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Životní prostředí – soupeř, či pomocník 
Mgr. Lucie Procházková, Mgr. Zdeňka Hošková 

1 Úkoly 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Rozřaďte organismy do ekosystémů. 
1.1.2 Sestavte potravní pyramidu, potravní řetězec. 
1.1.3 Rozhodněte, jaké životní podmínky ovlivnily vzhled rostlin. 
1.1.4 Ekologická hra – medvědi. 
1.1.5 Ověřte vliv ropné havárie na ptáky žijící na pobřeží. 
1.1.6 Sestavte jednoduchou čističku vody. 

2 Čas 
2.1 Základní časová dotace: 4 hodiny 
rozřazení organismů do ekosystémů: 15 min 
potravní pyramida, potravní řetězec: 15min 
rozhodněte, jaké životní podmínky ovlivnily vzhled rostlin: 15min 
ekologická hra – medvědi: 1 vyučovací hodina 
vliv ropné havárie na pobřežní ptactvo: 1 vyučovací hodina 
čistička vody: 1 vyučovací hodina 

Pozn.: Úkoly 1., 2. a 3. lze zařadit do jedné vyučovací hodiny (45 min). 

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Rozřaďte organismy do ekosystémů. 
Obrázky organismů, ilustrační obrázek ekosystémů. 

3.2 Sestavte potravní pyramidu, potravní řetězec. 
Obrázky organismů z jednotlivých ekosystémů. 

3.3 Rozhodněte, jaké životní podmínky ovlivnily vzhled rostlin. 
Obrázky smrku v různých prostředích (podmáčené půdy, skály, houštiny, horské oblasti, 
okrasné parky,…). 

3.4 Ekologická hra – medvědi. 
Herní prostor (ideálně venku v parku či na zahradě), barevné čtvrtky (oranžová, modrá, žlutá, 
červená, zelená), tužka, nůžky, černý fix, obálky pro každé dítě, šátek přes oči. 
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3.5 Ověřte vliv ropné havárie na ptáky žijící na pobřeží. 
2 vajíčka (vařená na tvrdo), peří, misky, olej, voda, mýdlo, lupa. 

3.6 Sestavte jednoduchou čističku vody. 
PET láhev, nůž, filtrační papír, vata, písek, znečištěná voda, kádinka. 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Objasnit principy přirozeného čištění vody při průtoku půdou. 
4.1.2 Určit vliv prostředí, které podmínilo růst a vzhled rostliny. 
4.1.3 Roztřídit organismy do jejich přirozených ekosystémů, zařadit je do potravní 

pyramidy či řetězce.  
4.1.4 Vysvětlit pojmy: reducent, producent, konzument, parazitizmus, symbióza, úživnost 

prostředí. 
4.1.5 Vysvětlit rizika ropných havárií, jejich vliv na pobřežní ptactvo. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Aplikovat do praxe teoretické znalosti. 
4.2.2 Vytvořit a upevnit vztah k ochraně přírody. 
4.2.3 Uvědomit si následky vlastního chování k přírodě. 

5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál přesahuje rámec biologie v několika oblastech. Jedná se o fyziku (pozorování 
emulze, fungování pískové filtrace, působení fyzikálních veličin na růst rostlin), chemii (ropa 
a její vliv na životní prostředí, recyklace, čištění vody při průtoku půdou), pracovní činnosti 
(výroba improvizované pískové čističky vody, výroba barevných kartiček, tvorba koláží na 
téma recyklace, práce s nástroji,…) a výtvarnou výchovu (nákres peří, struktury skořápky 
vajec, tvorba koláže,…). 

6 Obecný úvod k tématu 
6.1  Ekosystémy – rozřazování organismů [1] 
Ekosystém je definován jako přírodní celek, zahrnující všechny organismy na určitém 
ohraničeném území a jejich vztahy k prostředí. Rozlišujeme vodní a suchozemské 
ekosystémy a pak také přírodní a umělé, podle vlivu či zásahu člověka do jejich chodu. 
Ekosystémy a jejich organismy se mění podle geografického umístění na Zemi. V jiných 
podmínkách mohou žít, růst a rozmnožovat se jiné organismy. 
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6.2 Potravní pyramida, potravní řetězce [1] 
Základem každého ekosystému jsou organismy, které dovedou z anorganických látek 
vytvářet látky organické, tzn. produkují biomasu. Nazývají se tedy PRODUCENTI. Organismy, 
které se jimi živí, jsou KONZUMENTI. Konzumenty dělíme na býložravce, všežravce 
a masožravce. Potravní vztahy ovšem nejsou vždy tak jednoznačné. Existují také cizopasníci 
(PARAZITI), kteří se živí tkáněmi jiného organismu, ale nemusí ho ihned usmrtit. A naopak 
existují organismy, které si v přežití navzájem pomáhají a nemohou bez sebe existovat – 
SYMBIONTI.  
Pro jednodušší znázornění potravních vztahů v přírodě se používá potravní řetězec nebo 
potravní pyramida. Řetězec naznačuje, který organismus může sloužit jako potrava druhému. 
Přesněji popisují potravní vztahy v ekosystémech potravní sítě, což jsou rozvětvené potravní 
řetězce. 
Vzájemné potravní vztahy organismů a současně poměrné množství organismů v přírodě 
můžeme znázornit pomocí potravní pyramidy. Největší hmotnost organické hmoty (biomasy) 
tvoří producenti. Menší část býložravci (konzumenti I. řádu) a postupně menší a menší část 
všežravci (konzumenti II. řádu) a masožravci (konzumenti III. řádu). 
Příroda téměř nezná odpady. Na potravní řetězce navazují rozkladné řetězce. Odpady 
a zbytky organických těl se živí rozkladači (DESTRUENTI), kteří tyto zbytky ještě rozloží na 
humus. Rozkladem humusu pak opět vznikají anorganické látky a koloběh živin se uzavírá. 

6.3 Rostliny a prostředí [2] 
Rostliny jednoho druhu se mohou vyskytovat v různých ekosystémech nebo v rámci jednoho 
ekosystému mají rozdílné podmínky pro svůj růst. Rostlina se těmto podmínkám musí 
přizpůsobit. Podle jejího vnějšího vzhledu pak můžeme zpětně tyto faktory působící na 
rostlinu určovat. Jedná se hlavně o teplotu vzduchu, množství srážek a vody v půdě, bonitu 
půdy, množství světla, povětrnostní podmínky a bezprostřední prostor pro růst. Dále může 
vzhled rostlin ovlivňovat člověk sestřihem nebo křížením a šlechtěním dvou variet. Rostlina 
jednoho druhu pak může vytvářet různé tvarové modifikace, které si na první pohled nejsou 
podobné. 

6.4 Ekologická hra – medvědi [3] 
V této hře se děti na chvíli stanou medvědy, kteří hledají potravu ve svém životním areálu. 
Pochopí tedy pojem úživnost prostředí. Ta bývá definována počtem rostlin a živočichů, které 
je schopna určitá oblast uživit. Je to největší možný počet zvířat, který jejich přirozené 
prostředí uživí v rámci jednoho roku nebo během nejkritičtějšího období. 
Středem pozornosti během této činnosti budou černí medvědi, kteří poslouží k vysvětlení 
pojmu – úživnost. Počet černých medvědů je obvykle limitován několika vlivy, jež se týkají 
doupat, zásob potravy, vzájemné tolerance a teritorií zvířat. Medvědi musí proto často 
migrovat na mnohakilometrové vzdálenosti, aby našli nové prostředí s dostatkem potravy. 
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6.5 Vliv ropné havárie na ptáky žijící na pobřeží [3] 
Jedním z příkladů znečišťování přírody člověkem jsou ropné skvrny. K úniku ropy dochází 
nejen při vrtných neštěstích, haváriích tankerů, ale i při běžné těžbě v mělkých mořích. 
Odhaduje se, že do moře unikne ročně asi 10 milionů tun ropy. Jedna tuna ropy znečistí 6–12 
km2 hladiny moří. Na hladině se tvoří tenká vrstvička, která omezuje rozmnožování 
planktonu v mořích (rostlinný plankton vyprodukuje 30 % světové produkce O2, plankton je 
potravou velkého množství mořských živočichů). 
Ropa obsahuje aromatické uhlovodíky, které usmrcují živočichy, a karcinogenní látky, které 
se hromadí v tělech mořských živočichů (např. ryb). Konzumací takových ryb nebo ústřic 
mohou u lidí vzniknout závažné zdravotní problémy. Katastrofální důsledky má ropné 
znečištění na mořské ptáky. 

6.6 Jednoduchá čistička vody [4] 
V přírodě dochází k čištění vody samovolně jejím průtokem podzemím. Voda protéká zrnky 
půdy či písku a zbavuje se tak hrubých nečistot. Čím je písek jemnější, tím více nečistot 
zachytí. Stejného mechanismu využívají i dnešní moderní čističky vod. Mají uměle vytvořené 
pískové filtry, kudy proudí voda a zbavuje se hrubých nečistot. Na stejném principu pracují 
také přírodní biotopy a bazénové filtrace.  
Významnou roli při tomto přírodním čištění hrají i rostliny. Jejich kořeny totiž odfiltrují 
značné množství látek, které rostliny využívají pro svůj růst. Voda se tak zbavuje 
přebytečných minerálů i škodlivých chemických látek. 

7 Pracovní postup 
7.1 Rozřaďte organismy do ekosystémů [2] 
• Všechny obrázky organismů z různých ekosystémů rozdejte dětem do dvojic (les, rybník, 

pole – louky – pastviny, lidská sídla, zahrady – parky). 
• Obrázky organismů zařaďte do jejich přirozených ekosystémů.  

7.2  estavte potravní pyramidu, potravní řetězec [2] 
Nastříhané pojmy na lístečcích (Tab. 1) rozdejte do dvojic a nechte děti roztřídit je do 
prázdné tabulky (tabulka k rozstříhání je součástí pracovních listů). 

Tab. 1 Druhy organismů a jejich funkce v koloběhu látek v přírodě. 

destruent rozkladač 
Rozkládá organické látky na 
anorganické; vrací živiny do 

oběhu; tvoří humus. 

producent rostliny Z anorganických látek vyrábí 
organické. 
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konzument I. řádu býložravec Živí se rostlinami. 

konzument II. řádu všežravec Živí se rostlinnou i živočišnou 
potravou. 

konzument III. řádu masožravec Živí se výhradně živočišnou 
potravou. 

• Obrázky organismů z ekosystému lesa rozdejte dětem do dvojic. 
• Poskládejte organismy lesního ekosystému do přiloženého obrázku potravní pyramidy. 
• Mezi organismy najděte příklad symbiózy a parazitizmu. Vysvětlete rozdíl. 
• Uspořádejte obrázky organismů lesního ekosystému do potravního řetězce (minimálně 

se třemi články). 

7.3 Rozhodněte, jaké podmínky ovlivnily vzhled rostlin [2] 
• Stromy – obrázky z různého prostředí – vlajkový, podmáčené lesy, pokrouceniny na 

skalách, okrasné variety (šlechtění do zahrad), normálně rostlý smrk, horský smrk (silné 
větve sklopené směrem k zemi kvůli sněhu) 

• Přiřaďte obrázky stromů k podmínkám, které ovlivnily jeho tvar. 

7.4  Ekologická hra – medvědi [3] 
• Nastříhejte ze čtvrtek čtverce cca 5 x 5cm, od každé barvy 20 ks (v případě, že je dětí 20). 

o oranžová = semena, ořechy: 5ks – 20kg, 15ks – 10kg 
o modrá = bobule, lesní plody: 5ks – 20kg, 15ks – 10kg 
o zelená = listy, tráva: 5ks – 20kg, 15ks – 10kg 
o žlutá = hmyz: 5ks – 12kg, 15ks – 6kg 
o červená = maso: 5ks – 8kg, 15ks – 4kg 

• Kartičky rozmístěte v prostoru cca 50 x 50metrů. 
• Děti dostanou každý svou obálku, podepíšou si ji a připraví se na startovní čáru. 
• Vysvětlíte jim, že se snaží stejně jako medvědi najít potravu ve svém životním prostoru. 

Nevysvětlujte jim hodnoty kartiček, pouze jim sdělte, že medvědi jsou všežravci, a proto 
musí mít pestrou potravu, aby měli dostatek živin a vitamínů.  

• Pak vyberte jednoho – zraněný medvěd – bude se pohybovat pouze skákáním po jedné 
noze.  
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• Vyberte dívku, která bude medvědice s mládětem – musí najít dvojnásob potravy, aby 
přežila ona i medvídě.  

• Pak vyberte ještě jednoho dobrovolníka, medvěd poraněný v křoví – téměř nevidí – 
zavážete tedy žákovi oči.  

• Poté začnou děti hledat svou potravu. Mohou se o ni přetahovat, soupeřit dle libosti. 
• Každý úlovek si nesou do brlohu (obálka na startovní čáře). 
• Po vysbírání všech lístečků každý provede součet barev a jejich hodnot. 
• Výsledek zapište na tabuli nebo velký arch papíru a porovnejte: 

o Kolik potravy získal raněný kulhající medvěd. = přirozený výběr 
o Kolik našla medvědice s medvídětem. = přirozený výběr 
o Kolik našel slepý medvěd. = přirozený výběr 
o Kolik medvědů by skutečně přežilo – získali 40 kg potravy. = úživnost prostředí 

Doplňující úkoly: 

Sečtěte všechnu potravu dohromady.  
• Kolik medvědů by se na tomto území uživilo? 
• Proč ve skutečnosti přežilo jen tolik medvědů? 
• Děti si spočítají poměrově svou nasbíranou potravu, porovnají s tabulkou. 
Jak zdravý by byl medvěd s tímto poměrem potravy? 

Normální složení potravy medvěda černého je uvedeno v tab. 2. 

Tab. 2 Kvalitativní a kvantitativní složení potravy medvěda černého. 

ořechy, semena 10 kg = 25 % 

bobule, lesní plody 10 kg = 25 % 

tráva, listí 10 kg = 25 % 

hmyz   6 kg = 15 % 

maso   4 kg = 10 % 

Pozn.: Úkol je vytvořen na příkladu medvěda černého, obdobné hodnoty platí i pro medvěda 
hnědého, žijícího u nás. 

7.5 Ověřte vliv ropné havárie na ptáky žijící na pobřeží [3] 
7.5.1 Do mělké misky s vodou kápněte 2 ml oleje. 
• Jak reaguje olej s vodou? 
• Změřte velikost olejové skvrny. 
• Do jak velké plochy by se rozlila ropná skvrna z tankeru, ze kterého uniklo 1 000 litrů 

ropy? 

7.5.2 Máte 2 vejce uvařená na tvrdo. 
• Jedno vejce si pozorně prohlédněte lupou a oloupejte.  
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• Druhé potopte do nádobky s olejem. Po 30 minách ho vyjměte, odstraňte olej 
a oloupejte. 

• Jaký je mezi nimi rozdíl? 
• Jaký vliv by mohla mít ropa na vejce ptáků, kteří hnízdí v blízkosti vody? 

7.5.3 Prohlédněte si lupou peří a zakreslete ho.  
• Ponořte ho na minutu do vody, opět si ho prohlédněte a zakreslete. Porovnejte s prvním 

pozorováním. 
• Ponořte peří na minutu do oleje, prohlédněte si ho a zakreslete. Porovnejte 

s předchozími pozorováními. 
• Mastné peří umyjte v mycím prostředku, opláchněte vodou, osušte, prohlédněte a opět 

porovnejte s předchozími pozorováními. 
• Jaký vliv může mít ropa na ptáky, pokud se jim dostane na peří? 

7.6  Sestavte jednoduchou čističku vody [4] 
• Uřízněte dno PET lahve. 
• Do hrdla lahve navrstvěte filtrační papír, vatu a písek. 
• PET láhev postavte nad kádinku (hrdlem dolů). 
• Shora začněte nalévat znečištěnou vodu. 
• Sledujte změnu čistoty vody po průtoku. 

8 Metodické poznámky 
Obrázky pro skládání různých potravních řetězců, doplňování potravní pyramidy a podobně 
jsou k dispozici na přiloženém CD. Je vhodné je tisknout na čtvrtky ve zmenšené podobě, aby 
se snadno vkládaly do předlohy pyramidy. Navíc je možné je snadno namnožit do skupinek či 
k samostatné práci dětí.  

Úkol 7.5.1 
Na vodu vyberte nádobu větších rozměrů (lavor), aby se skvrna oleje na povrch vody vešla 
a nedotýkala se stěn. Olej do vody odměřte pomocí injekční stříkačky. POZOR, aby nedošlo 
k prudkému vstříknutí oleje, jinak se rozprskne na hladině několik drobných mastných skvrn 
a špatně se měří a počítá zadaný úkol. 

Úkol 7.5.2 
Vajíčko ponořené do oleje by mělo být po oloupání mastné i pod skořápkou. Před loupáním 
ho ovšem důkladně umyjte v mycím prostředku, aby nedošlo pouze k přenosu mastnoty 
rukama. 

Úkol 7.6 
Při řezání PET lahví postupujte opatrně, aby se děti nezranily o nůž nebo ostrý okraj lahve. 
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9 Doporučená a použitá literatura 
[1] Dobroruka, L.J., Cílek, V., Hasch, F. a Storchová, Z. 1999. Přírodopis I. pro 6. ročník ZŠ. 
Scientia. Praha. 
[2] Kvasničková, D., Jeník, J. Pecina, P., Froněk, J. a Cais, J. 2006. Ekologický přírodopis 7, 2. 
část. Fortuna. Praha. 
[3] Western regional enviromental education council, USA. 1993. - česká verze: Junák, 
středisko Psohlavci. Moravia press, Uherské Hradiště. 
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školy a víceletá gymnázia. Fraus, Plzeň.  
 
Doprovodný obrazový materiál použitý v pracovních listech je nepřevzatý, autorem: Mgr. 
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Pracovní list 

1) Poskládejte pojmy do tabulky. 

Tabulka k úkolu 7.2 (k rozstříhání): Druhy organismů a jejich funkce v koloběhu látek 
v přírodě. 

destruent rozkladač 
Rozkládá organické látky na 
anorganické; vrací živiny do 

oběhu; tvoří humus. 

producent rostliny Z anorganických látek vyrábí 
organické. 

konzument I. řádu býložravec Živí se rostlinami. 

konzument II. řádu všežravec Živí se rostlinnou 
i živočišnou potravou. 

konzument III. řádu masožravec Živí se výhradně živočišnou 
potravou. 
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2) Poskládejte následující organismy lesního ekosystému do potravní pyramidy. Názvy 
organismů přepište do následujícího obrázku (potravní pyramida). 
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3) Najděte příklad symbiózy: ........................................................................................................  

Najděte příklad parazitismu: .........................................................................................................  

4) Vytvořte potravní řetězec (minimálně 3 články). 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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5) Prohlédněte si následující obrázky stromů a rozhodněte, jaké podmínky ovlivnily vzhled 
stromu (spojte čarami). 

Obrázky 

 

Životní podmínky 

 

podmáčená půda 

 

skalnatý terén 

 

častý vítr s jedním 
převládajícím směrem 

 

malý prostor, utlačování 
okolními stromy 

 

horské podmínky, dlouho ležící 
sněhová pokrývka 

 

volné prostranství, dostatek 
živin 
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6) Ověřte vliv ropné havárie na ptáky žijící na pobřeží. 
• Do mělké misky s vodou kápněte 2 ml oleje. 

Jak reaguje olej s vodou? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Změřte velikost olejové skvrny. ....................................................................................................  

Do jak velké plochy by se rozlila ropná skvrna z tankeru, ze kterého uniklo 1 000 litrů ropy? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

• Máte 2 vejce uvařená na tvrdo. 
o Jedno vejce si pozorně prohlédněte lupou a oloupejte. 
o Druhé potopte do nádobky s olejem. Po 30 minách ho vyjměte, odstraňte olej 

a oloupejte. 

Jaký je mezi nimi rozdíl? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Jaký vliv by mohla mít ropa na vejce ptáků, kteří hnízdí v blízkosti vody? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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• Prohlédněte si lupou peří a zakreslete ho. 
• Ponořte ho na minutu do vody, opět si ho prohlédněte a zakreslete. Porovnejte s prvním 

pozorováním. 
• Ponořte peří na minutu do oleje, nechte okapat, prohlédněte si ho a zakreslete. 

Porovnejte s předchozími pozorováními. 
• Mastné peří umyjte v mycím prostředku, opláchněte vodou, osušte, prohlédněte a opět 

porovnejte s předchozími pozorováními. 
Zapište zjištění: 
a) suché peří 

b) peří namočené do vody 

c) peří namočené do oleje 

d) peří umyté mycím prostředkem 

Jaký vliv může mít ropa na ptáky, pokud se jim dostane na peří? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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7) Sestavte jednoduchou čističku vody. 
• Uřízněte dno PET lahve. 
• Do hrdla lahve navrstvěte filtrační papír, vatu a písek. 
• PET láhev postavte nad kádinku (hrdlem dolů). 
• Shora začněte nalévat znečištěnou vodu. 

Jak se změnila čistota vody po průtoku? 

 .........................................................................................................................................................  

Kde se používají pískové filtry? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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Barevný svět 
Mgr. Hana Sloupová 

1 Úkoly 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Vybarvěte kontejnery na tříděný odpad. 
1.1.2 Vyrobte si polystyrenové kontejnery. 
1.1.3 Třiďte sami odpad. 
1.1.4 Hrajte si na „Ekology“ a „Šediváky“. 
1.1.5 Spočítejte, kolik máte kroků ke kontejnerům. 

