavnaté kořeny. 

Konzumujeme je buď syrové, nebo se používají k přípravě pokrmů např. do polévek. 

Kořen mrkve obsahuje vitamín, který pomáhá posilovat zrak.                                      

Petržel také pěstujeme pro její kořen. U petržele použijeme i její nať, protože 

obsahuje vitamíny. Kořen i nať se dávají do polévek.                                                        

Celer Jeho bulvy vznikají zdužnatěním kořenu a částečně i spodní části stonku. 

Rovněž tuto zeleninu přidáváme do polévek nebo k přípravě salátů.                      

Zástupce cibulové zeleniny je cibule, česnek, pór, pažitka. 

 

 cibule pór 

česnek pažitka 
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Cibule je nenahraditelnou zeleninou v každé kuchyni. Je základem pro přípravu 

většiny jídel. Cibuli si můžeme vypěstovat buď ze semen, nebo z malých cibulek, 

kterým říkáme sazečka.                                                                                                    

Česnek je zelenina, kterou používáme k ochucování různých pokrmů např. 

bramborák.                                                                                                                              

Česnek i cibule jsou zeleniny, které obsahují protizánětlivé látky. Tyto látky ničí 

bakterie v našem těle.                                                                                                           

Pažitka Nať (listy) obsahují vitamíny, hlavně vitamín C. 

Otázky: 

1/ Vyjmenuj kořenovou zelenin                                                               5/ Která zelenina patří mezi cibuloviny? 

 

2/ Kde využíváme kořeny této zeleniny?                                                6/ Která cibulová zelenina je i léčivá? Proč? 

 

3/ Jaký je rozdíl mezi kořenem mrkve a petržele?                                  7/ Co používáme do jídla z pažitky?  

 

4/ Co obsahuje kořen mrkve? 

 

 

 

 

Učivo : Zelenina plodová 

   

 

Znáš tyto plody? Který z nich máš nejraději? 

Mezi významné druhy plodové zeleniny patří rajčata, okurky, papriky, melouny, dýně. 

Plodové zeleniny jsou jednoleté rostliny. Jsou to rostliny teplomilné, proto se pěstují 

hlavně ve sklenících, aby je nepoškodily jarní mrazíky. Ale můžeme je pěstovat na 

poli nebo v zahradách. Všechny druhy vytváří plody zvané bobule. 

Okurka má poléhavý stonek. V létě okurka květe a ze 

žlutých květů se vyvíjejí oválné zelené plody. Známe 

okurky salátové a nakládačky. Salátové okurky 

konzumujeme v sladkokyselém nálevu. 
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Rajčata rozeznáváme keříčková nebo stromková. Lodyhy 

stromkových rajčat přivazujeme k tyčkám, aby se nepolámaly. Plody 

rajčat mají barvu červenou nebo žlutou. Pojídají se čerstvá, ale také 

se zpracovávají na protlaky, kečupy, šťávy. Dělají se z nich omáčky, 

saláty. 

Paprika Plody sladké papriky, když se sklízejí k jídlu, mají barvu 

zelenou, ale i zároveň žlutou nebo červenou. Jíme je syrové, se 

používají na přípravu různých jídel např. leča. Sušené plody se 

rozemílají na práškové koření. Kromě sladké papriky, známe i papriku 

pálivou tzv. „chillí“. 

Meloun se pěstuje především v teplejších oblastech. Známe meloun 

vodní a cukrový. V létě je to velmi osvěžující zelenina.  

Dýně má velké plody, někdy dosahují i 20 kg. Používá se na výrobu 

kompotů, džusů. Malé plody používáme k dekoraci. 

  

 

meloun dýně 

 

 

 
Otázky: 
 

1/ Která zelenina patří do plodové skupiny? 
 

2/ Jak se nazývají plody? 
 

3/ Proč se pěstuje především ve sklenících? 
 

4/ Jak dělíme plody okurky? 
 

5/ Co se vyrábí z plodů rajčat? 
 

6/ Jaké barvy mají plody paprik? 
 

7/ Co se dělá ze sušené papriky? 
 

8/ Která zelenina má sladké osvěžující plody? 
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Učivo: Pokojové a okrasné rostliny 

Co zdobí vaši třídu? 

