
Přírodopis 7. ročník 

příprava na výuku od 25. 5. do 29. 5. 2020 

 

Milí žáci, minulý týden jsme se věnovali dalšímu z rostlinných orgánů, a to byl list. Kromě opakování nás 

tentokrát čeká květ, následovat bude opylení a oplození. Doplním vám informaci, týkající se Herbáře.  

Online hodina: pondělí, 25. 5. 2020 – 7. B v 10:00 hod, 7. A v 11:00hod. 

Pracujte podle následujících instrukcí: 

1. Podívejte se do přílohy. Je zde úkol – poznávání listu /rostliny/. Vypracujte tento úkol podle zadání, 

které je na protokolu uvedeno. Zapisujte, vyfoťte a pošlete. Protokol si vlepte so sešitu. 

2. Nové učivo:  

a) před online hodinou je dobré shlédnout tento snímek: 

květ: https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc 

květenství: https://www.youtube.com/watch?v=GBbftCSaY54 

b) práce s učebnicí – str. 85 – 87: přečíst, prohlédnout obrázky, prostudovat zajímavosti v modrých 

rámečcích. 

c) vytvořte si zápis: v online hodině budeme pracovat spolu, nachystejte si sešit a psací potřeby, 

kdo nebude v online hodině: -     datum, nadpis, 

- charakteristika, stavba květu – lze zápis nebo obrázek 

s popisem /str. 58/ 

- kalich, koruna, 

- pohlavní orgány – nákres, popis, 

- oboupohlavné, jednopohlavné květy, jednodomé, dvoudomé, 

- květenství a jeho typy – nákres, název 

      

Herbář – kde hledat názvy rostlin: 

 https://www.atlasrostlin.cz/ 

 https://rostliny.naturfoto.cz/ 

 

Ofocený zápis a domácí úkol mi zašlete  

do 29. 5. 2020 na: vojcakovas@skolazh.cz 

 

 

zdroj: 

https://ezra-mellark.estranky.cz/clanky/bylinkarstvi---

1.rocnik/3.-sber.html 

Příloha: 

https://www.youtube.com/watch?v=7sobYBDtdIc
https://www.youtube.com/watch?v=GBbftCSaY54
https://www.atlasrostlin.cz/
https://rostliny.naturfoto.cz/


                                         Pozorování listu – určování druhu, typu, tvaru 

Úkol:  

1. Prohlédni si list.  

2. Urči, zda se jedná o list jednoduchý či složený – druh. 

3. Urči, zda se jedná o list řapíkatý či přisedlý -  typ /řapíkatý má řapík, přisedlý ne/ 

4. Urči tvar listu. 

5. Nakresli list do volného pole. 

6. Popiš části listu. 

7. Urči rostlinu, ze které list pochází. 

A) 

Druh listu:  
Typ listu:  
Tvar listu:  
Nákres a 

popis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Druh rostliny:  
 

B) 

Druh listu:  
Typ listu:  
Tvar listu:  
Nákres a 

popis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Druh rostliny:  
 

jméno a příjmení: _____________________________________________                       třída: _________ 