2 Čas 
2.1 Základní časová dotace: 9 hodin 
Práce ve škole: 4 x 1 hodina 
Práce v terénu: 1 x 5 hodin  

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Barvení kontejnerů 
Pracovní list, pastelky, psací potřeby 

3.2 Výroba kontejnerů 
Polystyren, temperové barvy nebo krepový papír, barevné papíry, lepidlo, nůžky, psací 
potřeby 

3.3 Třídění kontejnerů 
Barevné igelitové pytle na tříděný odpad, papírové krabice, „čistý“ odpad 

3.4 Hra na „Ekology“ a „Šediváky“ 
Čtvrtka A2, pastelky, psací potřeby 

3.5 Počítání kontejnerů v terénu 
Psací potřeby, kalkulačka, PC 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Schopnost odlišit nádoby na tříděný odpad a skupiny odpadu vhodných k recyklaci. 
4.1.2 Uvědomit si význam a důležitost třídění odpadů.  
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4.1.3 Vysvětlit spojitost mezi recyklací papíru, lesy a životním prostředím.  

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Zamýšlet se nad pojmy životní prostředí, recyklace, kyselé deště atd. 
4.2.2 Objasnit, z čeho mají děti fleecové mikiny a bundy, z čeho jsou školní sešity, výplně ve 

spacích pytlích, toaletní papír atd. 

5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál svým obsahem přesahuje předmět biologie. Významně se prolíná s výtvarnou 
výchovou (vybarvování kontejnerů, kreslení ostrovů), pracovními činnostmi (výroba 
polystyrenových kontejnerů), s matematikou (počítání kroků), s informatikou (práce na PC). 

6 Obecný úvod k tématu 
Při recyklaci jsou zpracovávány odpady na nové materiály. Zbytečně vyhozené tuny 
nezpracovaného odpadu musí nahradit přírodní suroviny, které je nutné vytěžit 
a průmyslově zpracovat. Důsledkem je zvýšená ekologická zátěž, zbytečné mýcení lesů 
a nadměrné emise z továren, množství toxických odpadů, velká spotřeba fosilních paliv 
k výrobě energie atd. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové 
auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají 
nové výrobky, suroviny nebo polotovary. 

7 Pracovní postup  
7.1 Vybarvěte kontejnery na tříděný odpad. 
• Děti pracují s pracovním listem – vybarvují kontejnery. 
• Do obrázku každého vybarveného kontejneru zapíší, co tam patří (např. žlutý kontejner – 

plasty). 
• Viz pracovní list. 

7.2 Vyrobte si polystyrenové kontejnery. 
• Děti si přinesou polystyrenovou desku rozměru A3. 
• Děti rozdělíme do 2–3členných skupin. 
• Každá skupina má za úkol vyrobit jeden barevný kontejner na tříděný odpad. 
• Polystyren mohou polepit barevnými papíry, krepovým papírem nebo pomalovat 

temperovými barvami dané barvy. 
• Připravený „kontejner“ rozdělí na horní a dolní polovinu. 
• Do horní poloviny zapíší nebo nalepí věci, které do daného kontejneru patří. 
• Do dolní poloviny zapíší nebo nalepí věci, které do daného kontejneru nepatří (obr. 1, 2, 

3). 
• V závěru hodiny skupiny prezentují své „kontejnery.“ 
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Obr. 1 Vyrobené polystyrenové kontejnery. Foto Mgr. Hana Sloupová 

 
Obr. 2 Vyrobené polystyrenové kontejnery. Foto Mgr. Hana Sloupová 

7.3 Třiďte sami odpad. 
• Do papírových krabic dejte žlutý, zelený a modrý igelitový pytel. 
• V černém pytli dejte dětem čisté odpadky (igelitové sáčky, PET lahve, denní tisk, popsané 

papíry, skleněné lahve, obaly od sušenek,…). 
• Děti se snaží roztřídit odpad do připravených papírových kontejnerů. 

7.4 Hrajte si na „Ekology“ a „Šediváky“. 
• Děti rozdělte do skupin, každá skupina si vylosuje, zda patří k Ekologům, nebo 

Šedivákům. 
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• Každá skupina dostane čtvrtku A2 a nakreslí na ni představu svého ostrova (musí se 
zapojit všichni žáci ze skupiny). 

• Skupiny si vymyslí název svého ostrova, zapíší ho na čtvrtku a kreslí svůj ostrov. 
• Ekologové mají kolem sebe zeleň, kontejnery na tříděný odpad, biofarmy atd. 
• Šediváci jezdí pouze v autech, mají továrny s komíny bez filtrů, skládky s netříděným 

odpadem atd. 
• Na závěr hodiny musí skupiny obhájit svoji práci. 

7.5 Spočítejte, kolik máte kroků ke kontejnerům. 
• Jeden den ke konci školního roku jděte na vycházku ven (nebo může jít po vyučování 

každý žák sám a ve škole zpracujete pouze statistiku). 
• Krokujte vzdálenosti k nejbližšímu kontejneru na tříděný odpad, do sběrného dvora 

(pokud je), do sběrných surovin (pokud jsou). Počet kroků si zapisuje každý sám. 
•  Po návratu z vycházky vypočtěte průměr za třídu, ročník, školu – děti vše zpracují na PC 

do tabulky, tvoří grafy v Excelu. 

8 Metodické poznámky 
• Papír 
Do modrých kontejnerů na papír můžete umisťovat noviny, časopisy, kancelářský papír, 
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. papírové sáčky) 
a obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22. Do modrých popelnic na papír se 
nepatří papír mokrý, mastný či jinak znečištěný, papír upravovaný (uhlový a voskovaný), 
použité pleny, hygienické potřeby a vícevrstvé obaly [1, 2]. 

• Sklo 
Do zelených kontejnerů na sklo můžete vhazovat nevratné láhve od nápojů, dále také 
skleněné nádoby či střepy, tabulové sklo a obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 
71, 72. Do těchto popelnic neumisťujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, 
lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky [1, 2]. 

• Plasty 
Do žlutých kontejnerů na plasty je u nás možno vhazovat nápojové PET láhve ve stlačedné 
podobě, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, plastové výrobky či obaly, polystyrénové desky 
a jiné produkty, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6. 
Do kontejnerů na plasty nikdy nevhazujte novodurové trubky, gumu, molitan, PVC, textil 
z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky a obaly od 
nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.). Pokud se je na popelnici 
uvedena možnost vhazovat do této popelnice nápojové kartony, můžete tak učinit (není 
běžným jevem, ale v některých městech v ČR je toto umožněno) [1, 2]. 
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• Nápojové kartony 
Nápojové kartony jsou shromažďovány ve speciálně upravených popelnicích (oranžové 
barvy). Nemáte-li u vás tuto popelnici k dispozici, nezbývá vám, než umístit kartony do 
směsného odpadu či sběrného dvora [1, 2]. 

• Bioodpad 
Do hnědých kontejnerů na bioodpadu patří např. zbytky pečiva, ovoce, zeleniny, slupky, 
čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady – tráva, listí, větve a květiny [1, 2]. 

• Nebezpečný odpad 
Mezi nebezpečný odpad řadíme např. léky (staré či nevypotřebované léky se odevzdávají 
v lékárnách), dále také zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterie), ledničky, 
mrazničky, barvy, chemikálie, lepidla a oleje [2]. 

• Elektrotechnické výrobky 
Většinu starých či nefunkčních elektrotechnických výrobků je možné vrátit zpět na prodejně. 
V elektroobchodech jsou v současné době běžně umístěny kontejnery na sběr baterií, 
světelných zdrojů (zářivek, výbojek), nově i kontejnery na drobné elektrospotřebiče. Většina 
prodejců bílé techniky (kuchyňské spotřebiče – myčky, ledničky, mikrovlnné trouby, sporáky) 
nabízí odvoz a likvidaci starých, nefunkčních spotřebičů. Financování tohoto systému sběru 
a recyklace je zajištěno výběrem "recyklačních poplatků", které jsou přičteny k ceně nově 
zakupovaných výrobků [2]. 

9 Použitá literatura a další zdroje 
[1] Obec Sokolí : oficiálnní stránky obce a sboru dobrovolných hasičů. 2011. Třídíme odpad: 
Kam patří jednotlivý odpad? [cit. 2012]. Dostupné z <http://www.sdh-
sokoli.cz/viewpage.php?page_id=6>.  
[2] Wikipedie. 2012. Třídění odpadu. [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD_odpadu >. 
 
Další doporučená literatura: 
http://www.jaktridit.cz/ 
Doprovodný obrazový materiál použitý v pracovních listech je nepřevzatý, autorem: Mgr. 
Michaela Jízbová. 
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Pracovní list č. 1 (kapitola 7.1) 

Úkol: Vybarvěte kontejnery správnými barvami a doplňte, jaké materiály do kterého z nich 
patří: 

   
 Plast BIO odpad 

   
 Nápojové kartony Papír 

   
 Sběrný dvůr Sklo 

  
 Směs 
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Řešení: plasty – žlutý, papír – modrý, sklo – zelený, bio odpad – hnědý, nápojové kartony – 
oranžový, směs – černý, sběrný dvůr (nově i zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení) 
– červený. 

   
 Plast BIO odpad 

   
 Nápojové kartony Papír 

   
 Sběrný dvůr Sklo 

 
Směs 
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Jsou ve vodě vodníci?  
Mgr. Hana Sloupová 

1 Úkol 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Posuďte čistotu vody. 
1.1.2 Naberte vzorky vody, pracujte s pracovními listy a změřte rychlost toku řeky. 
1.1.3 Změřte kyselost a zásaditost vody. 
1.1.4 Pozorujte pod mikroskopem organismy žijící ve vodě. 
1.1.5 Porovnejte slanou a sladkou vodu. 
1.1.6 Upravte pH různých vzorků vody. 

2 Čas 
2.1 Základní časová dotace: 8–19 hodin dle možností 
Teoretická příprava: 7–8 hodin 
Praktická příprava: 6–12 hodin 

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Posouzení čistoty vody 
Pracovní listy, lupy, nádobky s lupou, psací potřeby 

3.2 Práce se vzorkem vody a měření rychlosti toku řeky 
Klíč k určování rostlin, bezobratlých živočichů, pH papírky, pracovní list, měřicí pásmo na 
minimálně 10 metrů, PET lahev 0,5 l, provázek nebo silonové vlákno, případně křída, stopky 

3.3 Kyselost a zásaditost vody 
Stojánek se zkumavkami (počet podle počtu vzorků vody), lakmusový papírek, univerzální 
indikátorový papírek, vzorky vody (minerální voda – různé druhy, voda z kohoutku, dešťová 
voda, voda říční, voda z rybníka nebo tůňky, voda ze zahradního jezírka, voda z praní…) 

3.4 Pozorování mikroorganismů pod mikroskopem 
Vzorek vody, přehled korýšů, mikroskop, podložní a krycí sklíčko, kapátko 

3.5 Slanost vody 
Brčko, plastelína, dvě stejně uříznuté PET lahve, voda, kuchyňská sůl 
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3.6 pH různých vzorků vody 
Manganistan draselný, pentahydrát síranu měďnatého, heptahydrát síranu železnatého, 
dodekahydrát síranu hlinitého, dodekahydrát síranu hlinitodraselného, 5 odměrných baněk 
na 100 nebo 50 ml, skleněná tyčinka, váhy, hodinová skla, Petriho misky, univerzální 
indikátorové papírky, kádinky 50 nebo 100 ml, podložní sklíčka, krycí sklíčka, pipety nebo 
kapátka, lupy nebo mikroskopy, stojánky na zkumavky, odměrný válec na 10 nebo 20 ml 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Odvodit a porovnat na základě různých souvislostí čistotu vzorků vody. 
4.1.2 Navrhnout postup čištění, změny a úpravy pH vody. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Naučit se pracovat s laboratorní technikou.  
4.2.2 Umět pojmenovávat chemické sklo.  
4.2.3 Posoudit koncentraci vybraných roztoků podle intenzity zbarvení. 

5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Materiál svým rozsahem přesahuje náplň předmětu biologie. Pracovní činnosti zasahují do 
chemie (práce s roztoky, chemikáliemi, chemickým sklem a pH), fyziky (měření rychlosti 
průtoku vody), výtvarné výchovy (zaznamenávání barevných změn pH) a ekologie (vzájemné 
vztahy mezi životním prostředím, rostlinami a živočichy). 

6 Obecný úvod k tématu 
Život na Zemi nejspíš vznikl ve vodním prostředí (ve vodném roztoku). Voda je 
nejvýznamnější sloučeninou na naší planetě. Objevuje se ve třech skupenstvích v různé 
kvalitě a čistotě. Naším úkolem bude během těchto cvičení zjistit, která voda je vhodná pro 
život a jak na změnu vody reagují organismy. 
Čistá voda je neutrální. To zjednodušeně znamená, že není ani kyselá ani zásaditá. Ke zjištění 
kyselosti a zásaditosti roztoků se používají různé indikátory. Jsou to látky, které mění barvu 
v závislosti na hodnotě tzv. pH. To je číslo od 0 do 14, které vyjadřuje povahu roztoků. 
Hodnota pH neutrálních roztoků je 7, roztoky s pH menším než 7 jsou kyselé, a pokud je pH 
větší, jedná se o roztok zásaditý [1]. Většině organismů vyhovuje neutrální nebo slabě kyselé 
prostředí. Pokud se jedinci (druhu) změní pH, zahyne, živoří nebo uteče. 
Voda v našem životním prostředí má různé vlastnosti a kvalitu, která je dána mnoha faktory. 
Pro živé organismy jsou tyto vlastnosti a kvalita vody velmi důležité. Při hospodaření s vodou 
se člověk snaží některé vlastnosti vody změnit. K úpravě vody se používají různé látky 
(nejznámější je asi chlor a ozón). K možným činidlům pro úpravu vody patří např. 
manganistan draselný a některé sírany: měďnatý, železnatý, hlinitý a hlinitodraselný. Každá 
skupina látek při čištění funguje jinak. Některé látky fungují jako oxidační činidlo, některé 
proti živým organismům nebo jejich vývojovým stádiím, jiné látky účinkují jako vločkovače 
atd. [1]. 
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7 Pracovní postup 
7.1 Posuďte čistotu vody. 
• Naberte vzorek vody do nádobky s lupou a do pracovních listů zapište živočichy 

a rostliny, které jste určili. 
• Pomocí pracovního listu určete čistotu vody. 

7.2 Naberte vzorky vody, pracujte s pracovními listy a změřte rychlost toku 
řeky. 

• Jděte k nejbližšímu potoku, řece nebo rybníku. 
• Do nádobky s lupou naberte vzorek vody. 
• Prohlédněte si organismy v nádobce a zapište do pracovních listů. 
• Poté změřte v nádobce pH vody pomocí pH papírku a zapište. 
• Určete podle klíče rostliny a živočichy z okolí rybníka, potoka či řeky. 
• Zapište, jaké je počasí, změřte denní teplotu. 
• Na závěr změřte průtok toku vody a pokuste se určit typ rybího pásma. 

7.2.1 Měření rychlosti průtoku vody 
• Podél vodního toku naměřte úsek v délce 10–100 metrů, čím delší, tím větší přesnost 

měření.  
• Navažte provázek (silon) na hrdlo prázdné a zavřené PET lahve.  
• Provázek volně uchopte do ruky.  
• Délku provázku upravte podle vzdálenosti od koryta toku.  
• V počátečním bodě 0 ponořte lahev do proudu a jděte, případně běžte na konec 

měřeného úseku.  
• Provázek musí být neustále povolený a měřte čas, za který lahev proplula vyměřený úsek. 

7.3 Změřte kyselost a zásaditost vody. 
• Do zkumavek nalijte po 5 ml vody a minerálek. Ty nalévejte z čerstvě otevřených lahví, 

než vyprchá oxid uhličitý! 
• Z každé zkumavky pipetou přeneste kapku vody na indikátorové papírky, nechte vodu 

vsáknout a pozorujte, jakou získají barvu. 
• Změny zaznamenejte. Vzorky vody ve zkumavkách nechte k dalšímu zkoumání. 
• Závěr: Ve vodě z vodovodu se papírky nezměnily, v některé z minerálek zmodraly, je to 

tedy voda  ..................... , v jiné zrůžověly, jedná se o  ...................  vodu. Voda dešťová je 
mírně kyselá, voda z praní je zásaditá. 

7.3.1 Voda kyselá a zásaditá 
• Postup opakujte poté, co vyprchají bublinky oxidu uhličitého z minerálek, to můžete 

urychlit např. tím, že zkumavky ohřejete. V tabulce výsledky obou testů porovnejte. 
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• Závěr: V minerální vodě se někdy hodnota pH mění v závislosti na množství oxidu 
uhličitého, který je v ní rozpuštěný. Jeho rozpustnost je závislá na teplotě a tlaku. Čím 
nižší teplota a vyšší tlak, tím lépe se oxid uhličitý ve vodě rozpouští. 

7.4 Pozorujte pod mikroskopem organismy žijící ve vodě. 
• Přineste vzorek vody z rybníka. 
• Přeneste kapátkem vzorek vody na podložní sklíčko, zakryjte krycím sklíčkem a sledujte 

pod mikroskopem v procházejícím světle při malém zvětšení. 
• Postupně zvyšujte zvětšení. 
• Zakreslujte, co vidíte a pomocí přehledu korýšů určete korýše a charakterizujte čistotu 

vody. 

7.5 Porovnejte slanou a sladkou vodu [2] 
• Na jeden konec brčka upevněte kuličku plastelíny. 
• Ponořte brčko do uříznuté PET lahve s běžnou vodou tak, aby se vznášelo na vodě kolmo 

k její hladině a na jeho spodním konci byla plastelínová kulička. 
• Označte na brčku místo, kam dosahovala hladina vody. 
• Nyní postup zopakujte se slanou vodou. 
• Závěr: Částice hustší kapaliny jsou větší nebo jsou jejich vzdálenosti menší, než je tomu 

u méně hustých kapalin. Hustší kapaliny tak vytvářejí větší tlak na předměty na hladině. 
V případě Mrtvého moře vytváří velice slaná a hustá voda vyšší tlak na plavce, kteří se tak 
nepotopí. 

7.6 Upravte pH různých druhů vody. 
7.6.1 Příprava, pozorování fyzikálních vlastností a měření pH vzorků vody 
• Vzorky vody z různých zdrojů nalijte do čistých kádinek, které předem vypláchnete 

v destilované vodě nebo v odstáté vodě z kohoutku. Zaměřte se na sledování fyzikálních 
(smysly vnímatelných) vlastností vody: barva, zápach, zákal, průhlednost, případný pohyb 
organismů. 

• Vepište tyto vlastnosti do tabulky (tab. 1) a vodu v kádinkách překryjte pro další 
pozorování hodinovým sklíčkem. 

• Po chvilce odlijte asi 15 ml vody (15 cm na výšku zkumavky) z každé kádinky do 
zkumavky. Vyjměte proužek univerzálního indikátorového papírku (dále UIP) a namočte 
do vzorku vody ve zkumavce tak, abyste si nenamočili prsty.  

• Papírek nechte oschnout přes Petriho misku a zaznamenejte přibližnou hodnotu pH do 
tabulky. 
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Tab. 1 Výsledky pozorování fyzikálních vlastností vody a měření pH vzorků vody. 

Pracovní skupina: 

Vzorky vody 
     

barva 
     

zápach 
     

zákal 
     

průhlednost 
     

pohyb organismů 
     

pH vody 
     

7.6.2 Příprava roztoků k úpravě vody (dále činidel) a měření pH s kapkovým množstvím 
• V naší práci použijte látky, o kterých je zmínka v úvodu: KMnO4, CuSO4·5H2O, 

FeSO4·7H2O, Al2(SO4)3·12H2O a KAl(SO4)2·12H2O. Seznamte se s krystalickými solemi, 
které vám v zásobní lahvičce ukáže vyučující (obr. 1), a jejich barvu zaznamenejte do 
tabulky.  

• Vyučující připraví roztoky všech solí v koncentraci 0,1M o objemu 50 nebo 100 cm3. 
Roztoky seřaďte a zaznamenejte jejich barvu do tabulky (tab. 2).  

• Ve skupinách po 4–5 žácích odlijte vzorky z kádinek po 15 ml do zkumavek a přidejte 
kapátkem 10 kapek připraveného činidla.  

• Zkumavku protřepte a opět změřte pH pomocí UIP.  
• Hodnoty pH zaznamenejte do tabulky (tab. 3) a poznamenejte si barvu roztoků. 

 

Obr. 1 Připravená činidla o koncentraci 0,1 M. Foto Mgr. Hana Sloupová 
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Tab. 2 Barvy roztoků solí. 

Pracovní skupina: 

roztoky 
solí KMnO4 CuSO4 

·5H2O 
FeSO4 
·7H2O 

Al2(SO4)3 
·12H2O 

KAl(SO4)2 
·12H2O 

barva 
     

Tab. 3 Hodnoty pH a barva roztoků solí. 