Pokojové rostliny zdobí váš byt, zpříjemňují pobyt ve škole, na pracovišti a dělají toto 

prostředí útulnější. Pěstujeme je pro květy, okrasné listy, neobyčejný vzhled. Patří 

sem např. 

  brambořík                   begonie                   azalka                   kaktus 

    

 

 

    fikus                           tenura                         monstera 

 

 

 

Jak tyto rostliny pěstujeme? 

Pokojové rostliny mohou růst v uzavřených místnostech, kde je méně světla a teplo i 

v zimě. Pěstujeme je v půdě v hliněných nádobách nebo v živném roztoku 

(hydroponie).                                                                                                                             

Pěstované rostliny v půdě přesazujeme po 2 až 3 letech do větších květináčů. 

Zálivku provádíme odstátou vodou. Je nutné z listů otírat prach. Při pěstování 

v živném roztoku se používají dvoudílné nádoby. Menší s kamínky a rostlinou se 

zasadí do větší nádoby s roztokem. Roztok po několika týdnech vyměňujeme. 

 

 

 

 

 štěrk 

zálivka živný roztok 
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Okrasné rostliny pěstujeme v zahradách, parcích, na veřejných prostranstvích. 

Kvetou od jara do podzimu a zkrášlují nám tato místa.                                                  

Mezi okrasné rostliny patří byliny i dřeviny. Z bylin jsou to např. afrikán, narcis, 

tulipán, pivoňka, astra, lilie. 

 

   

 

 

afrikán          pivoňka         astra          lilie        narcis          tulipán        hyacint 

Z dřeviny jsou nejkrásnější kvetoucí růže, hortenzie a krásně vonící magnolie, zlatice. 

 

    

 

 

 

 

       růže                    hortenzie                  magnolie                            zlatice 

 

Otázky: 

1/ Proč pěstujeme pokojové rostliny? 

 

2/ V čem tyto rostliny můžeme pěstovat? 

 

3/ Jmenuj některé pokojové rostliny. 

 

4/ Kde můžeš vidět okrasné rostliny? 

 

5/ Jmenuj okrasné byliny. 

 

6/ Jmenuj okrasné dřeviny. 
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Učivo: Význam rostlin, rezervace, národní parky, 

chráněná území 

Životním prostředím člověka je příroda. Rostliny jsou nejdůležitějším článkem života 

v přírodě.                                                                                                                                      

Zelené rostliny přetváří neústrojné látky v ústrojné a ty jsou zdrojem potravy zvířat a 

člověka. Vydáváním kyslíku a spotřebou oxidu uhličitého obohacují a čistí ovzduší 

pro lepší dýchání lidí a živočichů. Soubory organizmů, které žijí ve společném 

prostoru, vytvářejí rostlinná a živočišná společenstva. K narušování společenstev 

dochází nevhodnými zásahy člověka. Proto stát některá stanoviště vyhlašuje jako 

chráněná území, přírodní rezervace a národní parky. 

 Znak přírodní rezervace            V přírodní rezervaci se na vymezeném území 

                                                   chrání některé druhy rostlin a živočichů. Nejznámější 

                                                   rezervací je Boubínský prales na Šumavě, Černé  

                                                   a Čertovo jezero, Moravský kras atd.                                                                                                                                                                      

  

           Černé   

Boubínský prales          jezero 

 

 

 

Na Chebsku u Fr. Lázní je přírodní rezervace SOOS. Jedná se o rašeliniště, kde 

vidíme mofety, to jsou jamky s unikajícím oxidem uhličitým. Vyvěrají zde i minerální 

prameny. Nejsilnější je Císařský pramen.  
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Vyskytují se zde rostliny, které jsou podobné rostlinám u mořského pobřeží. 

  

 

 

 

           rosnatka        tučnice                     vstavač (orchidea)  

         V naší republice se nachází čtyři národní parky.  

 Je to Krkonošský národní park, Národní park  

 Šumava, Národní park Podyjí, Národní park   

 České Švýcarsko. Ve všech národních parcích 

 jsou chráněné především lesní porosty.  Např.  

  v Národním parku České Švýcarsko roste největší  

 smrk v Evropě. Je vysoký 54m, obvod kmene  

 4,5m a starší 360 let. 

