
Přírodopis 7. ročník  

                                       příprava na období 6. 4. do 10. 4. 2020  

 

Dobrý den, kluci a holky, 

věřím, že jste zdraví a že se vám daří plnit zadané úkoly.                                                                       

Nejprve vám připomínám, že když mi budete psát e-mail, nezapomeňte do předmětu napsat, zda se jedná o 

Př, Vz či /Ov - pro 7.B/, do textu oslovení a to, co mi chcete říct, poslat…no a na závěr pozdrav a podpis.                 

Chápejte, že když je mailová adresa např.vilaAmalka@seznam.cz, nemohu vědět, kdo mi úkol posílá.   

A co nás čeká? Vrátíme se zpět do rostlinné říše. Zopakujeme si, co jsou rostliny a jak je dělíme. 

Připomeneme si výtrusné rostliny a budeme se věnovat rostlinám semenným. Spoustu toho víte a umíte už 

z prvního stupně a jsem přesvědčena o tom, že si všichni alespoň na něco vzpomenete. Kdybychom byli ve 

škole, utvoříme skupinu a dáme hlavy dohromady a…teď to však nejde, ale přijde čas, kdy se setkáme a 

navzájem si pomůžeme, poradíme… Takže se nelekejte toho, že témata jako je kořen, stonek, list, květ, 

plod, rozmnožování, opylení, oplození, jednoděložné, dvouděložné…budou nudná . 

Jdeme na to… 

Pracujte podle instrukcí: 

1. Otevřete si sešit a oddělte si čarou stránku v sešitě – podtrhněte předešlý zápis. Napište si datum a 

velký nadpis ROSTLINY. 

2. Přemýšlejte…co vás napadne, když se řekne rostlina? Co byste doplnili do myšlenkové mapy? 

Nakreslete /nebo si vytiskněte, pokud máte možnost/ následující neúplnou myšlenkovou mapu 

a doplňte…co myslíte, že tam patří? POZOR – obrázek bude na CELOU stranu sešitu, nejlépe 

na šířku a DOSTATEČNĚ velký…žádný mravenec! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Připomeňte si, co je fotosyntéza: https://www.youtube.com/watch?v=W-PzF9z7_ic 

 

rostliny 

části rostlin 

význam 

rozdělení 

výživa 

např. jídlo, … 

např. kořen… 

např. stromy… 

např. fotosyntéza … 
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4. Otevřete si učebnici na str. 69 a prohlédněte si i následující stránku – 70. 

 

5. Přečtěte si text, který začíná na str. 69 a končí na str. 70 až po vývoj rostlin – to zatím nečtěte. 

 

6. Vraťte se zpět ke své myšlenkové mapě a doplňte do ní, to, co by tam ještě mělo být, co vám schází 

a na co jste zapomněli… 

 

7. Nyní se podívejte na krátký snímek https://www.youtube.com/watch?v=WbZkXGKeYj0&t=14s 

 

8. Vraťte se k učebnici a přečtěte si text – Vývoj rostlin. Kdybyste po přečtení tohoto textu měli 

položit spolužákům otázku, jak by zněla? Zkus ji vytvořit – pro sebe nebo třeba pro někoho, koho 

máš v tuto chvíli nejblíž. Musíte počítat s tím, že ne všichni budou znát odpověď.  Protože nejsou 

žáci ZŠ, protože tento text nečetli… 

 

9. Přečtěte si text ROSTLINNÁ PLETIVA. 

 

10. Prohlédněte si obrázek – já tam mám mrkev . Nakreslete si jej a popište. 

 

11. Do sešitu si zapište následující: 

Rostlinná pletiva 

Pletiva – soubor rostlinných buněk stejného tvaru a funkce. 

Typy: 

 krycí – na povrchu rostlin, ochrana, výměna látek /pokožka, chlupy/, 

 vodivá – tvořena cévními svazky: dřevní část – vedou vodu s minerálními látkami z půdy kořenem  

                                                                             a stonkem do listů, 

                                                        lýková část – vede z listů produkty fotosyntézy tam, kde je to  

                                                                              zapotřebí /květ, kořen/, 

 základní – vyplňují prostor v rostlině, tvoří a ukládají látky, umožňují pružnost a pevnost, 

 dělivá – tvořena dělivými buňkami, umožňují růst a obnovovat 

12. Prohlédněte si obrázky: 

 

vodivá pletiva 
POKUS s cévními svazky: 

https://www.youtube.com/watch?v=3yeh99Q7Ezg 
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Myšlenkovou mapu a zápis vyft a pošli na: vojcakovas@skolazh.cz, nebo na messenger /Šárka 

Vojčáková/ 

Pokud uděláš pokus, pošli foto  

 

  Zdroj: 

https://mamaaja.sk/clanky/dieta/vsetkym-detom-krasny-a-vesely-den-deti 

https://slideplayer.cz/slide/3107112/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzrostn%C3%BD_vrchol 

https://slideplayer.cz/slide/2311995/ 

dělivá pletiva 
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