Pracovní skupina: 
vzorek vody + 10 kapek činidla: 

 

vzorek 
s přidaným 

KMnO4 

vzorek 
s přidaným 

CuSO4 
·5H2O 

vzorek 
s přidaným 

FeSO4·7H2O 

vzorek 
s přidaným 

Al2(SO4)3·12H2O 

vzorek 
s přidaným 

KAl(SO4)2·12H2O 

pH 
roztoku      
barva 

roztoku      

7.6.3 Úprava koncentrace činidel 
Protože roztoky o koncentraci 0,1M jsou pro úpravu vody nevhodné, musíte je naředit na 
použitelnou koncentraci. Máte k tomu několik možností. U barevných roztoků se můžete 
řídit změnou barvy roztoku. Při ředění se barva roztoku stává světlejší, až zůstane roztok 
bezbarvý, to ovšem neznamená, že neobsahuje už žádnou rozpuštěnou sůl. Tomuto způsobu 
sledování koncentrace se říká kolorimetrie a je možné ho použít i v případě, že nemáte 
k dispozici žádné odměrné sklo nebo váhy (obr. 2). 
U všech roztoků, včetně těch bezbarvých, můžete ředit přidáním určitého konkrétního 
objemu rozpouštědla. Původní roztok tak bude vůči naředěnému v určitém poměru. Např. 
když k 1ml koncentrovanějšího roztoku přidáme 5 ml rozpouštědla, bude poměr ředění 1 : 5 
apod. Když totéž vyjádříte v molární koncentraci a k 1M roztoku přidáte desetinásobek 
rozpouštědla, vznikne roztok 0,1M. 

 
Obr. 2 Ředění roztoku podle změny barvy. Foto Mgr. Hana Sloupová 
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Vyzkoušejte obě varianty: 
1) K destilované nebo odstáté vodě z kohoutku v kádince nebo zkumavce přidáte kapátkem 

roztoky KMnO4, CuSO4·5H2O a FeSO4·7H2O, tedy činidel, z nichž každé má svoji typickou 
barvu. Přidávejte postupně takové množství činidla, až se barva projeví náznakem 
(posuzujte na bílém pozadí, např. na čtvrtce). Máte tedy k dispozici lehce narůžovělý, 
namodralý a nažloutlý roztok (obr. 3). Z bezbarvých roztoků hlinitých solí odeberte stejné 
množství do kádinek. Roztoky v kádinkách zůstanou logicky bezbarvé. Pak opět změřte 
pH a hodnoty zaznamenejte do tabulky (tab. 4). Vzniklé roztoky uchovejte k dalšímu 
postupu. 

 
KAl(SO4) 2·12H2O CuSO4·5H2O FeSO4·7H2O  KMnO4  Al2(SO4)3 ·12H2O 
Obr. 3 Ředění roztoků z podkapitoly 7.6.3 a). Foto Mgr. Hana Sloupová 

Tab. 4 Hodnoty pH a barva roztoků solí. 
Pracovní skupina: 

 

vzorek 
s přidaným 

KMnO4 

vzorek 
s přidaným 

CuSO4 
·5H2O 

vzorek 
s přidaným 

FeSO4 
·7H2O 

vzorek 
s přidaným 

Al2(SO4)3·12
H2O 

vzorek 
s přidaným 

KAl(SO4)2·12
H2O 

pH 
roztoku      

barva 
roztoku      

e) K 1 ml roztoku hlinitých solí přidejte nejprve 10 ml vzorku vody, promíchejte a změřte 
pH. Poté přidejte ještě 90 ml vzorku vody, opět promíchejte a změřte pH. Naměřené 
hodnoty zaznamenejte do tabulky (tab. 5). Vzniklé roztoky uchovejte k dalšímu postupu. 

Tab. 5 Hodnoty pH roztoků hlinitých solí. 

Pracovní skupina: 

 s Al2(SO4)3·12H2O s KAl(SO4)2·12H2O 
pH roztoku s 10 ml vzorku vody   pH roztoku s 90 ml vzorku vody   

7.6.4 Vliv činidel na život organismů 
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• Pokud jste v některém vzorku zjistili nějaký pohyb organismů, připravte si podložní 
a krycí sklíčko a mikroskop nebo lupu.  

• Na podložní sklíčko kápněte kapátkem nebo pipetou malou kapku vody a opatrně ji 
překryjte krycím sklíčkem. 

• Pokud máte lupu, zkuste zjistit, zda je pod sklíčkem pohyb organismů. Pokud ne, postup 
opakujte.  

• Pak vložte sklíčko pod mikroskop, naberte do pipety činidlo z kapitoly 7.6.3. a přiložením 
pipety k okraji sklíčka přeneste činidlo pod sklíčko (obr. 4). 

• Sledujte směr a intenzitu pohybu organismů. 
Směr pohybu organismů je od přidávaného roztoku. Pokud je organismus v kontaktu 
s chemikálií, která jej ohrožuje, snaží se utéct co nejdále od jejího zdroje. Tomuto jevu se říká 
negativní chemotaxe. 

 

Obr. 4 Aplikace činidla pipetou pod krycí sklíčko. Kresba Mgr. Hana Sloupová 

8 Metodické poznámky 
Dělení jiných korýšů (obr. 5) [3]: 
I. Buchanky – pohyb pomocí hrudních nožek, potrava: bakterie, prvoci nebo cizopasí 
• buchanka (samice nosí 2 váčky vajíček) 
• vznášivka (samička má pod zadečkem 1 váček s vajíčky) 

II. Stejnonožci 
• berušky – žijí ve vodě 
• stínky – souš (nestahují se do kuličky) 
• svinky – souš (stahují se do kuličky) 
 
III. Různonožci – žijí pouze v čistých vodách 
• blešivci 

IV. Lupenonožci – mm rozměry 
• perloočky – stojaté vody, potrava: drobné organismy 
• listonozi – 7 cm velcí, živí se dravě, v dočasných tůňkách, kalužích, při znečištění hynou 
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V. Žábronožky – žijí v dočasných tůňkách a loužích, plavou hřbetem dolů, jejich vajíčka vydrží 
v bahně 3 až 5 let, při znečištění hynou 

Perloočky + buchanky → součástí planktonu 

 
beruška vodní blešivec obecný hrotnatka průhledná 

 
listonoh jarní stínka obecná vznášivka 

obecná 
žábronožka 

letní 
Obr. 5 Obrázky zástupců korýšů.  

Zdroje obrázků: 
Žábronožka letní: Branchipus-schaefferi.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 02-11-2011 [cit. 
2012]. Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchipus-schaefferi.jpg>. 
Listonoh jarní: LepidurusApus.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 09-04-2009 [cit. 2012]. 
Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LepidurusApus.jpg>. 
Hrotnatka průhledná: Daphnia fg01.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 10-09-2006 [cit. 
2012]. Dostupné z  
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daphnia_fg01.jpg>. 
Vznášivka obecná: Eudiaptomus vulgaris.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 04-05-2010 [cit. 
2012]. Dostupné z 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eudiaptomus_vulgaris.jpg>. 
Blešivec obecný: Gammarus roeselii.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 12-09-2004 [cit. 
2012]. Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gammarus_roeselii.jpg>. 
Beruška vodní: Asellus alaskensis lateral view.jpeg. In: Wikimedia commons [.jpg]. [cit. 2012]. 
Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asellus_alaskensis_lateral_view.jpeg>. 
Stínka: Oniscus asellus – female top 1 (aka).jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 03-05-2006 
[cit. 2012]. Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oniscus_asellus_-
_female_top_1_(aka).jpg>. 
 
Rybí pásma: 
I) pstruhové – chladná, čistá voda, velké množství kyslíku 
II) lipanové – relativně čistá voda, teplejší (Otava) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchipus-schaefferi.jpg
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III) parmové – tažné vody, nižší množství kyslíku, ještě čisté 
IV) cejnové – pomalu tekoucí voda, bahnité dno (Berounka) 

9 Použitá literatura a další zdroje 
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[2] Senčanski, T. 2012. Malý vědec. Edika. Brno.  
[3] Anonymus. Korýši. [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200213%20korysi/kor%C3%BD%C5%A1i.html >.  
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Pracovní list k úkolům 1.1 a 1.2 

Kvalita vody podle výskytu rostlin a živočichů 
1) čistá až mírně znečištěná voda (do tabulky zaznamenejte přítomnost/nepřítomnost 

druhů) 

jepice – dospělec pošvatka – larva 

  

 ANO  NE  ANO  NE 
ploštěnka horská ploštěnka potoční 

  

 ANO  NE  ANO  NE 
pstruh obecný vranka obecná 

  

 ANO  NE  ANO  NE 
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pramenička 

 

 ANO  NE 

f) znečištěná voda 

okružák ploský plovatka bahenní 

  

 ANO  NE  ANO  NE 
ploštěnka mléčná okoun říční 

 
 

 ANO  NE  ANO  NE 
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plotice obecná růžkatec 

 

 

 ANO  NE  ANO  NE 
stolístek klasnatý 

 

 ANO  NE 

Odkazy k obrázkům v pracovním listu k úkolu 1.1: 
Žábronožka letní: Branchipus-schaefferi.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 02-11-2011 [cit. 
2012]. Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchipus-schaefferi.jpg>. 
Pstruh: Bachforelle. In: Wikimedia commons [.jpg]. 13-04-2001 [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Pstruh_obecn%C3%BD_poto%C4%8Dn%C3%AD#mediaviewe
r/Soubor:Bachforelle.jpg>. 
Okoun: Perca fluviatilis Prague Vltava 4. In: Wikimedia commons [.jpg]. 01-01-2011 [cit. 
2012]. Dostupné 
z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Okoun_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD#mediaviewer/S
oubor:Perca_fluviatilis_Prague_Vltava_4.jpg>. 
Plotice: Common Roach.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 24-07-2009 [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Roach.JPG>. 
Vranka: Vranka obecná. In: Wikimedia commons [.jpg]. [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://www.mrsmoslavicin.com/vranka%20obecn%C3%A1.jpg>. 
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Jepice: Haft. In: Wikimedia commons [.jpg]. 28-07-2005 [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://fr.wikipedia.org/wiki/Ephemera_danica#mediaviewer/Fichier:Haft.jpg>. 
Pošvatka: SteinfliegenLarve2.JPG. In: Wikimedia commons [.jpg]. 16-07-2006 [cit. 2012]. 
Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SteinfliegenLarve2.JPG>. 
Pramenička obecná: Fontinalis antipyretica2.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 27-10-2004 
[cit. 2012]. Dostupné 
z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fontinalis_antipyretica2.jpg>. 
Růžkatec ponořený: Ceratophyllum demersum 240907.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 
24-09-2007 [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceratophyllum_demersum_240907.jpg>. 
Stolístek klasnatý: Myriophyllum spicatum.jpeg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 13-12-2005 
[cit. 2012]. Dostupné 
z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myriophyllum_spicatum.jpeg>.  
Ploštěnka mléčná: Dendrocoelum lacteum.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 03-10-2011 
[cit. 2012]. Dostupné 
z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocoelum_lacteum.jpg>. 
Ploštěnka horská: Cranobia alpina.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 27-09-2011 [cit. 2012]. 
Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crenobia_alpina.jpg>. 
Ploštěnka potoční: Dugesia Anatomy schematic.svg. In: Wikimedia commons [.svg]. 20-10-
2007 [cit. 2012]. Dostupné 
z <http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=0&re
dirs=1&profile=default&search=Dugesia+gonocephala>. 
Okružák ploský: Planorbarius corneus 01.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 11-11-2005 [cit. 
2012]. Dostupné z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planorbarius_corneus_01.jpg>. 
Plovatka bahenní: Spitzschlammschnecke.jpg. In: Wikimedia commons [.jpg]. 25-09-2006 
[cit. 2012]. Dostupné 
z <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitzschlammschnecke.jpg>. 
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Pracovní list k úkolu 1.2 

Vycházka do přírody 
Pracovní skupina: 

Název vodního toku  

Stanoviště  

Datum a hodina  

Počasí  

Teplota  

pH - hodnota vody  

Rostliny a živočichové z vodního toku  

Rostliny z okolí vodního toku  

Živočichové z okolí vodního toku  

Rychlost toku  

Typ rybího pásma?  .......................................................................................................................  
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Zvířátka pod drobnohledem 
Mgr. Lucie Procházková, Mgr. Zdeňka Hošková 

1 Úkoly 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Zhotovte 3 různé zástupce členovců (pavouk, rak, brouk) a porovnejte stavbu jejich 

těla. 
1.1.2 Vyrobte si jednoduchou žížalí farmu a pozorujte život žížal. 
1.1.3 Pozorujte hlemýždě zahradního. 

2 Časová dotace  
2.1 Základní časová dotace 
výroba a pozorování stavby členovců: 2 vyučovací hodiny 
žížalí farma: 30 min. + po 14 dnech 15 min. pozorování 
hlemýžď zahradní: 1 vyučovací hodina 

3 Pomůcky 
3.1 Zhotovte 3 různé zástupce členovců (pavouk, rak, brouk) a porovnejte 

stavbu jejich těla. 
Brambory, špejle, leukoplast, sirky, párátka, tvrdý papír, nůžky, gumičky, nůž, 2 kolíčky na 
prádlo (pro jednu skupinu dětí po 3), fixy, drátky, lepidlo. 

3.2 Vyrobte si jednoduchou žížalí farmu a pozorujte život žížal. 
Hlubší průhledná plastová vanička (od masa), hlína, písek, suché listí, voda, potravinová fólie, 
kartonová krabice. 

3.3 Pozorujte hlemýždě zahradního. 
Prázdné ulity plžů, skleněná deska, papírové měřítko, mouka, práškový cukr, HCl. 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Na základě modelových živočichů (pavouk, rak, brouk) určit tělesné rozdíly mezi 

skupinami členovců. 
4.1.2 Vysvětlit význam žížal pro ekosystémy. 
4.1.3 Pozorováním ověřit stavbu a funkci těla hlemýždě. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Aplikovat teoretické znalosti v praxi. 
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Seznámit se s modelovými zástupci bezobratlých živočichů a jejich funkcí v ekosystému. 

5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál přesahuje rámec biologie a využívá dalších předmětů, jako je chemie (ověření 
reakce HCl s kalcitem a stejné reakce s ulitou), matematika (počítání aritmetického průměru 
a rychlosti pohybu) a pracovní činnosti (výroba pavouka, raka a brouka z přírodního 
materiálu). 

6 Obecný úvod k tématu 
6.1 Členovci [1] 
Členovci jsou nejpočetnějším kmenem živočichů (více než 1,5 mil. druhů). Přizpůsobili se 
téměř všem biotopům, což se projevuje v jejich obrovské tvarové rozmanitosti. Mají 
článkované tělo i končetiny (nestejnoměrné článkování). Pevnou oporu těla tvoří vnější 
kostra, na kterou se zevnitř upínají svaly. Vnější kostra omezuje růst, proto ji svlékají 
a nahrazují novou. 

6.2 Žížala [1] 
Žížaly jsou našimi nejběžnějšími zástupci kroužkovců. Velké množství žížal v půdě je zárukou 
vysoké kvality půdy. Svou činností vytvářejí v půdě kanálky, jimiž je půda provzdušňována. 
Živí se organickými zbytky v půdě, které přetvářejí díky velkému množství mikroorganismů ve 
svém střevě na humus.  

6.3 Plži [1] 
Plži jsou jednou ze tříd měkkýšů. Pohybují se po svalnaté noze, v její přední části se nachází 
hlava. Tělo je měkké, nečlánkované, vnitřní orgány jsou uloženy nad nohou v útrobním vaku. 
Kožní záhyby těla tvoří plášť. Z chitinu a uhličitanu vápenatého vylučovaného pláštěm vzniká 
spirálně stočená schránka – ulita. 

7 Pracovní postup  
7.1 Vyrobte vylosovaného zástupce členovců podle fotografické předlohy 

a návodu (pavouk, rak, brouk) [2] 
7.1.1 Pavouk 
• Krátkou špejlí spojíme dva očištěné brambory, jeden představuje hlavohruď a druhý 

zadeček, špejle je stopka. Pro snadnější zapichování špejlí lze vytvořit nejprve otvor 
hřebíkem. 

• Do hlavohrudi vpředu zapíchneme dvě krátké špejle (klepítka) a vedle nich další dvě 
(makadla). Všechny krátké špejle uprostřed obalíme náplastí a pod ní je zlomíme 
(naznačení kloubu a článkování). 

• Po obou stranách hlavohrudi zapíchneme ještě čtyři delší špejle (celkem čtyři páry, 
představují končetiny), které podobně obalíme v 1/3 náplastí a pod ní špejle zlomíme 
(naznačení kloubu a článkování). Z praktických důvodů naznačujeme na končetinách jen 
jeden kloub. 
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• Na přední část hlavohrudi (nad klepítka a makadla) nakreslíme černým fixem 8 očí. Na 
konci zadečku zapíchneme 4 malé kousky zápalek (snovací bradavky). 

7.1.2 Rak  
• Dva očištěné brambory na koncích seřízneme na plocho tak, abychom je mohli k sobě 

připojit několika krátkými špejlemi, a oba brambory přitlačíme k sobě, aby špejle nebyly 
vidět. Jedna část představuje hlavohruď a druhá část zadeček. Žáci mohou pozorovat 
odlišné spojení hlavohrudi a zadečku raka a pavouka. 

• Z tvrdého papíru vystřihneme krunýř (viz příloha) a připevníme gumičkou na horní část 
hlavohrudi. 

• V přední části hlavohrudi zapíchneme dvě sirky (oči na stopkách) a pod ně stranou 
zapíchneme dva delší drátky (tykadla) a dva kratší drátky (dvouvětevná tykadla). 

• Pod oči zapíchneme pár krátkých zápalek (kusadla). 
• Po stranách hlavohrudi zapíchneme dlouhou špejli, kterou omotáme náplastí a pod ní 

zlomíme. Na konci připevníme kolíček na prádlo (klepeta) a čtyři páry kráčivých nohou 
(vyrobíme ze špejle omotané náplastí a pod ní zlomené). 

• Další tři páry končetin z praktických důvodů vynecháme, ale žáky na ně upozorníme. Po 
stranách zadečku zapíchneme 10 zkrácených párátek (pět párů zadečkových nohou). 

• Na konci zadečku vložíme do vodorovného zářezu ploutvičku – telson – vystřiženou 
z tvrdého papíru (trojúhelníkovitý tvar na širší straně vystřihaný do několika obloučků). 

7.1.3 Brouk 
• Očistíme 2 brambory. Menší z nich rozkrojíme na 2 poloviny a z druhé části odřízneme 

špičku. Obě části opět spojíme špejlemi (hlava a hruď). 
• Z většího bramboru odřízneme špičku a špejlemi připojíme ke zbytku (zadeček).  
• Do hlavičky zapíchneme 2 drátky (tykadla) a 2 zalomená párátka jako kusadla. Hlavičky 

sirek představují oči.  
• Do hrudi z boku zapíchneme špejle, které omotáme náplastí a pod ní zlomíme (klouby).  
• Z papíru vytvoříme křídla a krovky a pomocí gumiček upevníme na zadeček. 

7.2 Zhotovte žížalí farmu. 
7.2.1 Žížalí farma [1] 
• Na dno plastové vaničky nasypte vrstvu hlíny do výšky cca 2 cm. 
• Na hlínu nasypte tenkou vrstvičku písku cca 0,5 cm. 
• Potom opět nasypte vrstvu hlíny, vrstvičku písku a další vrstvu hlíny. 
• Nahoru položte suché listí a nalijte čtyři čajové lžičky vody. 
• Na listí opatrně vložte žížaly. 
• Nádobu shora zakryjte potravinovou fólií. 
• Do fólie udělejte propisovací tužkou několik dírek. 
• Vaničku přiklopte krabicí. 
• Každý den odklopte fólii a přilijte 7 čajových lžiček vody, aby půda zůstala vlhká. 
• Po 14 dnech odstraňte svrchní krabici. 
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• Pozorujte, co se s půdou a pískem stalo. 

7.2.2 Pozorování žížaly 
• Změřte délku žížaly. 
• Na třech různých místech spočítejte počet článků na 1 cm (průměrný počet článků na 1 

cm). 
• Jaký je přibližný počet článků žížaly? 
• Urči přední a zadní část žížaly. 
• V které části těla má opasek? 
• Porovnej hřbetní a břišní stranu. 
• Polož žížalu na suchý papír a poslouchej šustění, které je slyšet při lezení. 
• Protáhněte žížalu mezi prsty zpředu dozadu a obráceně. 

7.3 Pozorujte hlemýždě zahradního [3] 
• Na prázdnou ulitu hlemýždě kápněte zředěnou kyselinu chlorovodíkovou, pak ji kápněte 

na kalcit – k čemu došlo? (Důkaz uhličitanu vápenatého v ulitě.) 
• Hlemýždě položte na skleněnou desku. Kterou část vystrčí z ulity nejdříve? Jak rychle se 

pohybuje? Co pozorujeme při pohybu hlemýždě na spodní straně nohy? 
• Hustou kaši z mouky, práškového cukru a vody naneste před lezoucího hlemýždě na 

skleněné desce. Jak hlemýžď přijímá potravu? (Pozorujte lupou zespodu.) 

8 Metodické poznámky 
• Úkol 7.2.1 
Žížalí farmu pravidelně kontrolujeme a substrát vlhčíme dle potřeby.  

• Úkol 7.2.2 
Při počítání článků těla žížaly se jedná pouze o přibližný počet, není nutná přílišná přesnost. 
Děti, které mají odpor vzít žížalu do ruky, nemusí pohmatem ověřovat přítomnost štětinek 
na břišní straně.  

9 Seznam použité literatury 
[1] Dobroruka, L.J., Cílek, V., Hasch, F. a Storchová, Z. 1999. Přírodopis I pro 6. ročník základní 
školy. Scientia. Praha.  
[2] Stoklasa, J. 2006. Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii 
pro základní a střední školy. SPN. Praha. 
[3] Altmann, A. a Lišková, E. 1979. Praktikum ze zoologie. SPN. Praha.  
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Pracovní listy 

1. Tělo členovců  

Tabulku s pojmy rozstříhejte!  

hlava + hruď + 
zadeček makadla klepítka s jedovou 

žlázou oči na stopkách 

hlavohruď + zadeček 2 páry tykadel kusadla složené oči 

1 pár tykadel hlavohruď + zadeček 8 jednoduchých oček křídla 

snovací bradavky klepeta krovky vzdušnice 

žábry ocasní ploutvička 
(telson) zadečkové končetiny plicní vaky 

Nalepte správné pojmy do sloupců. 

pavouk rak brouk 
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2. Pozorujte žížalu 

• Změřte délku žížaly 
o Žížala měří  .....................  cm. 