Všechna chráněná území umožňují přežít ohroženým a vzácným druhům rostlin a 

živočichů. Ve většině těchto oblastí jsou naučné stezky s popsanými tabulemi co zde 

roste a žije. Povinností každého návštěvníka je chovat se ukázněně. To znamená, 

netrhat žádné rostliny, nepošlapovat je, neplašit zvěř hlukem, neodhazovat odpadky. 

 

 

 

 

Příklad rostlin chráněných území. 

   

 

hlaváček                          střevíčník                             kandík – psí zub 

 

  

koniklec                                bledule                             třemdava         
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Otázky: 

1/ Proč jsou rostliny důležité pro život?                                        5/  Čím je SOOS zajímavý? (přečti v textu) 

 

2/ Co tvoří skupiny rostlin?                                                          6/ Jmenuj národní parky v naší republice. 

 

3/ Proč se vyhlašují chráněná území?                                        7/ Které chráněné rostliny si z obrázků pamatuješ? 

 

4/ Která přírodní rezervace se nachází na Chebsku?                 8/ Jak se máme chovat v chráněném území? 

 

 

Učivo: Další zajímavosti z chráněných oblastí 

Chráněná oblast Slavkovský les zahrnuje přírodní rezervaci SOOS u Františkových 

Lázní, která je rezervací od roku 1961. Prameny minerálních vod, které jsou 

prosyceny solemi, vytváří na povrchu rašeliniště bílé povlaky.   

 

 

 

 

Do této oblasti patří i rašeliniště Smraďoch u Mariánských Lázní. Název Smraďoch 

se pojí s únikem sirouhlíku. Dále sem patří i rašeliniště Kladská. 

 

 

 

 

 

 

Přírodní rezervace Čerchovské hvozdy se nachází v Českém lese. Je to komplex 

horských bučin. Vyskytují se zde např. tis a jilm. Je zde i mnoho pramenišť. 

V Novohradských horách je Žofínský prales a Hojná Voda. Je to nejstarší 

rezervace v Evropě r. 1838. Roste zde hodně jedlí a buků. 
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Boubínský prales na Šumavě byl vyhlášen přírodní rezervací už v r. 1858. 

Zachovaly se zde hlavně smrky a jedle staré 300 a 400 let. 

Další pralesy v České republice jsou v Jizerských horách – prales Jizera, u Břeclavi – 

Ranšpurk, v Beskydech – Bumbálka.  

           

 

     

 

 

                        prales Jizera                                                       Ranšpurk  

 

 

 

 

 

                                                          Bumbálka 

V národním parku České Švýcarsko se nachází Pravčická brána, která je 

z pískovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Národní park Podyjí se rozkládá okolo řeky Dyje. Rostou tady vzácné druhy višní, 

dřínu, jalovce a jeřábu. 

 

   

 

               Podyjí 

                  rozkvetlý dřín  

                jalovec     jeřáb 

Chráněné území Moravský kras je zajímavé nejen krápníkovými jeskyněmi, ale i 

propastí Macocha a říčkou Punkvou, která teče pod jeskyněmi.  

  

  

 

 

 

 propast Macocha                                      říčka Punkva  

V Českém krasu se nachází Koněpruské jeskyně vytvořené z vápence. 

 

Otázky: 
 
1/ Do které chráněné oblasti patří SOOS u Františkových Lázní? 
 
2/ Vyjmenuj alespoň tři pralesy. 
 
3/ Do kterého Národního parku patří Boubínský prales? 
 
4/ Na které řece leží Národní park Podyjí? 
 
5/ Jak se nazývá propast v Moravském krasu? 
 
6/ Co jsou to mofety? 
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Slovníček 

 

Botanika         nauka o rostlinách 

Atmosféra                                          vzdušný obal Země 

Kráter                                                 otvor na vrcholu sopky 

Ohnisko zemětřesení                         místo, kde se zrodí zemětřesení 

Epicentrum                                         místo nad ohniskem zemětřesení 

Zvětrávání hornin                               rozpad hornin vlivem počasí 

Magma                                               tekuté horniny v hlubinách Země 

Láva                                                   žhavá polotekutá křemičitá tavenina 

Vrásnění                                             ohýbání vrstev hornin v důsledku velkého tlaku 

Hornina                                               součást zemské kůry 

Humus                                                rozpadlé rostliny a živočichové v půdě 

Bakterie                                              první živé organizmy na Zemi 

Buňka                                                 nejmenší částečka živé hmoty 

Jan Evangelista Purkyně                    objevil a popsal stavbu buňky 

Rostlinná pletiva                             skupiny buněk, vykonávající stejnou činnost 

Symbióza                                            trvalé soužití dvou organizmů 

Chlorofyl                                              zelené rostlinné barvivo 

Průduchy                                             otvůrky, které umožňují výměnu vzduchu mezi                                        

 rostlinou a prostředím. Vypařuje se jimi voda. 