• Na třech různých místech spočítejte počet článků na 1 cm. Z těchto výsledků spočítejte 
průměrný počet článků na 1 cm. 
o Na 1cm má žížala přibližně  .......................  článků. 

• Jaký je přibližný celkový počet článků žížaly? 
o Celé tělo žížaly má asi  ........................  článků. 

• V které části těla má opasek? 
o Žížala má opasek v  .....................................  části těla. 

• Porovnejte hřbetní a břišní stranu. 
o Hřbetní strana je ................................  než strana břišní. 

• Položte žížalu na suchý papír a poslouchejte.  
o Je slyšet  ....................................................................................................  

• Protáhněte žížalu mezi prsty zpředu dozadu a obráceně. 
o Napište rozdíl:  ..........................................................................................  

3. Pozorujte plže. 

• Pozorujte točivost předložených ulit. 
Ulitu postavte osou svisle, vrcholem vzhůru, ústím dolů a k sobě. 

   
 pravotočivá lastura levotočivá lastura 
  



 
 

PRACOVNÍ LISTY  
 Zvířátka pod drobnohledem  

 

 BIOLOGIE - 2. stupeň ZŠ  51  
 

Ústí je na pravé straně – pravotočivá ulita. 
Ústí je na levé straně – levotočivá ulita. 
Jakou točivost mají předložené ulity?  .........................................................................................  

Většina plžů má ...................................  ulitu 

Na kousek kalcitu kápněte zředěnou kyselinu chlorovodíkovou. Kalcit je tvořen uhličitanem 
vápenatým. 
Co pozorujete?  .............................................................................................................................  

Na prázdnou ulitu hlemýždě kápněte zředěnou kyselinu chlorovodíkovou. 
Co pozorujete?  .............................................................................................................................  

Jakou látku obsahuje ulita?  .........................................................................................................  

• Pohyb hlemýždě 
Hlemýždě položte na skleněnou desku a pozorujte. 

Kterou část vystrčí z ulity nejdříve?  .............................................................................................  

Jakou rychlostí se pohybuje? (cm/hod)  .......................................................................................  

 Délka dráhy  ......................................................................................................................  

 Čas .....................................................................................................................................  

Podívejte se na spodní stranu nohy pohybujícího se hlemýždě, co vidíte? 

 ......................................................................................................................................................  

Co zůstává za pohybujícím se hlemýžděm na skleněné desce? 

 ......................................................................................................................................................  

Před lezoucího hlemýždě naneste kaši z mouky, cukru a vody. Zespodu přes sklo pozorujte 
lupou, jak hlemýžď přijímá potravu. 

Jak hlemýžď přijímá potravu?  ......................................................................................................  
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Ptačí ráj 
Mgr. Hana Sloupová 

1 Úkoly 
1.1 Základní úkoly  
1.1.1 Přikrmujte ptáky v zimních měsících. 
1.1.2 Připravte si vlastní atlas ptáků. 
1.1.3 Vyjděte za ptáky v okolí školy. 
1.1.4 Vyrobte si krmítko s ptáky. 

2 Čas 
2.1 Základní časová dotace: 4 hodiny 
Teoretická příprava: 2 x 1 hodina 
Praktická příprava: 2 x 1 hodina 

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Přikrmování ptáků v zimních měsících 
Pracovní listy s krmítky ptáků, krmítko, provázek, krmení pro ptáky, pastelky, psací potřeby 

3.2 Příprava vlastního atlasu ptáků 
Pracovní listy s obrysy ptáků, atlasy ptáků, pastelky, psací potřeby 

3.3 Vycházka za ptáky v okolí školy 
Dalekohledy, připravené „atlasy“ z úkolu 1.2, psací potřeby 

3.4 Výroba krmítka pro ptáky 
Čtvrtky 1x A1, několik čtvrtek A4, pastelky, vodovky, nůžky, lepidlo, psací potřeby 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Naučit se poznávat ptáky a způsob jejich obživy. 
4.1.2 Sledovat rozdílné znaky ptáků, jejich barevnost, velikost a chování u krmítka. 

4.2 Fakultativní cíle 
4.2.1 Uvědomit si význam ptáků v přírodě. 
4.2.2 Aplikovat teoretické vědomosti do praktických dovedností. 
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5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál přesahuje svým obsahem předmět biologie. Významně se prolíná s pracovní 
a výtvarnou výchovou (výroba vlastních atlasů a papírového krmítka). 

6 Úvod k tématu 
Ptáci (živočichové, strunatci, obratlovci, čelistnatci) se vyvinuli z vymřelých plazů. 
Paleontologické důkazy, jako zuby v čelistech, dlouhý ocas, drápky na křídlech, tělo pokryté 
peřím nebo přední končetiny přeměněné v křídla, je možné najít u tzv. pra-ptáka 
(Archaeopteryx), který vyhynul asi před 150 mil. lety a bývá považován za nejstaršího 
zástupce skupiny ptáci (Aves) s řadou zachovaných znaků po plazích předcích [1]. 
Chování ptáků je řízeno vrozenými instinkty (např. tah). Podle potravy dělíme ptáky na 
semenožravé, hmyzožravé, všežravé apod. Někteří byli vyšlechtěni jako domácí – pro maso, 
vejce nebo peří. 

Ptáci se dělí podle migrace a pro ČR platí [2]: 
1) stálí ptáci – sýkora, vrabec, brhlík, strakapoud, sojka, koroptev,… 
2) stěhovaví ptáci – odlétají do jižních krajin – kukačka, špaček, vlaštovka, skřivan, konipas 
(příčiny: nedostatek potravy, zkracující se den,…) 
3) přelétaví ptáci 
• - při kratších vzdálenostech letu se řídí zrakem a pamětí 
• - při větších vzdálenostech postavením Slunce, hvězd a zemským magnetismem  

7 Pracovní postup 
7.1 Přikrmujte ptáky v zimních měsících. 
• Žáci mají obrázek s krmítkem (obr. 1), skořápkou z kokosového ořechu a květináčem. 
• Žáci vymýšlejí další alternativní krmítka pro ptáky – síťky (obr. 2), sépiová kost, morková 

kost, a zakreslují do pracovních listů. 
• Na konci hodiny žáci umístí s vyučujícím vlastní krmítko (obr. 3) za okno. Do krmítka 

společně nasypou krmení. 
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Obr. 1 Různé druhy krmítek. Kresba Mgr. Michaela Jízbová 

  
Obr. 2 Lojová koule pro ptáky. Foto Mgr. 
Hana Sloupová 

Obr. 3 Krmítko pro ptáky. Foto Mgr. Hana 
Sloupová 

7.2 Připravte si vlastní atlas ptáků. 
• Děti pracují s pracovními listy – obrysy ptáků. 
• Podle atlasů ptáků děti vymalovávají pracovní listy a hledají informace, čím se daný pták 

živí, pak to zapíší do obrázku krmítka. 
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• Vytvoří si tak vlastní atlas ptáků. 

7.3 Vyjděte za ptáky v okolí školy. 
• Žáci si vezmou atlasy, které si sami vyrobili v předešlém úkolu, dalekohledy a psací 

potřeby. 
• Žáci jdou s vyučujícím na vycházku okolo školy. Dalekohledem pozorují ptáky a hledají 

ptačí hnízda. Poznámky si zapisují do svých atlasů. 

7.4 Vyrobte si krmítko s ptáky. 
• Jeden ze žáků nakreslí na čtvrtku A1 velké krmítko. 
• Ostatní žáci kreslí na čtvrtky A4 ptáky, které viděli na vycházce nebo kteří lítají ke krmítku 

za okno. Každý žák kreslí jen jednoho ptáka a po dokončení ho vystřihne. 
• Na konci hodiny vytvoří děti hromadný obraz. Každý nalepí svého ptáka do krmítka na 

čtvrtce (obr. 4). 

 
Obr. 4 Ptáci v krmítku. Foto Mgr. Hana Sloupová 

8 Metodické poznámky 
Do krmítka patří [3]: 
• vrabec domácí: zrnka máku, jadýrka jablek a slunečnic, semínka různých plevelů 
• sýkora koňadra: lůj, semena slunečnice a dýně, semínka lnu a maková zrnka 
• sýkora modřinka: lůj, olejnatá semínka řepky, lnu, máku, slunečnice a dýně 
• brhlík lesní: žaludy, bukvice, lískové oříšky, semínka jehličnatých stromů a slunečnice, 

jadýrka dýňová a jablečná 
• hýl obecný: olejnatá semínka 
• zvonek zelený: semena dýní a slunečnic 
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• pěnkava obecná: olejnatá a jilmová semínka, bukvice 
• kos černý: sušené jeřabiny, černý bez, plody pámelníku, hlohu a dřišťálu 
• strnad obecný: obilná zrnka, semena pampelišky, pastuší tobolky a lnu 
• stehlík obecný: semena plevelů, oves, semínka pampelišky a pastuší tobolky 

9 Seznam použité literatury 
[1] Jurčák, J., Froněk, J. 1998. Přírodopis 7. Prodos. Olomouc. 
[2] Papáček, M. Matěnová, V., Matěna, J. a Soldán, T. 1994. Zoologie. Scientia. Praha. 
[3] Burešová, K., Dobroruka, J., Dobroruka, L. a Suchá, I. 2006. Hurá z lavic do přírody : 
Pozorování ptactva. Kněžice, Okříšky. 
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Pracovní listy ke kapitole 7.2 
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Doprovodné otázky pro žáky, kvizy, úkoly 

1) Podtrhněte červeně, čím můžeme ptáky v zimě krmit, a zeleně, co do krmítek nepatří. 

Sádlo, margarín, slaná, kořeněná nebo sušená potrava, tučné od šunky, slunečnicová 
semínka, ovesná mouka, žito, proso, burské oříšky, kokosové vločky, syrová rýže, vařená 
rýže, jablka a hrušky, mouční červi, vařené brambory, syrové těstoviny, chleba, kůrky od 
sýra, čerstvý kokos, mleté maso, ořechy 

 Řešení: 
Sádlo, margarín, slaná, kořeněná nebo sušená potrava, tučné od šunky, slunečnicová 
semínka, ovesná mouka, žito, proso, burské oříšky, kokosové vločky, syrová rýže, vařená 
rýže, jablka a hrušky, mouční červi, vařené brambory, syrové těstoviny, chleba, kůrky od 
sýra, čerstvý kokos, mleté maso, ořechy 

2) Křížovka 

  1.            

  2.           

    3.          

4.             

   5.          

    6.         

  7.           

1. Rodový název pěvce s černým proužkem na sírově žlutém bříšku 
2. Pěvec se žlutou hlavou a spodní části těla, s rezavými čárkami na břiše 
3. Druh sýkory s modrým peřím na hlavě 
4. Modrošedý pták lezoucí po kmeni stromu hlavou dolů 
5. Pěvec, který hledá nejčastěji svoji potravu na bodlácích 
6. Černý pták se žlutým zobákem 
7. Pěvec s šedou hlavičkou, hnědým zátylkem a černou náprsenkou 

Řešení: 

  1.  s ý k o r a     

  2. s t r n a d     

    3.  m o d ř i n k a 

4. b r h l í k       

   5. s t e h l í K   

    6. k o S      

  7. v r a b e c     
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3) Přesmyčky 

 BARCEV  KRHLÍB  ČEŽÍK 
 SKLAD  LÝH  ZNEKOV 
 VĚNPAKA  DRTSAN HLÍSTEK 

Řešení: 
 VRABEC BRHLÍK ČÍŽEK 
 DLASK HÝL  ZVONEK 
 PĚNKAVA STRNAD STEHLÍK 

4) Tipovačka 

Zkus odhadnout vzdálenosti mezi dvěma budkami v přírodě. 
Budky: a) strakapouda  ............................  

b) konipasa  .................................  

c) rehka  .......................................  

d) brhlíka  .....................................  

Řešení: 
a) strakapouda 160 až 200 m 

b) konipasa 30 až 50 m 

c) rehka 70 až 80 m 

d) brhlíka 150 m 

 



 
 

METODICKÉ MATERIÁLY  
 Úžasné rostliny  

 

 BIOLOGIE - 2. stupeň ZŠ  63  
 

Úžasné rostliny 
Mgr. Lucie Procházková, Mgr. Zdeňka Hošková 

1 Úkol 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Pozorujte růst kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin (pšenice x ředkvička).  
1.1.2 Pozorujte, jak se pohybuje voda v rostlině. 
1.1.3 Porovnejte svrchní a spodní pokožku listu. 
1.1.4 Zjistěte, zda rostliny ztrácejí vodu. 
1.1.5 Pozorujte trichomy různých rostlin. 
1.1.6 Pozorujte stavbu květu. 
1.1.7 Roztřiďte plody na suché a dužnaté. 
1.1.8 Sledujte rozšiřování semen do okolí. 
1.1.9 Dokažte úsloví: Stromy nad zlato.  

2 Časová dotace 
2.1 Základní časová dotace 
3 týdny na přípravu; pozorování a zápis – 1 vyučovací hodina (45 min) 
pozorování pohybu vody v rostlině: 1 vyučovací hodina, případně ještě pozorování za dva 
dny (15 min) 
porovnání svrchní a spodní pokožky listu: 30 min 
ztráta vody rostlinou: příprava jeden den 10 min, pozorování druhý den 10 min 
trichomy: 1 vyučovací hodina 
stavba květu: 1 vyučovací hodina 
plody: 1 vyučovací hodina 
semena: vycházka + rozbor – 1 vyučovací hodina 
stromy nad zlato: 4 hodiny (vhodné zařadit jako projektový den) 

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Pozorujte růst kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin.  
Šest větších květináčů, popř. truhlíků, semínka pšenice a ředkvičky, půdní substrát, voda, 
lupa, papír, tužka. 

3.2 Pozorujte, jak se pohybuje voda v rostlině. 
Mrkev, bílý karafiát, vyšší sklenice, inkoust, voda, nůž, papír a tužka. 
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3.3 Porovnejte svrchní a spodní pokožku listu. 
List rostliny, bezbarvý lak na nehty, pinzeta, 2 podložní sklíčka, mikroskop, papír a tužka – 
pro každého žáka zvlášť nebo do dvojice. 

3.4 Zjistěte, zda rostliny ztrácejí vodu. 
Větší list s dlouhým řapíkem, 4 sklenice, karton, voda, nůžky, papír a tužka 

3.5 Pozorujte trichomy různých rostlin. 
Mikroskop, žiletka nebo skalpel, podložní a krycí sklíčka, preparační jehla, kapátko, pinzeta, 
listy rostlin – kopřiva, hlošina, pelargónie. 

3.6 Pozorujte stavbu květu. 
Květ tulipánu a prvosenky (popř. dalších modelových květin – viz pracovní postup), skalpel 
nebo žiletka, preparační jehla, podložka (preparační miska), mikroskop, lupa, podložní a krycí 
sklíčko, kapátko, papír a tužka. 

3.7 Roztřiďte plody na suché a dužnaté. 
Jablko, rajče, meruňka, lusk hrachu, makovice, nažka slunečnice, lískový oříšek (popř. další 
modelové plody – viz pracovní postup), nůž, podložka (preparační miska). 

3.8 Sledujte rozšiřování semen do okolí. 
Vlněný návlek, klíč k určování, lupa, papír a tužka. 

3.9 Dokažte úsloví: Stromy nad zlato. 
Velký arch papíru, tužka, nůžky, lupa, papíry A4, voskovka nebo uhel, modelína, voda, kbelík, 
sádra, klíč k určování stromů, kalkulačka, zkumavka, kleště, kahan (nebo svíčka), sirky, 
fotoaparát, metr (navinovací), igelitový sáček, provázek, teploměr (venkovní – digitální). 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Uvědomit si důležitý význam rostlin na Zemi – produkce biomasy v potravních 

řetězcích, produkce kyslíku. 
4.1.2 Pochopit základní děje v rostlině (transpirační proud, fotosyntéza). 
4.1.3 Vysvětlit, k čemu slouží rostlině listy, rozlišit svrchní a spodní stranu. 
4.1.4 Rozlišit jednoděložnou a dvouděložnou rostlinu podle kořenů a stavby květu. 
4.1.5 Rozlišit suché a dužnaté plody, znát způsoby rozšiřování semen do okolí. 
4.1.6 Objasnit, co jsou trichomy a k čemu rostlinám slouží. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Vysvětlit důležitost stromů ve městech. 
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4.2.2 Aplikovat teoretické vědomosti do praktických dovedností. 

5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál má velký přesah z oblasti biologie do dalších oborů. Obsahuje například 
mnoho matematických výpočtů, odečítání z grafů, výpočty obvodů, obsahů a objemů, též 
počítání s procenty. Dále se zde objevují fyzikální převody jednotek, výtvarné úkoly (frotáž, 
koláž) nebo i manuální práce s modelínou a sádrou. 

6 Obecný úvod k tématu 
6.1 Fotosyntéza [1] 
Rostliny jsou pro život na Zemi nepostradatelné. Díky zelenému barvivu, které je obsaženo 
ve většině rostlinných buněk, probíhá děj fotosyntéza, při němž jako vedlejší produkt vzniká 
kyslík. Ten dýchají všichni živočichové včetně člověka. Rostliny jsou navíc prakticky jediným 
primárním zdrojem organických látek v potravních řetězcích. Jsou zdrojem biomasy – 
producenti. 

6.2 Vodní režim [2] 
Kromě fotosyntézy probíhá v rostlině mnoho dalších dějů. Jedním z nich je proudění vody 
cévními svazky z kořene až do listů, kde se opět voda z rostliny vypařuje – transpirační proud. 
Tím rostliny významně ovlivňují vlhkost vzduchu, prašnost a teplotu ve svém bezprostředním 
okolí. Důležitými útvary na listech, které umožňují rostlině hospodařit s vodou, jsou 
průduchy. Listy jsou také opatřeny chloupky (trichomy), které chrání rostlinu před přehřátím 
či před spásáním, ale také jí pomáhají vylučovat silice, rozšiřovat semena do okolí nebo 
usnadňují opylovačům přistát na rostlině.  

6.3 Květ [2] 
Důležitým orgánem pro pohlavní rozmnožování rostlin je květ. Dvouděložné rostliny mají 
většinou čtyř- nebo pětičetné květy, rozlišené na kalich a korunu. Uvnitř jsou poskládány 
samčí tyčinky a samičí pestík. Jednoděložné rostliny mají většinou trojčetné nerozlišené 
květy – okvětí. Po opylení a oplození vznikají z květů suché nebo dužnaté plody. Z květenství 
vznikají plodenství. Pro zachování rostliny je nutné, aby se semena dostala na místo vhodné 
pro růst nové rostliny. K tomu slouží různé aparáty pro rozšiřování do okolí (háčky, křídla, 
chmýří,…). 

6.4 Klíčení [2] 
Pro vyklíčení nové rostliny je třeba správných podmínek – teplo, vlhko, světlo. Jednoděložné 
rostliny klíčí jedním lístkem z jedné dělohy. Kořeny jsou pak většinou svazčité. Dvouděložné 
rostliny klíčí dvěma lístky ze dvou děloh, kořen je většinou jeden hlavní, který se větví do 
spousty vedlejších kořenů. Nejjemnější kořínky jsou kořenové vlásky, jež mají za úkol 
vstřebávat již výše zmíněnou vodu a živiny. 
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7 Pracovní postup  
7.1 Pozorujte růst kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin (pšenice x 

ředkvička) [3]. 
• Do prvního truhlíku zasejte semínka pšenice, do druhého truhlíku zasejte semínka 

ředkvičky. Zalijte a nechte na světle s pravidelnou zálivkou. Truhlíky označte a popište 
(druh semínek, datum výsevu). 

• Po týdnu znovu zasejte do třetího truhlíku semínka pšenice a do čtvrtého semínka 
ředkvičky. Opět zalijte a nechte na světle s pravidelnou zálivkou. Truhlíky opět popište. 

• Za další týden postup opakujte ještě jednou, prohlédněte si předchozí truhlíky. Opět vše 
důkladně označte popisem. 

• Po čtyřech dnech od posledního výsevu dejte na mělký talíř vatu, dostatek vody a znovu 
nasypte semínka pšenice a ředkvičky. Semínka nechte naklíčit. Udržujte vatu stále 
mokrou. 

• Poslední týden proběhne pozorování. Z každého truhlíku a talíře s PŠENICÍ si vezměte 
jednu rostlinku na preparační misku. Prohlédněte si rozdíly mezi jednotlivými týdny 
výsevu. Na druhou misku si vezměte rostlinky ze všech truhlíků a talíře s ŘEDKVIČKAMI. 
Opět pozorujte rozdíly v růstu. 

• Pozorujte rozdíly kořenů a klíčení jednoděložné a dvouděložné rostliny. 

7.2  Pozorujte, jak se voda pohybuje v rostlině [4]. 
• Vodu ve sklenici obarvěte inkoustem. 
• Do barvené vody postavte na hodinu mrkev. 
• Po hodině mrkev vyjměte a podélně rozřízněte. 
• Do pracovního listu zapište, co pozorujete. 
• Do obarvené vody postavte bílý karafiát a nechte do druhého dne. 
• Zaznamenejte do pracovního listu, k čemu došlo. 

7.3 Porovnejte svrchní a spodní pokožku listu [5]. 
• Na svrchní stranu listu naneste bezbarvý lak na nehty, nechte zatvrdnout a pak strhněte. 
• Lak položte na podložní sklíčko a pozorujte pod mikroskopem. 
• Totéž proveďte na spodní straně listu. Naneste lak a po zaschnutí strhněte. 
• Lak pozorujte na podložním sklíčku pod mikroskopem. 
• Do pracovního listu zaznamenejte, co jste viděli. Porovnejte svrchní a spodní pokožku. 

7.4 Zjistěte, zda rostliny ztrácejí vodu [4]. 
• Do sklenice nalijte vodu a přiklopte ji kartonem. 
• Otvorem uprostřed kartonu protáhněte řapík listu tak, aby dosahoval do vody. 
• Čepel listu přiklopte druhou sklenicí. 
• Z dalších dvou sklenic a kartonu utvořte stejnou sestavu, ale bez listu. 
• Pozorujte, co se děje uvnitř sklenice dnem vzhůru. Zapište do pracovního listu. 
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7.5 Pozorujte trichomy různých rostlin – pelargonie, kopřiva, hlošina [5]. 
• Přes prst přehněte list muškátu, jemně nařízněte pokožku, kousek stáhněte a přeneste 

do kapky vody na podložním sklíčku. Přikryjte sklíčkem krycím a pozorujte.  
• Část žilky z listu kopřivy s trichomy seřízněte a přeneste do kapky vody na podložním 

sklíčku. Přikryjte krycím sklíčkem a pozorujte.  
• Ze spodní strany listu hlošiny seškrábněte trichomy do kapky vody na podložním sklíčku. 

Přikryjte krycím sklíčkem a pozorujte. 
• Pozorované trichomy zakreslete do pracovního listu. 

7.6 Pozorujte stavbu květu [3]. 
7.6.1 Pozorujte stavbu květu tulipánu a rozeberte ho na jednotlivé části. 
• Květ tulipánu je okvětí. 
• Okvětní lístky jsou uspořádány ve dvou kruzích po třech. 
• Tyčinek je šest kolem trojhranného pestíku uprostřed okvětí.  
• Zhotovte květní diagram tulipánu – zakreslete jednotlivé části květu do pracovního listu 

(obr. 1). 

 
Obr. 1 Části květu tulipánu. Kresba: Mgr. Veronika Kaufnerová  
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7.6.2 Pozorujte květ prvosenky a rozeberte ho na jednotlivé součásti. 
Rozlišený květ prvosenky = kalich + koruna 
• Z kolika květních lístků je složen kalich a z kolika je koruna? 
• Zjistěte počet tyčinek, zakreslete pestík a popište jeho části. 

7.7 Roztřiďte plody na suché a dužnaté [3] 
7.7.1 Porovnejte dužnaté plody – malvice, peckovice a bobule (obr. 2). 
• Rozřízněte jablko a zakreslete: pokožka, dužina, jádřinec, pět semen. 
• Rozřízněte švestku a zakreslete: pokožka, dužina, pecka, 1 semeno. 
• Rozřízněte rajče a zakreslete: pokožka, dužina, velké množství semen. 

 

Obr. 2 Typy dužnatých plodů (zleva: malvice, peckovice, bobule). Kresba Mgr. Lucie 
Procházková 

7.7.2 Porovnejte suché plody – pukavé a nepukavé (obr. 3). 
• Rozhodněte, které plody jsou pukavé a které nepukavé: lusk, tobolka, obilka, nažka, 

oříšek. 

 
Obr. 3 Typy suchých plodů (zleva: tobolka, lusk, obilka, nažka, oříšek). Kresba Mgr. Lucie 
Procházková 

7.7.3 Sledujte rozšiřování semen do okolí [4].  
• Procházka v terénu. Přes boty si natáhněte vlněné návleky a pomalu se procházejte 

v terénu. Projděte vysokou trávou, kolem křovin,… 
• Sundejte si návleky a odstraňte z nich přichycené nečistoty. Roztřiďte plody podle 

podobnosti a lupou si zblízka prohlédněte svůj úlovek. 
• Nakreslete útvary na semenech, kterými se na vás semena přichytila. 
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• Proč to rostliny dělají? 
• Znáte jiný způsob rozšiřování semen do okolí? Napište i příklady konkrétních rostlin. 

7.8  Dokažte úsloví: Stromy nad zlato [6]. 
• Utvořte skupinu žáků (4) a vyberte si „svůj strom” (např. v parku).  
• Určete jeho název a zařaďte do systému rostlin. 
• Nakreslete si siluetu stromu (habitus) a vyfotografujte ho. 
• Vytvořte frotáž listu, nakreslete květ (popř. květenství) a plod. 
• Zhotovte sádrový odlitek kůry stromu nebo frotáž kůry. 

Odlitek: Obdélník z modelíny zatlačte do kůry stromu, opatrně sundejte. Z další modelíny 
vytvořte okraj tak, aby nalitá sádra nevytékala. Nechte zatvrdnout. Sádrový odlitek pak 
nabarvíte vodovou barvou. 

Frotáž: Přiložte papír na kůru a uhlem nebo voskovkami (nejlépe plochou) přejíždějte po 
papíře, dokud se nevytvoří obtisk kůry. 

• Změřte obvod kmene ve výšce 130 cm a vypočítejte jeho průměr. 
Obvod kmenu:  o = π . d (d = průměr) d = o / π  (π = 3,14)   
Odhadněte výšku stromu pomocí dílcové metody. 

• Jeden z žáků stojí přímo u stromu. Druhý ve vzdálenosti asi 10–15m od stromu drží 
v natažené ruce před tělem tužku. Dívá se jedním okem. Na tužce si označí výšku postavy 
spolužáka. Posouváním tužky spočítá, kolikrát se výška spolužáka vejde do výšky stromu. 
Vypočítá přibližnou výšku stromu (např. žák 150 cm, vešel se 7x do výšky stromu – 150 x 
7 = 1 050 cm = 10,5 m). 

• Z grafu odečtěte hmotnost biomasy kmenu a větví. 
Výpočet hmoty stromu – Denzinův vzorec: V = d1,3 2 / 1000 
• V = objem (m3), d1,3 = zjištěný průměr kmene ve výšce 1,3 m nad zemí (cm) 

• Jaké využití má dřevo z „vašeho“ stromu? 
• Jak můžete zjistit stáří stromu?  
• Co můžete zjistit ze života stromu podle jeho letokruhů?  
• (Obrázek s letokruhy + úkoly) 
• Z grafu odečtěte hmotnost biomasy listí. 

• Vypočítejte, kolik stromů by musela čítat vaše školní zahrada, kdyby škola byla v jednom 
velkém skleníku a vy byste potřebovali kyslík k dýchání? (Zjistěte si počet žáků a učitelů 
ve škole.) 

• Vypočtěte, kolik žížal by se uživilo pod vaším stromem, pokud 1 žížala zpracuje 50 g listí 
za rok. 

• Do které skupiny organismů v ekosystémech patří žížala? 
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• Vysvětlete pojmy konzument, producent, reducent. 
• Uveďte nějaké další organismy, které patří se žížalou do stejné skupiny. 

• Strom je životním prostředím pro řadu organismů. Pozorujte ho a uveďte další 
organismy, které jste v jeho bezprostřední blízkosti objevili. Zařaďte je do výše 
uvedených skupin (konzument, producent, reducent). 

• Jak stromy ovlivňují teplotu, prašnost a hlučnost prostředí? 
• Změřte a porovnejte teplotu v parku a na ulici. 
• Když fouká vítr, kde se zvedne víc prachu – v parku, nebo na ulici? 

7.8.1 Voda v rostlinách  
• Natrhejte list na kousky, napěchujte do zkumavky a začněte zahřívat nad kahanem (držte 

v kleštích). Zkumavka se začne rosit – voda se odpařuje z listu. 
• Jak se voda dostane z kořenů až do listů? 

Transpirace - výdej vody povrchem rostlin [4] 
• Část větve s listy zabalte do igelitového sáčku. Druhý den vidíte, že je sáček orosený. 

Rostlina vydává do okolí vodu, vzniká transpirační proud. 

7.8.2 Vzlínavost [4] 
• Do kádinky s vodou obarvenou inkoustem vložte úzkou skleněnou trubičku a kapiláru. 

Pozorujte, co se s obarvenou vodou děje. V kapiláře voda vzlíná podobně jako v cévách 
rostlin (viz úkol 7.2). 

8 Metodické poznámky 
• Úkol 7.1  
Žáci porovnávají kořeny pšenice ředkvičky (tab. 1).  

Tab. 1 Srovnání znaků jednoděložných a dvouděložných rostlin. 

Jednoděložná rostlina - pšenice Dvouděložná rostlina - ředkvička 
svazčité kořeny kořen hlavní a postranní 

klíčí jedním děložním lístkem klíčí dvěma děložními lístky 
souběžná žilnatina na listech větvená žilnatina na listech 

• Úkol 7.5 
K pozorování trichomů není nutné používat mikroskop, bohatě postačí lupa. Je možné také 
využít mnoho jiných objektů k pozorování, např.: divizna, podběl, africká fialka atd. 

• Úkol 7.8  
Dokažte úsloví: stromy nad zlato – je vhodné zařadit spíše jako projektový den. Ideální 
časová dotace je 180 minut, ovšem záleží na věkové skladbě dětí, které budou ve skupině 
úkol zpracovávat. Starší žáci zvládnou vytvořit projekt i s doprovodnými úkoly za cca 150 
minut. 
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Další možné úkoly doplňující projekt Stromy nad zlato lze využít v případě větší časové 
dotace. Úkoly navazují na předcházející výpočty, ale zahrnují i důkaz o transpiračním proudu, 
který jsme pozorovali též v úkolu 7.4. 
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Pracovní listy 

1. Pozorujte růst kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin (pšenice x ředkvička). 
Asi po 4 týdnech (jakmile poslední semena začnou klíčit) vytáhněte opatrně rostlinky z půdy 
a opláchněte jim kořínky tak, aby se nepoškodily. Rostlinky položte na předem označené 
misky – 1 týden, 2 týdny, 3 týdny, 4 týdny. 

Rostlinky nakreslete a popište. 

ŘEDKVIČKY  PŠENICE 

 1 týden  

 2 týdny  

 3 týdny  

 4 týdny  

Porovnejte kořeny ředkvičky a pšenice (dvouděložné a jednoděložné rostliny). 
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2. Pozorujte, jak se voda pohybuje v rostlině. 

• Vodu ve sklenici obarvěte inkoustem. 
• Do barvené vody postavte na hodinu mrkev. 
• Po hodině mrkev vyjměte a podélně rozřízněte. 
• Co pozorujete? 

 ........................................................................................................................................................  
• Do obarvené vody postavte bílý karafiát a nechte do druhého dne. 
• K čemu došlo? 

 ........................................................................................................................................................  

3. Porovnejte svrchní a spodní pokožku listu. 

• Na svrchní stranu listu naneste trochu bezbarvého laku na nehty. Lak nechte dobře 
zaschnout. Vrstvičku laku sloupněte a položte na navlhčené podložní sklíčko. Pozorujte 
mikroskopem. 

• Totéž proveďte na spodní straně listu. 
• Nakreslete, co jste viděli. 

SVRCHNÍ POKOŽKA SPODNÍ POKOŽKA 

Čím se liší svrchní a spodní pokožka? 

 ........................................................................................................................................................  
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4. Zjistěte, zda rostliny ztrácejí vodu. 
• Do sklenice nalijte vodu a přiklopte ji kartonem. 
• Otvorem uprostřed kartonu protáhněte řapík listu tak, aby dosahoval do vody. 
• Čepel listu přiklopte druhou sklenicí. 
• Z dalších dvou sklenic a kartonu utvořte stejnou sestavu, ale bez listu. 
• Nechte do druhého dne. 
• Co se děje uvnitř sklenic otočených dnem vzhůru?  

 .........................................................................................................................................................  

 

5. Pozorujte trichomy různých rostlin – pelargonie, kopřiva, hlošina. 
• Přes prst přehněte list muškátu, jemně nařízněte pokožku, kousek stáhněte a přeneste 

do kapky vody na podložním sklíčku. Přikryjte sklíčkem krycím a pozorujte.  
• Část žilky z listu kopřivy s trichomy seřízněte a přeneste do kapky vody na podložním 

sklíčku. Přikryjte krycím sklíčkem a pozorujte.  
• Ze spodní strany listu hlošiny seškrábněte trichomy do kapky vody na podložním sklíčku. 

Přikryjte krycím sklíčkem a pozorujte. 
• Nakreslete pozorované trichomy 
 PELARGONIE  KOPŘIVA HLOŠINA 
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K čemu trichomy rostlinám slouží? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

6. Pozorujte stavbu květu. 
• Pozorujte stavbu květu tulipánu a rozeberte ho na jednotlivé části (květ tulipánu = 

okvětí). 
• Zhotovte květní diagram tulipánu – květní lístky jsou uspořádány ve dvou kruzích po 

třech, tyčinek je šest kolem trojhranného pestíku uprostřed okvětí. 
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• Pozorujte květ prvosenky a rozeberte ho na jednotlivé součásti. Zakreslete. 

Rozlišený květ prvosenky = kalich + koruna 

Z kolika květních lístků je složen kalich a z kolika je koruna?  
kalich  .............................................  koruna  .......................................  

Zjistěte počet tyčinek, zakreslete pestík a popište jeho části. 
tyčinky  ...........................................  pestík  .........................................  
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7. Roztřiďte plody na suché a dužnaté. 

Čarami přiřaďte plody k jejich typu. 
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Porovnejte dužnaté plody: 
• Rozřízněte jablko, švestku a rajče a prohlédněte si rozdíly. Ke správným názvům 

dužnatých plodů nakreslete a zapište jednotlivé obaly semínek. 

Rozříznuté plody – obrázek Obaly semínek Názvy dužnatých plodů 

  malvice 

  peckovice 

  bobule 

• Porovnejte suché plody – rozdělte je na pukavé a nepukavé (spojte čarami). 
 tobolka lusk obilka nažka oříšek 
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8. Dokažte úsloví: Stromy nad zlato. 
• Práce v terénu (park) 
a) Vyberte si strom a určete ho podle klíče. 

Jméno stromu  ..............................................................................................................................  

Nakreslete si na papír siluetu stromu = habitus. 
Najděte v atlasu květ stromu, nakreslete ho také na papír.  
Najděte plod stromu a opět ho nakreslete na papír. 
Strom vyfotografujte. 
Utrhněte list – vylisujte ho nebo udělejte frotáž na další papír. 

b) Zhotovte sádrový odlitek kůry stromu (nebo frotáž). 

Odlitek: Obdélník z modelíny zatlačte do kůry stromu, opatrně sundejte. Z další modelíny 
vytvořte okraj tak, aby nalitá sádra nevytékala. Nechte zatvrdnout. Sádrový odlitek pak 
nabarvíte vodovou barvou. 
Frotáž: Přiložte papír na kůru a uhlem nebo voskovkami (nejlépe plochou) přejíždějte po 
papíře, dokud se nevytvoří obtisk kůry. 

c) Změřte obvod kmenu stromu ve výšce 1,3 m. 

o =  ...........................  cm  
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d) Odhadněte výšku stromu pomocí dílcové metody. 

Jeden z žáků stojí přímo u stromu. Druhý ve vzdálenosti asi 10–15m od stromu drží 
v natažené ruce před tělem tužku. Dívá se jedním okem. Na tužce si označí výšku postavy 
spolužáka. Posouváním tužky spočítá, kolikrát se výška spolužáka vejde do výšky stromu. 
Vypočítá přibližnou výšku stromu. (Např. žák 150 cm, vešel se 7x do výšky stromu – 150 x 7 = 
1 050 cm = 10,5 m.) 

v =  ...........................  m 

 

e) Strom je životním prostředím pro mnoho organismů. Pozorně si strom prohlédněte 
a zapište organismy, které jste zde objevili. 

Nalezené organismy: 

f) Změřte teplotu vzduchu (za slunečného dne). 

Teplota v parku pod stromem  ..............................  °C. 
Teplota před školou  .............................................  °C. 

a) Porovnejte zaprášení listů stromu v parku a na ulici cestou do školy. Zapište pozorování. 
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• Práce ve škole 
a) Vypočítejte průměr kmenu stromu ve výšce 1,3 m (využijte vámi naměřený obvod). 

Použijte vzorec: 𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑑 (kde: 𝑜 = 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑢 (𝑣 𝑐𝑚), 𝑑 = 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 (𝑣 𝑐𝑚), 𝜋 = 3,14) 

𝑑 =
o
𝜋

 

𝑑 =  ......................................  cm 
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b) Z grafu odečtěte hmotnost biomasy dřeva (použijte trojúhelník s ryskou). 

 
 B1 =  ............................  

c) Z grafu odečtěte hmotnost biomasy listí (použijte trojúhelník s ryskou). 

 
B2 =  .............................  
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d) Vypočítejte, kolik stromů by musela čítat vaše školní zahrada, kdyby škola byla v jednom 
velkém skleníku a vy byste potřebovali kyslík k dýchání? (Zjistěte si počet žáků a učitelů 
ve škole.) 

Předpoklad je, že dospělý strom denně vyrobí 1000 litrů O2. 
Člověk se nadechne cca 12krát za minutu a dechový objem je 0,5 litru. Ve vzduchu je pouze 
21% kyslíku. Během nádechu z něho člověk zpracuje 25%, zbytek vydechne. Kolik kyslíku 
spotřebuje jeden člověk za den? 

1 nádech = 0,5 litru → za minutu 12 nádechů =  ........................  litrů vzduchu za minutu 

 ...........................  litrů vzduchu za minutu =  .............................  litrů O2 za minutu 

Využitých je 25% =  ..............................  litrů O2 za minutu. 

Za hodinu spotřebuje člověk  ...............................  litrů O2. 

Za den spotřebuje člověk  .....................................  litrů O2. 

Počet žáků a učitelů ve škole je  ........................................  

Spotřeba kyslíku za 1 den v celé škole je  .............................  litrů. 

Kolik stromů je potřeba pro celou školu? 

e) Vyhledejte v literatuře využití dřeva vašeho stromu. 

f) Podle vzoru v pracovním listě vytvořte plakát svého stromu. 
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• Doplňkové úkoly 

1) Na podzim opadá listí ze stromu a postupně se rozkládá. 

Jak se nazývají organismy, které tento rozklad způsobují?  .........................................................  

Jmenujte některé tyto organismy  ................................................................................................  

Mezi významné rozkladače patří také žížala. Vypočítej, kolik žížal by se pod vaším stromem 
uživilo (pomineme ostatní rozkladače). Jedna žížala zpracuje za rok 50 g listí. 

B2 =  .............................  

počet žížal =  ...................................  

2) Jakým způsobem se dostává voda z kořenů až do listů?  

a) vzlínavost 

Do kádinky s vodou obarvenou inkoustem vložte úzkou skleněnou trubičku a kapiláru. 
Pozorujte, co se s obarvenou vodou děje. 

V kapiláře  ......................................................................................................................................  

Ve skleněné trubičce  ....................................................................................................................  

b) transpirace - výdej vody povrchem rostlin 

Část větve s listy zabalte do igelitového sáčku. Co pozorujete za 24 hodin?  

Proč je sáček orosený?  .................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  



 
 

PRACOVNÍ LISTY  
 Úžasné rostliny  

 

 BIOLOGIE - 2. stupeň ZŠ  85  
 

3) Jak starý byl strom, jehož průřez kmenem vidíte na obrázku? 

stáří stromu ...................................................................................  
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Pindruše 
Mgr. Lucie Procházková, Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Jiří Kout, Ph.D. 

1 Úkoly 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Vytvořte samonafukovací balónky. 
1.1.2 Pozorujte všudypřítomné plísně. 
1.1.3 Rozhodněte: „s“, nebo „bez“?  
1.1.4 Zjistěte využití hub a vytvořte výstavu. 
1.1.5 Pozorujte výtrusy hub pod mikroskopem. 

2 Čas 
2.1 Základní časová dotace 
samonafukovací balonky: 1 vyučovací hodina 
plísně: 5 min umístění chleba, 1 týden růst, 15 min pozorování 
rozhodněte: „s“, nebo „bez“: 20 min (popř. + vycházka a sběr hub – cca 60 min)  
využití a výstava hub: 20 min + 45 min příprava výstavy 
pozorování výtrusů hub: 1 vyučovací hodina 

3 Pomůcky 
3.1 Vytvořte samonafukovací balónky.  
3ks PET láhve 0,5 litru, balónky 3ks, voda (teplá), cukr, kvasnice, sklíčka, preparační jehla, 
mikroskopy, tužka. 

3.2 Pozorujte všudypřítomné plísně. 
Kousek vlhkého chleba, tácek, mikroskop, sklíčka, preparační jehla. 

3.3 Rozhodněte: „s“, nebo „bez“? 
Obrázky hub nebo modely – popř. živé houby nasbírané v lese, pracovní list, tužka. 

3.4 Zjistěte využití hub a vytvořte výstavu. 
Čtvrtky A4, tužka, fixy, obrázky a lístečky s vybranými zástupci hub, atlasy hub, popř. přístup 
k internetu. 

3.5 Pozorujte výtrusy hub pod mikroskopem. 
Vzorek houby (plesňák), podložní a krycí sklíčko, 5% KOH (případně voda), preparační jehly, 
mikroskop, binolupa (lupa). 
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4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Hlavní cíle  
4.1.1 Vysvětlit využití kvasinek v potravinářském průmyslu. 
4.1.2 Uvědomit si všudypřítomnost plísní. 
4.1.3  Rozlišit houby s plodnicí a bez plodnice. 
4.1.4 Rozlišit houby kloboukaté a nekloboukaté. 
4.1.5 Rozpoznat běžné jedlé i jedovaté houby. 
4.1.6 Pozorovat rozmnožovací buňky stopkovýtrusých hub (bazidie) s výtrusy. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Seznámit se s využíváním plísní v různých odvětvích využívaných člověkem (lékařství, 

mikrobiologie, potravinářství). 