Fotosyntéza                                         přeměna neústrojných látek v ústrojné. 

Neústrojné látky                                   voda s rozpuštěnými látkami z půdy, oxid  

 uhličitý, kyslík 
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Ústrojné látky                                       cukry, tuky, škroby, bílkoviny 

Malvice                                                 plody s jádry uspořádanými v jádřinci 

Peckovice                                             plody, které obsahují pecku 

Bobule                                                  plody, které mají více semen v dužině 

Okvětí                                                   květ, kterému chybí kalich 

Květenství                                             složený květ s více květů 

Tobolka                                                 suchý plod u rostlin (mák, mech) 

Obilné silo                                             skladiště obilí 

Silážování                                             konzervace zeleného krmiva vlivem kvašení 

Melasa                                                  odpad v podobě sirupu z cukrové řepy při 

 výrobě cukru 

Mofety                                                   otvory (jamky) v rašeliništi, kde vyvěrá  

  např. sirouhlík oxid uhličitý. Bahenní sopky 

Oxid uhličitý                                          plyn, který je nedýchatelný, škodlivý 

Vitamíny                                               chemické látky obsažené v ovoci, zelenině.   

 Důležité pro život. 

Vegetace-flóra                                      rostlinstvo 

Okopaniny                                            během růstu se musí okolo rostlin kypřit 

Penicilin                                               lék proti nemocem způsobených bakteriemi 

Přírodní rezervace                               chráněná území zákonem 

Národní parky                                      rostou a žijí zde ohrožené druhy rostlin     

 a živočichů. 
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Seznam pomůcek k učivu přírodopisu pro 6. ročník 

Kabinet 

Obrazy: 

Naše jehličnaté stromy a keře 

Naše listnaté stromy 

Borovice lesní, smrk ztepilý, tis červený, ořešák, bříza bradavičnatá, líska obecná, 

jeřáb obecný, modřín opadavý, jedle bělokorá, vrba jíva, jasan ztepilý, habr obecný, 

javor, buk lesní, jírovec maďal, dub zimní, topol-osika, lípa srdčitá, broskvoň, višeň, 

švestka, meruňka, maliny, keře, tropický deštný prales, kamenoúhelný prales. 

Soustava rostlin – vyšší rostliny 

Kapradí, mechy, kapraďorosty, lišejníky, houby-plísně, trávy, tvar klasu, muchomůrka 

hlízovitá, chmel otáčivý, řepka olejná, čočka jedlá, slunečnice, okurka, naše 

nejběžnější léčivé rostliny, heřmánek, houby střední Evropy, zelenina naší zahrady, 

kořen rostlin, stonky I.,II., listy I.,II., plody I.,II., od květu k plodu I.,II., květy, složení a 

části květu, stavba rostlinného těla, fotosyntéza, přehled složek výživy. 

Volné listy – složky: 

Hospodářské rostliny, léčivé byliny, rostliny v lese, zelenina. 

Sbírky – ukázky: 

Kameny, minerály, druhy dřeva 

Knihy: 

Kniha rostlin I.,II., Příroda, Školní encyklopedie, Přírodní atlas, Velká encyklopedie 

přírody, Co ještě o přírodě, Rostliny 

Videokazety 

Encyklopedie – Řekni proč? (rostliny, minerály) 

Vznik a vývoj rostlin 

České středohoří 

Chráněná krajina Krkonoše 

 

Co nám zatajili o rostlinách 

Jizerské hory, Jeseníky, Český kras, Beskydy, SOOS – rašeliniště, Boubínský prales, 

Moravský kras, Poslední divočina Afrika, Botswana – Afrika 
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