5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál přesahuje rámec biologie a dotýká se dalších oborů jako chemie (znalost 
práce s chemikáliemi), výtvarná výchova (tvorba karet, příprava výstavy hub ve škole) 
a výpočetní technika (vyhledávání informací při tvorbě výstavy). 

6 Obecný úvod k tématu 
6.1 Kvasinky [1] 
Kvasinky jsou jednobuněčné houby, a přestože to většina lidí neví, žijí všude kolem nás. 
Většinou jsou našimi užitečnými pomocníky, ale existují i patogenní kvasinky, které mohou 
napadat kůži a sliznice člověka. Léčba je pak dlouhodobá a nepříjemná. Kvasinky jsou 
normálně pozorovatelné pouze pod mikroskopem, ale při množení (pučení) dochází ke 
dvojnásobení velikosti buněk a jejich velmi rychlému dělení. K rozmnožování dochází za 
příznivých podmínek (teplo, dostatek potravy). Kvasinky využívají jako potravu cukr a jako 
odpadní látku uvolňují alkohol a oxid uhličitý. Využívají se nejen při výrobě alkoholu, ale i pro 
kypření těsta – pečení chleba, rohlíků, moučníků atd. Jsou pro člověka velmi užitečné. 

6.2 Mnohobuněčné houby 
Mnohobuněčné houby mají také nezastupitelnou funkci. V přírodě jsou důležitými rozkladači 
organických zbytků a uzavírají tím oběh látek. Mezi jednotlivými skupinami hub jsou velké 
rozdíly, např. ve způsobu života, rozmnožování, velikosti a tvaru. Existuje mnoho různých 
pohledů na dělení (cizopasné x rozkladné x symbiotické; léčivé x jedlé x jedovaté; 
s plodnicemi x bez plodnic). Většina hub je tvořena spletí houbových vláken (hyf), která tvoří 
podhoubí. Z něho pak u některých hub vyrůstá plodnice s výtrusy, díky kterým se houba 
rozmnožuje. Mezi houby bez plodnic patří například plísně. Jejich výtrusy jsou 
všudypřítomné a patří sem asi 60 % všech hub. Houby s plodnicemi se dělí na kloboukaté 
a nekloboukaté. Dalším rozlišovacím znakem je jejich využití k přípravě pokrmů – jedlé, 
nejedlé a jedovaté [1]. 
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Mikroskopická praktika houbových organismů na školách se většinou orientují na koupené 
pečárky a plíseň z napadených potravin. Lupenaté houby však nejsou zcela vhodnou 
skupinou, protože jejich bazidie nebývají dostatečně velké pro pohodlné pozorování školními 
mikroskopy. Podobná situace je s výtrusy. Samozřejmě, že vše pod mikroskopem vidíme, ale 
nevýrazné výtrusy a malé růžky (sterigmata) bazidií jsou nezřetelné. 
Doporučujeme proto vyzkoušet jinou skupinu hub – čeleď plesňákovité (Thelephoraceae). 
Zejména pak nejsnáze identifikovatelný druh plesňák zemní (Thelephora terrestris, obr. 1.). 
Roste často v jehličnatých lesích a můžeme si ho uschovat do zásoby na roky dopředu. Velké 
bazidie, dobře viditelná sterigmata, ostnité spory a měkká dužnina dělají z celé této skupiny 
ideální objekt mikroskopických praktik. 

 
Obr. 1 Plesňák zemní (Thelephora terrestris). Foto Tomáš Chaluš 

7 Pracovní postup 
7.1 Vytvořte samonafukovací balónky [2].  
Kvasinky se za příznivých podmínek rychle dělí – pučí. Jejich potravou je cukr. Při jeho 
zpracování vytváří kvasinky jako vedlejší produkt oxid uhličitý a alkohol. 
• Do každé PET láhve nadrobíme kvasnice a zalijeme je trochou vody – 1x studenou, 2x 

teplou vodou.  
• Do jedné láhve se studenou vodou a do jedné s teplou vodou přidáme cukr.  
• Na hrdla lahviček navlečeme balónky a necháme kvasinky pracovat.  
• Pozorujeme změnu během 15 minut. 
• Po ukončení pokusu s balónky si vezmeme z nejvíce nafouklého vzorku malý vzorek na 

sklíčko a pozorujeme kvasinky pod mikroskopem. 
• Zakreslete pučící kvasinku. 
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7.2 Pozorujte všudypřítomné plísně [1]. 
• Děti necháme z domova přinést kousek chleba. 
• Chléb pokapeme několika kapkami vody. 
• Třetina dětí umístí chléb do krabice od bot (může být navíc v igelitovém pytlíku). Druhá 

třetina nechá chléb v igelitovém pytlíčku na okně ve třídě. Poslední třetina nechá chléb 
volně ležet na tácku. 

• Vzorky necháme týden ležet ve třídě. Upozorníme paní uklízečky, aby tento poklad 
nevyhazovaly, že slouží k vědeckým účelům . 

• Po týdnu vzorky rozbalíme a pozorujeme, že se plíseň objevila v různém množství na 
většině kousků chleba. Spory plísní jsou všude, jen potřebují vhodné podmínky pro růst. 

• Vzorek plísně odeberte preparační jehlou na sklíčko, pozorujte vlákna pod mikroskopem. 
Zakreslete. 

7.3 Rozhodněte: S, nebo BEZ?  
Pokud chcete a máte možnost vyrazit s dětmi na vycházku, jděte si nasbírat vlastní vzorky na 
následující úkoly. Pro naše účely postačí několik suchohřibů a muchomůrek, dále už jen 
modely hub nebo jejich obrázky. 
• Prohlédněte si ukázky hub a rozhodněte, která patří mezi houby s plodnicí a která patří 

mezi houby bez plodnice. Své rozhodnutí zapište do pracovního listu. 
• Houby, které tvoří plodnici, ještě rozlišujeme na kloboukaté a nekloboukaté. Popište 

stavbu těla kloboukaté houby v pracovním listě. 
• Rozřaďte houby s plodnicí v pracovním listě do skupiny kloboukaté a nekloboukaté. 
• Prohlédněte si pozorně spodní stranu klobouku muchomůrky a hřibu. V čem se liší? 

Zapište do pracovního listu. 
• Napište příklady kloboukatých hub s lupenatou a rourkatou výtrusnou vrstvou do 

pracovního listu. 

7.4 Zjistěte využití houbiček a vytvořte výstavu. 
Každé dítě si vylosuje lísteček s připravenými modelovými zástupci. Pomocí atlasu hub a IT 
techniky se snaží zjistit základní informace o vylosované houbě a vytvoří její kartu velikosti 
A4. 
• Zjistěte základní údaje o vylosované houbě: název + zařazení, využití (jedlá, jedovatá, 

cizopasná,…), výskyt. 
• Najděte mezi obrázky její fotografii a nalepte ji do levého horního rohu karty. 
• Pokud máte možnost, najděte houbu mezi sebranými vzorky a přiložte ji ke kartě. 
• V učebně nebo na chodbě školy vytvořte výstavu svých prací. 

7.5 Pozorujte výtrusy pod mikroskopem.  
• Vyjmeme kousek hymenia (spodní část plodnice obrácená k zemi) preparační jehlou 

a vložíme ho do kapky pozorovacího média (5% KOH, voda) na podložní sklíčko [3]. 
• Preparačními jehlami co nejvíce malý kousek roztrháme (jde to snadno, protože 

v plodnici neexistují skeletové hyfy). Můžeme použít binolupu (lupu). 
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•  Práci opatrně přikryjeme krycím sklíčkem, mírně přitlačíme a preparát je připraven 
k pozorování pod mikroskopem. Popis mikroskopických struktur patrný z obr. 2. 

 
Obr. 2 Mikroskopické struktury plesňáku zemního. Foto Mgr. Jiří Kout, PhD. 

8 Metodické poznámky 
V případě, že nemáte možnost zajistit si k pozorování výtrusů plesňák, můžete použít jinou 
libovolnou houbu, ovšem za cenu, že pod mikroskopem uvidíte pravděpodobně spíše malé 
nevýrazné spory. 
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Pracovní listy 

Samonafukovací balónky 
1. Do každé PET láhve nadrobíme kvasnice a zalijeme je trochou vody – 1x studenou, 2x 

teplou vodou – láhve si označíme fixem. Do jedné láhve se studenou vodou a do jedné 
s teplou vodou přidáme cukr. Lahve si opět fixem označíme. Na hrdla lahviček navlečeme 
balónky a necháme kvasinky pracovat. Pozorujeme změnu během 15 minut. Výsledek 
pozorování doplňte níže. 

 
 
2. Po ukončení pokusu s balónky si vezmeme z nejvíce nafouklého vzorku malý vzorek na 

sklíčko a pozorujeme kvasinky pod mikroskopem. Zakreslete své pozorování. 
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Všudypřítomné plísně 
Z domova si přineste chléb. Kousky chleba pokapejte několika kapkami vody nebo navlhčete 
igelitový sáček, do kterého chléb následně zavážete. Svůj „balíček“ si umístěte např.: do 
krabice od bot, na okno ve třídě, na skříň, do skříně nebo nechte chléb volně ležet na tácku 
bez igelitového sáčku. Vzorky nechte ležet ve třídě asi týden, pak si je prohlédněte.  
Pozn. Upozorněte paní uklízečky, aby tento poklad nevyhazovaly, že slouží k vědeckým 
účelům . 

Zapište vzorky, kde se objevila plíseň: 

 .........................................................................................................................................................  

Zapište vzorky, kde se plíseň nevytvořila, a zjistěte, z jakého důvodu se to stalo. 

 .........................................................................................................................................................  

Vzorek plísně odeberte preparační jehlou nebo pinzetou na sklíčko, pozorujte vlákna pod 
mikroskopem a zakreslete. 
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S, nebo BEZ? 
1. Popište plodnici houby: 

 

2. Prohlédněte si ukázky hub a rozhodněte, která patří mezi houby s plodnicí a která patří 
mezi houby bez plodnice. Své rozhodnutí zapište. 

Houby s plodnicí Houby bez plodnice 
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3. Houby, které tvoří plodnici, ještě rozlišujeme na kloboukaté a nekloboukaté. Rozřaďte 
následující ukázky hub opět na dvě skupiny. 

Houby kloboukaté Houby nekloboukaté 

  

  

  

  

  

  

4. Prohlédněte si pozorně spodní stranu klobouku muchomůrky a hřibu. V čem se liší? 
Zapište rozdíly do pracovního listu. 

hřib muchomůrka 
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5. Napište další příklady kloboukatých hub s lupenatou a rourkatou výtrusnou vrstvou, 

které znáte. Tyto houby dále označte, zda jsou jedlé, nebo jedovaté (jedlá – , 
jedovatá - ) 

lupenatá výtrusnice jedlá 
jedovatá rourkatá výtrusnice jedlá 

jedovatá 
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Otestuj své tělo 
Mgr. Lucie Procházková, Mgr. Zdeňka Hošková 

1 Úkol 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Vyhodnoťte držení svého těla. 
1.1.2 Změřte si tepovou frekvenci. 
1.1.3 Porovnejte svou vitální kapacitu plic se spolužáky. 
1.1.4 Vypočítejte, na jak dlouho vám vydrží kyslík. 

2 Časová dotace 
2.1 Základní časová dotace: 2 vyučovací hodiny  
Držení těla: 1 vyučovací hodina (45 min) 
Měření tepu: 10 min 
Vitální kapacita plic: 10 min 
Početní úlohy: 20 min 

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Vyhodnoťte držení svého těla  
Papírové měřítko, olovnička, čtvercová síť (oka 10 x 10 cm), arch papíru A4, mělká nádoba 
(větší než chodidlo), tenký molitan, potravinářské barvivo, balicí papír  

3.2 Změřte si tepovou frekvenci  
Stopky, tabulka na zápis 

3.3 Porovnejte svou vitální kapacitu plic se spolužáky  
Stopky, nafukovací balonky 

3.4 3.4 Vypočítejte, na jak dlouho vám vydrží kyslík 
Kalkulačka, (papír a tužka) 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Ověřit si zásady správného držení těla na svém vlastním těle. 
4.1.2 Zvládnout techniku měření tepové frekvence a uvědomit si její závislost na fyzické 

zátěži. 
4.1.3 Pochopit pojem vitální kapacita plic. 
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4.1.4 Na praktickém příkladu procvičit pojmy dechová frekvence, dechový objem. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Docílit změny ve vnímání držení vlastního těla. 
4.2.2 Dovést žáky k prevenci vadného držení těla. 
4.2.3 Naučit se kooperaci a komunikace v malých skupinách. 
4.2.4 Naučit se vhodně využívat pohybovou aktivitu v závislosti na tepové frekvenci 

(správné spalování energie). 

5 Mezipředmětové vztahy 
Tento materiál přesahuje rámec biologie a zasahuje do dalších oborů, jako je například 
tělesná výchova (držení těla, měření tepové frekvence v závislosti na zátěži), výchova ke 
zdraví (zdravý životní styl – důležitost pohybu, péče o stav těla), matematika (převádění 
objemových jednotek, početní úlohy s naměřenými hodnotami). 

6 Obecný úvod k tématu 
6.1 Držení těla 
Při současném životním stylu, kdy ubývá přirozené fyzické aktivity a většinu dne trávíme 
vsedě nebo jednostranným zatěžováním těla, přibývá již od dětského věku případů vadného 
držení těla. V důsledku vadného držení těla pak dochází ke svalovým dysbalancím, 
ochabování některých svalů a naopak ke zkrácení jiných. Velmi časté je též nadměrné 
přetěžování některých kloubů, což vede k předčasné artróze. Je důležité již od nejranějšího 
věku vést děti ke správnému držení těla.  
• Při pohledu zezadu jsou obě ramena i boky ve stejné výši. 
• Při pohledu z boku je v jedné rovině ucho, rameno, kyčelní kloub a vnější kotník. 

6.1.1 Správný stoj [1] 
Stáhneme hýžďové a břišní svaly, ramena tlačíme mírně vzad a dolů, lopatky neodstávají, 
brada je zasunutá vzad. Ověřujeme pomocí čtvercové sítě (při pohledu zpředu, obr. 1) 
a pomocí olovnice (při pohledu z boku, obr. 2). 

6.1.2 Správný sed [1] 
Kyčle jsou ve stejné výšce jako kolena, hýžďové a břišní svaly stáhneme, srovnáme páteř, 
ramena směřují vzad a dolů, hlava je vytažená temenem vzhůru. 
Pro správné držení těla je velmi důležité dostatečně pevné břišní svalstvo. Ochablé břišní 
svalstvo vede ke zvětšené bederní lordóze, přetěžování bederní páteře, kyčelních a kolenních 
kloubů a k deformaci příčné klenby plosky nohy. Sílu břišního svalstva ověřujeme úkolem č. 
7.1.5. 
Dalšími úkoly měříme zkrácení svalových skupin nebo naopak hypermobilitu. 

6.1.3 Ploska nohy [2] 
Podélně plochá noha vede ke změně zatížení kotníku, kolenních a kyčelních kloubů a změně 
postavení páteře.  
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Příčně plochá noha je téměř vždy doprovázena deformitami prstců a otlaky. Může docházet 
k útlaku nervu mezi hlavičkami tarzálních kůstek a to se projevuje bolestí při chůzi. 

6.2 Tepová frekvence [3] 
Tepová frekvence je počet tepů za minutu. Klidová tepová frekvence se pohybuje v rozmezí 
65–75 tepů za minutu. S fyzickou zátěží se tepová frekvence zvyšuje. Podle tepové frekvence 
je možné určit míru fyzické zátěže a podle nárůstu tepové frekvence při určité zátěži lze 
sledovat zdatnost jedince. 
Měření tepu má význam při poskytování první pomoci a při určování zátěže pro zvyšování 
kondice. 

6.3 Vitální kapacita plic [4] 
Vitální kapacita plic je množství vzduchu vypuzené plícemi maximálním výdechem po 
maximálním nádechu. Měří se na spirometrech. Největší vitální kapacitu plic mají trénovaní 
sportovci, hudebníci hrající na dechové nástroje, zpěváci nebo foukači skla. 

7 Pracovní postup 
7.1 Vyhodnoťte držení svého těla. 
7.1.1 Měření pomocí čtvercové sítě [1] 
Žák se postaví před čtvercovou síť – druhý spolužák zpovzdálí kontroluje výšku ramen, boků 
a shodnost prostoru mezi trupem a pažemi.  
Posuzujeme, zda jsou ramena a boky ve stejné výšce, zda jsou prostory mezi pažemi 
a trupem stejné (obr. 1). Při zjištění nerovnoměrnosti se jedná o vybočení páteře do strany = 
skolióza. 
Výsledky pozorování zapište do pracovního listu. 

 
Obr. 1 Správný postoj. Kresba Mgr. Lucie Procházková 
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7.1.2 Měření pomocí olovnice [1] 
Jeden žák stojí ve vzpřímeném stoji, druhý spustí olovnici od temene hlavy – zjišťuje prohnutí 
páteře, provázek se dotýká temene hlavy, hrudníku, prochází mezi hýžděmi, mezi lýtky, 
k patám (obr. 2). 

 
Obr. 2 Kontrola správného postoje pomocí olovnice. Kresba Mgr. Lucie Procházková 
• Změřte krční lordózu, bederní lordózu a zkontrolujte, zda se provázek dotýká hrudníku, 

nebo hrudník provázek ohýbá (lordóza na krku – norma: 2–3 cm, bedra – norma: 3,5–4,5 
cm, hrudník se dotýká) – viz obr. 2.  

• Při naměření větších hodnot v lordóze máte ochablé břišní svalstvo. V případě, že 
provázek leží na zádech v oblasti hrudníku a ohýbá se přes ně, máte zkrácené prsní svaly 
a ochablé mezilopatkové svalstvo – zvětšení kyfózy. Pokud při měření budou hodnoty 
nižší, jedná se o plochá záda – malé prohnutí páteře. 

• Výsledky měření zapište do pracovního listu. 

7.1.3 Vyšetření postavení kloubů na nohou [1] 
Jeden ze žáků stojí ve stoji spatném – druhý spolužák zpovzdálí kontroluje postavení kolen 
a měří případnou vzdálenost mezi koleny a kotníky (maximální vzdálenost mezi koleny nebo 
kotníky je 2 cm – tvar nohou „O“ nebo „X“). Hodnoty zapište do pracovního listu.  

7.1.4 Plantogram – otisk chodidla [2] 
V nádobě s barvivem vystlané molitanem (postačí i silnější tkanina) si namočte chodidlo. 
Chodidlo lehce otiskněte na balicí papír a podle předlohy rozhodněte, zda se jedná o plochou 
nohu, nebo normální chodidlo (obr. 3). Zapište do pracovního listu. 
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Obr. 3 Plantogram. Kresba Mgr. Lucie Procházková 

 
Obr. 4 Grafické znázornění pro zhodnocení plochosti nohy. Kresba Mgr. Lucie Procházková 

• Při vnější straně otisku zhotovíme tečnu (obr. 4). 
• V nejužší (A) a nejširší (B) části otisku zhotovíme kolmici k tečně. 
• Změříme vzdálenosti a vypočítáme index. 
• Nejužší část označíme jako A, nejširší jako B. 
• Index plosky nohy = (A/B) x 100 (výsledek vyjde v procentech). 

• Vyhodnocení: 
 0,1–45,0 %  ................  noha zdravá, normálně klenutá 
 45,1–50,0 %  ..............  mírně plochá noha 
 50,1–60,0 %  ..............  středně plochá noha 
 60,0–100 %  ...............  silně plochá noha 
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7.1.5 Posouzení síly břišních svalů [1] 
Žák leží na zádech pokrčmo, ruce má volně podél těla, bedra jsou přitisknuta k podložce, 
zvolna se zvedá do ohnutého předklonu vsedě. Pohyb začíná přitažením brady k hrudníku 
a zvednutím hlavy (obr. 5). 
Sledujte spolužáka a zhodnoťte správné provedení cviku. Při správném provedení musí být 
pohyb proveden plynule (chyby – škubavý pohyb, oddálení beder od podložky). 

 
Obr. 5 Cvik k posouzení břišních svalů. Kresba Mgr. Lucie Procházková 

7.1.6 Vyšetření svalů na zadní straně nohou (zkrácení x hypermobilita) [1] 
Žák stojí ve stoji spojném na vyvýšené podložce, přejde do hlubokého ohnutého předklonu 
a snaží se prsty dotknout země (obr. 6). 
Změřte hloubku předklonu a zapište do pracovního listu. Hodnoty nad podložkou mají 
kladnou hodnotu – jde o zkrácení svalů, hodnoty pod podložkou mají zápornou hodnotu – 
jde o hypermobilitu. 

 
Obr. 6 Obrázek k vyšetření svalů na zadní straně nohou. Kresba Mgr. Lucie Procházková 

7.1.7 Vyšetření pohyblivosti ramenního kloubu [1] 
Žák stojí ve stoji roznožném, ruce spojí za zády v oblasti beder, přejde do hlubokého 
ohnutého předklonu a zapaží (obr. 7). 
Změřte úhel, který svírají paže a záda, zaznamenejte do pracovního listu. Čím větší je úhel, 
tím více jsou uvolněné vazy kolem ramenního kloubu. 
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Obr. 7 Znázornění cviku k vyšetření pohyblivosti ramenního kloubu. Kresba Mgr. Lucie 
Procházková 

7.2 Změřte si tepovou frekvenci. 
• Změřte svou tepovou frekvenci v klidu (měříme po dobu 10 s a vynásobíme šesti). Druhý 

a třetí prst pravé ruky přiložíme nad zápěstí na palcové straně nebo na krkavici. Počítáme 
počet tepů za 10 s, ten vynásobíme šesti [3]. 

• Změřte tepovou frekvenci spolužáka v klidu. 
• Udělejte 10 dřepů a zopakujte měření. Naměřené hodnoty zapište do pracovního listu.  
• Spočítejte, kolik krve přečerpá vaše srdce za 1 minutu, pokud jste v klidu (objem srdce je 

70 ml).  
• Spočítejte, kolik krve přečerpá vaše srdce při zátěži (10 dřepů). 
• Kolik krve by přečerpalo vaše srdce při velké zátěži, při které by vaše tepová frekvence 

dosahovala 200 tepů za minutu? 

7.3 Porovnejte svou vitální kapacitu plic se spolužáky. 
Vitální kapacita plic = množství vzduchu vypuzeného z plic maximálním výdechem po 
maximálním vdechu [4]. 
Nafoukněte jedním nádechem a výdechem nafukovací balonek. Porovnejte velikost balonku 
se spolužáky.  
TIP: Připravte si nádobu se stupnicí (např. kbelík) a naplňte ji až po okraj vodou. Nafouknutý 
balonek pak pomalu celý ponořte do nádoby tak, aby vaše ruce zůstaly nad hladinou. 
Přebytečná voda bude vytlačena z nádoby a po vyjmutí balonku ven na stupnici odečtete, 
kolik litrů činí vaše vitální kapacita plic. 

7.4 Vypočítejte, na jak dlouho vám vydrží kyslík [5]. 
Představte si neprodyšně uzavřenou místnost o rozměrech 5 x 3 x 3 m. Jak dlouho byste 
v takové místnosti vystačili s kyslíkem? Dechová frekvence je 15 dechů za min., dechový 
objem je 500 ml vzduchu. Při dýchání naše tělo spotřebuje asi 25 % kyslíku obsaženého ve 
vzduchu.  
• Kolik % kyslíku je ve vzduchu? 
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• Jaký je objem vzduchu v místnosti? 
• Jaký je objem kyslíku v místnosti? 
• Vypočítejte objem kyslíku v jednom nádechu. 
• Jaký je objem spotřebovaného kyslíku při jednom nádechu? 
• Vypočítejte objem spotřebovaného kyslíku za jeden den. 
• Kolik dní vám kyslík v místnosti vydrží? 

8 Metodické poznámky 
• Celé téma lze zařadit vcelku jako jeden projekt nebo jej lze rozdělit na jednotlivé úkoly 

podle tematických plánů výuky přírodopisu člověka.  
• Na čtvercovou síť je vhodné využít jeden celý arch balicího papíru a umístit jej na zeď tak, 

aby čtvercová síť zasahovala od kolen nad ramena žáků (viz obr. 1). 
• Měření pohyblivosti ramenního kloubu provádíme pouze orientačně, není třeba zjišťovat 

přesnou velikost úhlu mezi pažemi a trupem. Posuzujeme pouze, zda je úhel větší, nebo 
menší než 90°, k čemuž nám postačí pravoúhlý trojúhelník. 

• Úkol 7.3 
Při měření vitální kapacity plic v nádobě s vodou je třeba připravit pod kbelík ještě jinou 
nádobu, která zachytí přetékající vodu (např. lavor). 

• Úkol 7.4 – řešení: 

Kolik % kyslíku je ve vzduchu? 45 m3 = 45 000 litrů 

Jaký je objem vzduchu v místnosti? 0,45 x 21 = 9,45 m3 = 9 450 litrů 

Vypočítejte objem kyslíku v jednom 
nádechu. 1 nádech = 0,5 litru; 0,005 x 21 = 0,105 l 

Jaký je objem spotřebovaného kyslíku 
při jednom nádechu? 25 % → 0,00105 x 25 = 0,02625 l 

Vypočítejte objem spotřebovaného 
kyslíku za jeden den. 

Dechová frekvence 15 vdechů za minutu →  
za minutu spotřebuji 15 x 0,02625 = 0,39375 l 
za hodinu spotřebuji 60 x 0,39375 = 23,625 l 
za den spotřebuji 24 x 23,625 = 567 litrů O2. 

Kolik dní vám kyslík v místnosti vydrží? 9 450 : 567 = 16,6 dní 
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Pracovní listy 

1. Správné zakřivení páteře (dvojesovité prohnutí) 

Jeden žák stojí ve vzpřímeném stoji, druhý spustí olovnici od temene hlavy – zjišťuje prohnutí 
páteře, provázek se dotýká temene hlavy, hrudníku, prochází mezi hýžděmi, mezi lýtky, 
k patám. 
• Změřte krční lordózu, bederní lordózu a zkontrolujte, zda se provázek dotýká hrudníku, 

nebo hrudník provázek ohýbá.  
Normální hodnoty:  lordóza na krku – prohnutí 2–3 cm 
 bedra – prohnutí 3,5–4,5 cm 
 hrudník se dotýká 

• Zapište naměřené hodnoty do tab. 1. 

Tab. 1 Tabulka pro zápis naměřených hodnot zakřivení páteře. 

Úsek páteře Naměřené hodnoty (cm) 

Krční lordóza  

Hrudník – dotyk  

Bederní lordóza  

Vyhodnocení: (zaškrtněte údaj odpovídající vašim naměřeným hodnotám) 
• zvětšená bederní lordóza = ochablé břišní svalstvo 
• provázek se ohýbá přes hrudník – zvětšená hrudní kyfóza = zkrácené prsní svaly, ochablé 

mezilopatkové svaly 
• provázek se nedotýká hrudníku, prohnutí beder je méně než 3 cm = plochá záda 
• prohnutí páteře je v mezích normy = správné držení těla 

2. Boční zakřivení páteře 

Žák se postaví před čtvercovou síť – druhý spolužák zpovzdálí kontroluje výšku ramen, boků 
a shodnost prostoru mezi trupem a pažemi. Posuzujeme, zda jsou ramena a boky ve stejné 
výšce, zda jsou prostory mezi pažemi a trupem stejné. Při zjištění nerovnoměrností se jedná 
o vybočení páteře do strany = skolióza. Zapište vypozorované údaje do tab. 2. 

Tab. 2 Tabulka pro zápis hodnot bočního zakřivení páteře. 

Pozorovaná část těla Pozorované údaje Rozdíly v cm (odhadem) 

Výška ramen   

Postavení boků (pánve)   

Prostor mezi trupem 
a pažemi   
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• Zhodnoťte postavení své páteře na základě pozorovaných údajů. 

 .........................................................................................................................................................  
• Zaškrtněte: rovná páteř skolióza  

3. Postavení kloubů dolních končetin 

Jeden ze žáků stojí ve stoji spatném – druhý spolužák zpovzdálí kontroluje postavení kolen 
a měří případnou vzdálenost mezi koleny a kotníky  
Vyhodnocení: maximální vzdálenost mezi koleny nebo kotníky je 2 cm. Větší vzdálenost mezi 
koleny = tvar nohou „O“; větší vzdálenost mezi kotníky = tvar nohou „X“. 
Hodnoty zapište do tab. 3. 

Tab. 3 Tabulka pro zápis postavení kloubů dolních končetin. 

Měřený úsek Hodnota v cm Tvar nohou 

Mezi koleny   

Mezi kotníky   

4. Plantogram 

V nádobě s barvivem vystlané molitanem si namočte chodidlo. Chodidlo lehce otiskněte na 
balicí papír a podle předlohy rozhodněte, zda se jedná o plochou nohu, normální chodidlo, 
nebo nohu s vysokou klenbou. 
• Při vnější straně otisku zhotovíme tečnu. 
• V nejužší (A) a nejširší (B) části otisku zhotovíme kolmici k tečně. 
• Změříme vzdálenosti a vypočítáme index. 
• Index plosky nohy = (A/B) x 100 (výsledek vyjde v procentech). 

• Vyhodnocení: 
 0,1–45,0%  ..........  noha zdravá, normálně klenutá 
 45,1–50,0%  ........  mírně plochá noha 
 50,1–60,0%  ........  středně plochá noha 
 60,0–100%  .........  silně plochá noha 

Mám chodidlo:  ..........................................  

5. Síla břišních svalů 

Žák leží na zádech pokrčmo, ruce má volně podél těla, bedra jsou přitisknuta k podložce, 
zvolna se zvedá do ohnutého předklonu vsedě. Pohyb začíná přitažením brady k hrudníku 
a zvednutím hlavy. 
Sledujte spolužáka a zhodnoťte správné provedení cviku. Při správném provedení musí být 
pohyb proveden plynule. Chyby – škubavý pohyb, oddálení beder od podložky. Zapište, zda 
jste cvik zvládli provést plynule, či nikoli. 
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6. Zkrácení svalů zadní strany stehen 

Žák stojí ve stoji spojném na vyvýšené podložce, přejde do hlubokého ohnutého  předklonu 
a snaží se prsty dotknout země (viz obrázek). 
Změřte hloubku předklonu a zapište naměřenou hodnotu. 
• Hodnoty nad podložkou mají kladnou hodnotu – jde o zkrácení svalů. 
• Hodnoty pod podložkou mají zápornou hodnotu – jde o hypermobilitu.  

Naměřená hodnota =  ..............................  

7. Mobilita ramenního kloubu 

Žák stojí ve stoji roznožném, ruce spojí za zády v oblasti beder, přejde do hlubokého 
ohnutého předklonu a zapaží (viz obrázek). 
Změřte úhel, který svírají paže a záda (úhel by měl být větší než 90°). Využijte pravoúhlý 
trojúhelník. Zaznamenejte do pracovního listu.  

Naměřený úhel =  ....................................  

8. Tepová frekvence 

• Změřte svou tepovou frekvenci v klidu. Měříme po dobu 10 s a vynásobíme šesti. 
• Změřte tepovou frekvenci spolužáka v klidu. 
• Udělejte 10 dřepů a zopakujte všechna 4 měření. Naměřené hodnoty zapište do tab. 4.  

Tab. 4 Tabulka pro zápis tepové frekvence. 

Měření tepu 
Naměřená 
hodnota TF 

vlastní 

Naměřená 
hodnota TF 
spolužáka 

Hodnota TF 
vlastní po 10 

dřepech 

Hodnota TF 
spolužáka po 10 

dřepech 

Na zápěstí     

Na krkavici     

• Spočítejte, kolik krve přečerpá vaše srdce za 1 minutu, pokud jste v klidu (objem srdce je 
70 ml).  

• Spočítejte, kolik krve přečerpá vaše srdce při zátěži (10 dřepů – TF viz tab. 4). 
• Kolik krve by přečerpalo vaše srdce při velké zátěži, při které by vaše tepová frekvence 

dosahovala 200 tepů za minutu?  

9. Vitální kapacita plic 

Vitální kapacita plic = množství vzduchu vypuzeného z plic maximálním výdechem po 
maximálním vdechu. 
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Nafoukněte jedním nádechem a výdechem nafukovací balonek. Změřte velikost balonku 
a porovnejte se spolužáky. Nafouknutý balónek ponořte do nádoby s vodou a na stupnici 
odečtěte, kolik litrů vzduchu balónek obsahuje. Zapište si naměřenou hodnotu své vitální 
kapacity plic. 
• Moje vitální kapacita plic je  ................................  litrů. 

• Svou vitální kapacitu plic mohu zlepšovat např. . ...................................................................  

10. Jak dlouho vám vydrží kyslík? 

Představte si neprodyšně uzavřenou místnost o rozměrech 5 x 3 x 3 m. Jak dlouho byste 
v takové místnosti vystačili s kyslíkem? Dechová frekvence je 15 dechů za min., dechový 
objem je 500 ml vzduchu. Při dýchání naše tělo spotřebuje asi 25 % kyslíku obsaženého ve 
vzduchu.  

• Kolik % kyslíku je ve vzduchu? ................................................................................................  

• Jaký je objem vzduchu v místnosti?  .......................................................................................  

• Jaký je objem kyslíku v místnosti?  .........................................................................................  

• Vypočítejte objem kyslíku v jednom nádechu.  ......................................................................  

• Jaký je objem spotřebovaného kyslíku při jednom nádechu? 

 .................................................................................................................................................  

• Vypočítejte objem spotřebovaného kyslíku za jeden den. 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

• Kolik dní vám kyslík v místnosti vydrží?  .................................................................................  
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Víte, co jíte? 
Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Lucie Procházková 

1 Úkol 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Zjistěte všechny složky naší potravy. 
1.1.2 Roztřiďte a pojmenujte různé druhy koření. 
1.1.3 Najděte a poznejte exotické druhy ovoce. 

2 Časová dotace 
2.1 Základní časová dotace 
skladba potravy: 1 vyučovací hodina + žákovský průzkum (domácí práce) 
koření: 1 vyučovací hodina + žákovský průzkum (domácí práce) 
exotické ovoce: 1 vyučovací hodina + žákovský průzkum (domácí práce) 

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Zjistěte všechny složky naší potravy. 
Arch papíru A2, barevné papíry (žlutý, zelený, červený), nůžky, černý fix, lepidlo, přístup 
k počítači – web pro vyhledávání informací, papír, tužka, ukázky obilnin (obilek). 

3.2 Roztřiďte a pojmenujte různé druhy koření. 
Papír, tužka, ukázky koření 

3.3 Najděte a poznejte exotické druhy ovoce. 
Papír, tužka, ukázky exotického ovoce. 

4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Vyjmenovat všechny složky lidské potravy, znát její vhodné množství v denním 

příjmu. 
4.1.2 Roztřídit a pojmenovat koření z různých koutů světa, objasnit, z jaké části rostliny se 

koření vyrábí. 
4.1.3 Poznat různé druhy exotického ovoce, znát způsoby konzumace. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Uvědomit si zásady zdravé výživy. 
4.2.2 Zamyslet se nad způsobem vlastního stravování. 
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5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál přesahuje rámec biologie a zasahuje i do dalších předmětů, jako je zeměpis 
(mapa světa, hledání a označování cizokrajných států), pracovní činnosti a výtvarná výchova 
(výroba mapy světa – koláž, výroba štítků s názvy plodin). 

6 Obecný úvod k tématu 
6.1 Výživa [1] 
Člověk potřebuje k zajištění svých životních procesů určité množství energie. Tu získává 
z potravy. Aby potrava byla plnohodnotná a vyvážená, musí být zachován poměr 
jednotlivých složek potravy. Vyvážená strava by měla obsahovat 60 % sacharidů, 25–30 % 
tuků a 15 % bílkovin.  
Zdrojem složených sacharidů je rýže, chléb, cereálie, těstoviny, zelenina. Zdrojem 
jednoduchých sacharidů je cukr, med, ovoce a všechny sladkosti, do kterých se přidává cukr. 
Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie organismu.  
Bílkoviny jsou hlavní stavební složkou organismů. Živočišné bílkoviny získáváme z masa, ryb, 
vajec a mléčných výrobků. Rostlinné bílkoviny jsou součástí luštěnin (hlavně sóji). 
Tuky jsou pro tělo vydatným zdrojem energie, rozpouští se v něm některé vitamíny, je 
důležitý pro termoregulaci a vytváří mechanickou ochranu vnitřním orgánům. Živočišné tuky 
jsou obsaženy v mase, sádle, rybím tuku atd. Rostlinné tuky v rostlinných olejích – 
slunečnicový, olivový, řepkový. 

6.2 Obilniny [2] 
Významným zdrojem sacharidů jsou pro člověka obilniny. Lidé pěstovali obilniny od 
nepaměti. Nejpříznivější pro jejich pěstování byly oblasti kolem velkých řek, kde se 
vyskytovala velmi úrodná půda. Vysoké výnosy obilí přispěly k rozvoji starověkých civilizací. 
Nejrozšířenějšími obilninami starověku byly ječmen a pšenice, z kterých se pekl chléb. 
Ječmen byl také nezbytný pro vaření piva a k výrobě krup. Oves a žito pěstovali Germáni, 
Keltové a Slované, protože se těmto obilninám dařilo i v méně příznivých podmínkách. Z žita 
se pekl chléb, používalo se proti zánětům a vyráběly se z něho alkoholické nápoje. Typickým 
pokrmem germánských bojovníků byla ovesná kaše. Oves pomáhá snižovat obsah cukru 
v krvi a má příznivý vliv na nervovou soustavu. Proso se hojně pěstovalo v Číně a Egyptě. 
Vařila se z něho kaše, polévky, pekly placky. Slované z něho pekli i chléb. Úpravou ve 
zvláštních mlýnech se z prosa vyrábějí jáhly. 

6.3 Koření [3] 
Koření jsou části některých rostlin (plody a semena, listy, kůra, oddenek) vyznačující se 
výraznou a obvykle příjemnou chutí a vůní, které jim dodávají silice a éterické oleje.  
• Plody a semena – pepř, kmín, paprika… 
• Listy – majoránka, bazalka, bobkový list… 
• Kůra – skořice 
• Květy – muškátový květ, hřebíček 
• Oddenek – zázvor, kurkuma 
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První písemné zprávy o používání koření pocházejí z Číny z první poloviny 3. tisíciletí před 
naším letopočtem. Také staří Egypťané používali koření – hořčici, kmín, anýz, skořici, šafrán, 
koriandr. Sumerové pěstovali např. fenykl, hřebíček, pepř, muškátový květ, kurkumu.  
Koření se stalo velmi žádaným zbožím v období zámořských objevů. Dodává potravě chuť, 
vůni a vzhled. Tím povzbuzuje chuť k jídlu, vylučování trávicích šťáv a lepší trávení. Koření je 
také jednou z věcí, kterými se od sebe odlišují různé kuchyně světa. 

6.4 Ovoce [4] 
Ovocem označujeme obvykle sladké jedlé plody nebo plodenství. Ovoce je velmi důležitou 
složkou našeho jídelníčku. Dodává nám vitamíny, minerály a vlákninu. Hlavní složkou ovoce 
je voda a sacharidy. 

7 Pracovní postup  
7.1 Zjistěte všechny složky naší potravy. 
• Sestavte jídelníček pestré a zdravé stravy na jeden den. 
• Roztřiďte potraviny z jídelníčku na potraviny rostlinného a živočišného původu. 
• U živočišných potravin sestavte potravní řetězce a najděte nejnižší článek – producenta. 
• Vyvoďte závislost živočichů na rostlinách. 
• Jsou také rostliny závislé na živočiších? Jak? 
• Je na rostlinách závislý i člověk? Jak? 
• Předložené obaly od potravin roztřiďte na potraviny odpovídající zdravé výživě 

a potraviny méně vhodné. 
• Prohlédněte si potravní pyramidu a u potravin z předchozího úkolu určete jejich 

procentuální zastoupení v ideálním jídelníčku. 
• Které potraviny jsou základem naší stravy? 
• Ze kterých rostlin je získáváme? 
• Kde se tyto rostliny pěstují (ČR x dovoz)? 
• Prohlédněte si pomíchané obilky. Roztřiďte je a přiřaďte k nim správné názvy. 
• Zjistěte, kde se nejvíce pěstují, a najděte na mapě. 
• Zjištěné informace o místě pěstování zaneste do mapy pomocí žlutých papírků, na které 

napíšete název obilniny. 

7.2 Roztřiďte a pojmenujte různé druhy koření. 
Děti mají za domácí úkol zjistit, jaké koření mají doma. Zjištěné druhy koření a další úkoly 
zapisují do pracovního listu. 
• Roztřiďte koření z ČR a dovozu. 
• Zjistěte název rostliny, ze které se koření vyrábí, zapište, která část rostliny se takto 

využívá a její konkrétní použití. 
• Proč se koření začalo využívat a k čemu? 
• Zjistěte, odkud se cizokrajné koření dováží.  
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• Zjištěné informace o místě pěstování zaneste do mapy pomocí zelených papírků, na které 
napíšete název koření. 

• Vyzkoušejte malý čichový test. Na talířky připravte 5 vzorků koření. Zavažte spolužákovi 
oči a dejte mu vzorky k rozeznání [5]. 

7.3 Najděte a poznejte exotické druhy ovoce. 
Děti mají za domácí úkol obejít nejbližší obchody a zapsat si názvy dostupného exotického 
ovoce, které se u nás běžně nepěstuje. Učitel zajistí ukázky nejznámějších plodů 
k ochutnávce. 
• Přiřaďte předložené plody ke správným názvům. 
• Nabízené plody můžete ochutnat. 
• Najděte správný název rostliny, na které roste předložené ovoce. 
• Zjistěte, odkud se ovoce dováží, jak se konzumuje. 
• Zjistěte, jaká opatření musí dovozci provést, aby se ovoce dostalo do obchodů čerstvé 

a chutné? (Jak je možné, že vydrží dlouhý převoz a není přezrálé?) 
• Zjištěné informace o místě pěstování zaneste do mapy pomocí červených papírků, na 

které napíšete název ovoce. 
• Všechny zjištěné informace o místě pěstování zapište do velké mapy světa na archu. 

K označení ovoce použijte červené papíry, ze kterých vystřihněte malé lístečky, popište je 
názvem ovoce a poté nalepte do mapy světa. 

8 Metodické poznámky 
• Úkol 7.2 – příklad možného vyplnění tabulky: 

koření ČR dovoz místo pěstování název rostliny využívaná část 
rostliny 

bobkový list  x Středomoří vavřín vznešený list 

badyán  x JV Asie, 
Tichomoří badyáník pravý souplodí 

nové koření  x Jamajka pimentovník 
pravý plody 

pepř  x Indie pepřovník černý plod 

kmín x  střední Evropa, 
Asie kmín kořenný plod 

majoránka x  Středomoří majoránka 
zahradní listy 

paprika  x Střední Amerika paprika setá plody 
anýz x  Středomoří i ČR bedrník anýz plody 

skořice  x 
Srí Lanka, Barma, 

Thajsko, 
Indonésie 

skořicovník kůra 

vanilka  x původ v Mexiku vanilkovník plody 

oregano x  v ČR i Středomoří dobromysl 
obecná listy 
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• Úkol 7.3 – příklad možného vyplnění tabulky 

ovoce původ název rostliny typ plodu 

ananas Brazílie, Paraguay, 
tropické státy 

ananasovník 
chocholatý 

plodenství 
(srostlé bobule) 

avokádo Jižní Amerika hruškovec přelahodný peckovice 

mango J a JV Asie mangovník peckovice 

kiwi Původ v Číně aktinídie obecná bobule 

fíky Středomoří fíkovník smokvoň uzavřené 
plodenství 

kaki JV Asie tomel japonský bobule 

karambola JV Asie Averrhoa carambola bobule 

liči Čína liči čínské peckovice 

maracuja Brazílie mučenka jedlá bobule 

papája Stř. Amerika papája obecná bobule  

• Exotické ovoce – ochutnávka 
Několik možností jak zajistit ovoce:  

o Zadat dětem konkrétní druhy a množství, které mají nakoupit. 
o Vybrat peníze od každého dítěte a ovoce nakoupit. 
o Zajistit si finanční podporu od školy a nakoupit ovoce. 
o Nakoupit ho z vlastních zdrojů. 

9 Seznam použité literatury 
[1] Novotný, I. a Hruška, M. 1999. Biologie člověka pro gymnázia. Fortuna. Praha. 
[2] Internetový časopis Oko © 2007. Internetový časopis Oko: 29. Obilniny. [cit. 2012]. 
Dostupný z <http://oko.yin.cz/29/obilniny/>. 
[3] Wikipedia.cz. Koření. [cit. 2012]. Dostuný 
z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99en%C3%AD >. 
[4] Wikipedia.cz. Ovoce. [cit. 2012]. Dostupný z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce>. 
[5] Dobroruka, L. J., Gutzerová, N., Havel, L., Chocholoušková, Z., Kučera, T. 2003. Přírodopis 
II pro 7. ročník základní školy. Scientia, Praha. 

Další zdroje: 
Video – dovoz exotických plodin a jejich zpracování 
http://www.youtube.com/watch?v=OyO1LC0wzbE&feature=related 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
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Doprovodný obrazový materiál použitý v pracovních listech je nepřevzatý, autorem: Mgr. 
Michaela Jízbová 
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Pracovní listy 

1. Sestavte jídelníček podle zásad zdravé výživy. 

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 

     

2. Roztřiďte výše vypsané potraviny podle jejich původu. 

Rostlinný původ Živočišný původ 
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3. Prohlédněte si potravní pyramidu. Který článek pyramidy je nejpočetnější a je 
nejdůležitější? 

 

Jak jsou živočichové závislí na rostlinách? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Jsou rostliny závislé na živočiších? Pokud ano, jak?  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Je na rostlinách závislý také člověk? Jak? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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4. Roztřiďte obaly potravin podle zásad zdravé výživy na vhodné a méně vhodné. Zapište do 
tabulky. 

Vhodné potraviny Nevhodné potraviny 

  

  

  

  

  

  

  

  

Potravinová pyramida 

 

5. Prohlédněte si potravinovou pyramidu a určete, které potraviny jsou základem jídelníčku. 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Ze kterých rostlin je získáváme?  ....................................................................................................  
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6. Prohlédněte si pomíchané obilky. Roztřiďte je a přiřaďte k nim správné názvy. Doplňte 
vše do tabulky a zjistěte, kde se tyto rostliny pěstují. Žlutými lístečky pak označte místa 
na mapě světa. 

Druhy obilnin ČR (ano x ne) Místo původu 
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Koření 
1. Do tabulky zapište názvy koření, které jste doma objevili.  

2. Označte dovezené a domácí druhy koření. 

3. Zjistěte místo pěstování, zapište do tabulky a zelenými lístečky označte místo v mapě 
světa. 

4. Zapište název rostliny, ze které se koření získává, a jaká část rostliny je k tomu využita. 

koření ČR dovoz místo pěstování název rostliny využívaná část 
rostliny 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Čichový test: 

Kolik druhů koření jste poznali?  ....................................................................................................  

Které vám dělalo potíže rozeznat?  ................................................................................................  

K čemu koření slouží? Proč ho začali lidé využívat?  ......................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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Exotické ovoce 
1. Ukázky exotického ovoce zapište do tabulky a zjistěte k nim další informace. Vše doplňte 

do tabulky.  

2. Červenými lístečky označte místa pěstování do mapy světa. 

ovoce místo původu název rostliny typ plodu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3. Jak dovozci zajistí, aby se ovoce nedostalo do obchodu přezrálé a zkažené? 

Opatření: 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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To je hlína 
Mgr. Lucie Procházková, Mgr. Zdeňka Hošková 

1 Úkoly 
1.1 Základní úkoly 
1.1.1 Určete druhy půd u předložených vzorků. 
1.1.2 Určete vlastnosti půd. 
1.1.3 Pozorujte vznik erozních rýh. 
1.1.4 Porovnejte množství minerálních látek ve vzorcích vody. 
1.1.5 Zjistěte, jak funguje studna. 

2 Čas 
2.1 Základní časová dotace 
určení druhu půdy: 10 min 
určení vlastností půd: 1 hod. 
erozní rýhy: 5 min 
porovnání obsahu minerálních látek ve vzorcích: 10 min 
studna: 10 min 

3 Pomůcky a materiál 
3.1 Určete druhy půd u předložených vzorků. 
Vzorky písčité, hlinité a jílovité půdy. 

3.2 Určete vlastnosti půd. 
Vzorky půd z lesa, od potoka a ze záhonu, 3 kádinky, 3x PET láhev 0,5 l, gáza, lepicí páska, 
odměrný válec, voda, lakmusové papírky, pravítko. 

3.3 Pozorujte vznik erozních rýh. 
Nižší umělohmotná nádoba, kropítko, půda, mech, 2 truhlíky, které mají kratší stranu 
nahrazenou sítem, 2 nádoby na vodu. 

3.4 Porovnejte množství minerálních látek ve vzorcích vody. 
Mýdlo, 3 kádinky, skleněné tyčinky, vzorky vody. 

3.5 Zjistěte, jak funguje studna. 
Skleněná nádoba, písek, voda, zahradní kolík. 
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4 Hlavní a dílčí cíle 
4.1 Základní cíle 
4.1.1 Rozlišit druhy půd podle velikosti zrn. 
4.1.2 Určit vlastnosti půd (pH, množství humusu, druhy). 
4.1.3 Vysvětlit proces vodní eroze na polích a zahradách. 
4.1.4 Změřit tvrdost vody. 
4.1.5 Pozorovat a vysvětlit funkci studny. 

4.2 Vedlejší cíle 
4.2.1 Aplikovat teoretické znalosti do praxe. 
4.2.2 Upevnit teoretické znalosti díky praktickým pokusům. 

5 Mezipředmětové vztahy a přesahy 
Tento materiál přesahuje rámec biologie a dotýká se dalších předmětů, jako je fyzika (činnost 
vody – eroze, měření objemů, délky,…), chemie (měření pH, práce s chemickými pomůckami 
– kádinky, tyčinky, lakmusové papírky) a pracovní činnosti (výroba truhlíků, práce se 
zahradním náčiním – kolík, konev s kropítkem, výroba improvizované čističky z PET lahví). 

6 Obecný úvod k tématu 
6.1 Půda [1] 
Půdy jsou směsí nezpevněných částic minerálů a hornin, organických částí, vody a vzduchu. 
Vznikají dlouhodobým procesem, který závisí na podmínkách prostředí (podnebí – teplota, 
srážky, matečná hornina, půdní organismy atd.). Podle zrnitosti rozlišujeme hlavní půdní 
druhy – písčité, hlinité a jílovité půdy. Podle obsahu humusu rozlišujeme půdní typy 
(hnědozemě, černozemě, podzoly, rendziny, spraše a nivní půdy). Půdy vznikají zvětráváním 
matečné horniny. V procesu zvětrávání se vytvářejí půdní horizonty – matečná hornina, 
zvětralý horizont, orniční horizont. Orniční horizont obsahuje velké množství humusu, 
potřebného pro růst rostlin. Již ve starověkém Řecku si lidé uvědomovali důležitost ochrany 
půdy před erozí. Odměňovali rolníky, kteří vysazovali olivovníky místo kácení lesů a spásání 
dobytkem. 

6.2 Eroze [2] 
Eroze je složitý soubor procesů, které spolu obrušují, rozrývají, ale i přerovnávají zemský 
povrch. Materiál, který je uvolněný zvětráváním, se přemisťuje na jiná místa, kde se opět 
ukládá (vznik usazených hornin). Nejvíce materiálu je přenášeno proudící vodou, ale 
uplatňuje se i vítr a ve velmi chladných oblastech i činnost ledovců. Erozí je nejvíce ohrožená 
vrchní vrstva – orniční horizont. Při deštích je tato část odnášena a z povrchu ubývá 0,2 mm 
půdy za rok. Za sto let se však již jedná o decimetry. Nová půda v našich podmínkách vzniká 
velmi pomalu = 1–3 cm za sto let. Eroze je tedy rychlejší než tvorba půd. Zemědělci se tomu 
brání několika způsoby. Pole dělí na menší políčka oddělená mezemi, ve svahu orají příčně 
a zasívají vhodné plodiny, které nemají tak velké řádkování. 
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6.3 Podzemní voda [2] 
Podzemní voda putuje v půdě oběma směry – nahoru (odpar) i dolů (vsakování). Vsakující se 
dešťová voda může být v prostoru mezi jednotlivými zrnky = průlinová voda nebo proniká 
dolů puklinami = puklinová voda. Nejlépe se průlinová voda vsakuje do písčitých půd, 
protože je mezi jednotlivými zrnky více prostoru, kudy může protékat. Voda obecně klesá až 
na úroveň hladiny spodní vody. To je úroveň, na které se začne vodou plnit čerstvě vykopaná 
studna. Pokud voda na své cestě do podzemí narazí na nepropustnou vrstvu (jílovité 
horniny), hromadí se na ní a na povrch pak vytéká jako vrstevní pramen. Při své cestě do 
sebe voda váže různé prvky (chemická vazba) a mění se tak její minerální složení a pH. 
Puklinová voda se ve větších hloubkách může dostat do okolí vulkanických těles. Zde se 
ohřívá a tím lépe váže minerály a plyny ve svém okolí. Taková voda se pak nazývá minerální. 
Čím více minerálních prvků voda obsahuje, tím je větší její tvrdost. Při odpařování vody tyto 
prvky opět krystalizují v pevném skupenství – takto vzniká vodní kámen.  

7 Pracovní postup  
7.1 Určete druhy půd a jejich vlastnosti. 
Z různých míst v okolí školy odeberte 3 vzorky půdy (písčitá, hlinitá, jílovitá) nebo si vzorky 
doneste a připravte je pro žáky v předstihu. 

7.1.1 Určete půdní druhy pohmatem [3] 
Vzorek zeminy zkoumejte hmatem a určete půdní druh. 
• částice jsou zřetelně hmatatelné a neulpívají na prstech – písčitá půda 
• částice jsou jen částečně hmatatelné, ulpívají na prstech (zašpiní prsty) – hlinitá půda 
• částice nejsou hmatatelné, jsou na omak mastné, při vyšší vlhkosti se lepí na prsty – 

jílovitá půda 
Vzorky půdy si označte. 

7.1.2 Ověřte propustnost vody [3] 
• Tři 0,5 PET láhve s uříznutým dnem opřete do kádinek a na spodním konci (místo víčka) 

připevněte gázu lepenkou. 
• Do každé z nich nasypte jeden ze vzorků asi do výše 10 cm. 
• Shora nalijte do všech tří nádob současně 2 dcl vody. 
• Sledujte rychlost průtoku vody jednotlivými vzorky.  
• V odměrném válci změřte množství protečené vody (nasákavost půdy). 

Žáci vyplní pracovní list (úkol na závěr – na základě pozorování urči nejvhodnější půdu 
pro pěstování plodin). 

7.2 Porovnejte vzorky půd z různých stanovišť (les, záhon, břeh potoka) [3] 
Odeberte vzorky půdy do sáčků – ideálně z lesa, zahradního záhonu a z břehu potoka. 

7.2.1 Proveďte rozbor pohmatem (viz úkol A - určíme množství písku,...). 
7.2.2 Porovnejte množství humusu. 
• Do kádinek nalijte 0,2 l vody a rozmíchejte v ní tři odměrky vzorku zeminy.  
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• Nechte kalnou vodu ustát cca 30 min a pozorujte usazování částeček. 
• Porovnejte (změřte) mocnost písčité a jílovité vrstvičky, množství humusu. 

7.2.3 Lakmusovým papírkem změřte pH vzorků (rozmíchaných ve vodě). 
• Do rozmíchané vody v kádinkách ponořte na okamžik lakmusový papírek. 

7.3 Pozorujte erozní rýhy [3] 
7.3.1 Simulujte erozi v přírodě (obr. 1). 
• Do nižší umělohmotné nádoby nasypte 2 hromádky písčité půdy. 
• Povrch hlíny v blízkosti vrcholu první hromádky pozvolna zalévejte vodou. 
• Sledujte přemisťování částic a vymílání stružek. 
• Druhou hromádku písčité hlíny pokryjte mechem. 
• Opět zalévejte a sledujte, zda dochází k přemisťování částic a tvorbě stružek (porovnejte 

pozorování a vysvětlete děje). 

 
Obr. 1 Význam rostlin při ochraně půdy před erozí. Kresba Mgr. Lucie Procházková 

7.3.2 Ověřte ochranu půdy proti erozi (obr. 2, obr. 3). 
• Dva truhlíky, které mají kratší stěnu nahrazenou síťkou (k odtoku vody), naplňte hlínou. 
• Umístěte je na vyvýšené místo (např. na bednu) a nakloňte je. 
• V jednom truhlíku udělejte (vytlačte) podélné rýhy, v druhém příčné rýhy. 
• Na konce truhlíků, kde je síťka, postavte nádoby na vodu (pod truhlíky). 
• Oba truhlíky zalévejte stejným množstvím vody. 
• Pozorujte rychlost stékající vody a její zbarvení. 
• Porovnejte rozdíly a určete nejlepší způsob orby na svahu. 
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Obr. 2 Výroba truhlíků a sestavy pro pokus. Kresba Mgr. Michaela Jízbová 

 
Obr. 3 Příprava příčných a podélných rýh. Kresba Mgr. Michaela Jízbová 

7.3.3 Porovnejte množství minerálních látek ve vzorcích vody (tvrdost vody) [4]. 
Na hodinu si připravte tři vzorky vody – minerálka, dešťová voda, studniční voda. Pokud 

máte možnost, můžete s žáky odběr udělat sami v blízkosti školy. 
• Minerální vodu, dešťovou a vodu ze studny nalijte do 3 baněk. 
• Do každé baňky nasypte 1 lžičku předem nastrouhaného mýdla. 
• Obsah baněk dobře protřepte a sledujte, jak mýdlo pění. 
• Výsledky zapište do pracovního listu. Proč se do pracích prášků přidává změkčovadlo? 
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7.4 Ověřte, jak funguje studna. 
Sledujte simulaci studničního vrtu. Kde se ve studni bere voda? 
• Skleněnou nádobu o objemu 5 litrů naplňte pískem asi 5 cm pod okraj. 
• Zalijte vodou do ¾. 
• Zahradním kolíkem vyhlubte díru. 
• Sledujte, jak se voda stahuje do díry. 

8 Metodické poznámky 
Doporučujeme zhotovení truhlíků v hodině pracovních činností. Nákres naleznete v kapitole 
9 – doprovodné materiály (obr. 2). 

9 Použitá literatura a další zdroje 
[1] Švecová, M. a Matějka, D. 2007. Přírodopis 9 : učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. Fraus. 
Plzeň. 
[2] Cílek, V., Matějka, D., Mikuláš, R. a Ziegler, V. 2000. Přírodopis IV. pro 9. ročník základní 
školy a víceletá gymnázia. 1.vyd. Scientia, Praha.  
[3] Kolektiv pracovníků UNESCO. 1971. Základy přírodních věd v pokusech. SPN, Praha. 
[4] Kousalová, L. 2007. Databanka přírodovědných pokusů na 1. stupni základní školy. 
(VODA, VZDUCH). Dipl. práce, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra 
chemie. [cit. 2012]. Dostupný z <http://theses.cz/id/g3pfdi/>. 
 
Doprovodný obrazový materiál použitý v pracovních listech je nepřevzatý, autorem: Mgr. 
Michaela Jízbová 



 
 

PRACOVNÍ LISTY  
 To je hlína  

 

 BIOLOGIE - 2. stupeň ZŠ  127  
 

Pracovní listy 

1. Určete druhy půd a označte je. 

Přinesené vzorky půdy prozkoumejte pohmatem a určete druhy půd. 

2. Zjistěte propustnost vody u označených vzorků půdy.  

Tři 0,5 PET láhve s uříznutým dnem opřete do kádinek a na spodním konci (místo víčka) 
připevněte gázu lepenkou. 
• Do každé z nich nasypte jeden ze vzorků asi do výše 10 cm. 
• Shora nalijte do všech tří nádob současně 2 dcl vody. 
• Sledujte rychlost průtoku vody jednotlivými vzorky.  
• V odměrném válci změřte množství proteklé vody (nasákavost půdy). 

Druhy půd Čas, za který voda proteče Množství proteklé vody 

písčitá půda   

hlinitá půda   

jílovitá půda   

Nejvíce vody nezadrží  .........................................................  půda. 

Velikost částic Druh půdy Číslo vzorku 

Částice jsou zřetelně 
hmatatelné a neulpívají na 

prstech. 
písčitá půda  

Částice jsou jen částečně 
hmatatelné, ulpívají na prstech 

(zašpiní prsty). 
hlinitá půda  

Částice nejsou hmatatelné, jsou 
na omak mastné, při vyšší 
vlhkosti se lepí na prsty. 

jílovitá půda  
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3. Porovnejte množství humusu. 

Porovnejte vzorky půdy z lesa, zahrady a břehu potoka. 
• Do kádinek nalijte 0,2 l vody a rozmíchejte v ní tři odměrky vzorku zeminy.  
• Nechte kalnou vodu ustát cca 30 min a pozorujte usazování částeček. 
• Porovnejte (změřte) mocnost písčité a jílovité vrstvičky, množství humusu (málo – 

středně – hodně). 
• Lakmusovým papírkem změřte pH vzorků (rozmíchaných ve vodě). 

Pozorované parametry les záhon potok 

písek + jíl (mm)    

humus    

pH půdy    

4. Pozorujte erozní rýhy. 

Simulujte erozi v přírodě. 
• Do nižší umělohmotné nádoby nasypte 2 hromádky písčité půdy. 
• Povrch hlíny v blízkosti vrcholu první hromádky pozvolna zalévejte vodou. 
• Sledujte přemisťování částic a vymílání stružek. 
• Druhou hromádku písčité hlíny pokryjte mechem. 
• Opět zalévejte a sledujte, zda dochází k přemisťování částic a tvorbě stružek (porovnejte 

pozorování a vysvětlete děje). 

Co se děje s hlínou při zalévání na první hromádce? 

 .........................................................................................................................................................  

Co se děje s hlínou při zalévání na druhé hromádce? 

 .........................................................................................................................................................  

Vysvětlete, proč dochází k rozdílům. 

 .........................................................................................................................................................  
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5. Ověřte ochranu půdy proti erozi. 

• Dva truhlíky, které mají kratší stěnu nahrazenou síťkou (k odtoku vody – viz obrázek), 
naplňte hlínou. 

• Umístěte je na vyvýšené místo (např. na bednu) a nakloňte je. 
• V jednom truhlíku udělejte (vytlačte) podélné rýhy, v druhém příčné rýhy. 
• Na konce truhlíků, kde je síťka, postavte nádoby na vodu (pod truhlíky). 
• Oba truhlíky zalévejte stejným množstvím vody. 
• Pozorujte rychlost stékající vody a její zbarvení. 
• Porovnejte rozdíly a zapište do tabulky. 

 

 Množství stékající 
vody 

Rychlost stékající 
vody Zbarvení vody 

Podélné rýhy    

Příčné rýhy    

Jaký způsob orby je nejlepší ve svažitém terénu? Odůvodněte. 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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6. Porovnejte množství minerálních látek ve vzorcích vody (tvrdost vody). 

• Minerální vodu, dešťovou a vodu ze studny nalijete do 3 baněk. 
• Do každé baňky nasypete 1 lžičku předem nastrouhaného mýdla. 
• Obsah baněk dobře protřepte a sledujte, jak mýdlo pění (málo, středně, hodně). 

Proč se do pracích prášků přidává změkčovadlo? 

 .........................................................................................................................................................  

7. Ověřte, jak funguje studna. 

• .Skleněnou nádobu o objemu 5 litrů naplňte pískem asi 5 cm pod okraj. 
• Zalijte vodou do ¾. 
• Zahradním kolíkem vyhlubte díru. 
• Sledujte, jak se voda stahuje do díry. 

Kde se ve studni bere voda? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Druh vody minerální voda dešťová voda studniční voda 

pěnivost    
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