
Přírodopis 7. ročník 

Příprava na výuku od 14. 4.  do 17. 4. 2020 

Dobrý den, kluci a holky, 

minulý týden jste si připomněli, co to jsou rostliny a taky jsme si vysvětlili, co je pletivo a z jakých pletiv 

jsou rostliny tvořeny. Dnes si toto učivo zopakujeme v krátkém testu a podíváme se na rozdělení rostlin. Na 

to, co už známe a víme a na to, co nás čeká…takže, jdeme na to! 

Pracuj podle zadání: 

1. Zopakujte si, co je pletivo, jaká pletiva rostliny mají a k čemu slouží.  

2. Proveďte test: https://docs.google.com/forms/d/1OApq5cuu3n24p_PhN-

NrhK9ol9JfukS6pKB0z_bbtQA/edit 

3. Zopakujeme si společně, s jakými rostlinami jsme začínali na začátku školního roku. Otevřete si 

učebnici na str.71 a listujte se mnou… 

a) str. 71, 72 - víme, co jsou mechorosty, kde žijí, jak vypadají a k čemu slouží, také víme, že se 

rozmnožují pomocí výtrusů, že mají jednoduché tělo, které se nazývá stélka a že nemají kořeny, 

ale příchytná vlákna. Taky je dokážeme pojmenovat a vzpomeňte si, měli jsme laboratorní práci, 

kde jste pod mikroskopem pozorovali lístek měříku, na str. 73 

 
b) str. 73 – 75 plavuně, přesličky a kapradiny – víme, jak vypadají, kde rostou a taky víme, že 

v dávných dobách byly tyto rostliny vysoké tak, jako dnešní stromy a že když spadly do bažiny, 

tak bez přístupu vzduchu uhelnatěly a vytvářely tak ložiska černého uhlí. To období se nazývalo 

cambrium a od toho má uhlík chemickou značku C. I tyto rostliny se rozmnožují výtrusy. 

Přesličky a plavuně mají výtrusné klasy, kapradiny mají výtrusné kupky, A přesličky? Ty majií 

jarní a letní lodyhu. No a taky víme, že úplně malá rostlinka, která vznikne z klíčícího výtrusu 

kapradiny se nazývá prvoklíček, neboli prokel. A ještě něco – tyto rostliny mají podzemní 

stonek, který se nazývá oddenek a rostlina díky němu přečká zimu. 
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4. Nové učivo: semenné rostliny 

a) podívejte se na výklad s ukázkami, pouze do 2 minuty, 

https://www.youtube.com/watch?v=1FdU872en3E 

b) určitě byste mi sami řekli, co je to za rostliny, jaký je mezi nimi rozdíl a čím se hlavně liší od 

rostlin výtrusných. A protože jste jistě zvědaví, co nás čeká, tak se podívejme do učebnice, 

počínaje stranou 77., 

c) je toho docela dost, ale věřím tomu, že vše spolu zvládneme! 

d) v tuto chvíli bychom si vytvořili myšlenkovou mapu, nebo bychom sepisovali, co víme, co jsme 

nevěděli, na co bychom se chtěli zeptat…, 

e) v učebnici na str. 77 máme úvodní informace, které si zapíšete a zapamatujete. Otevřete si 

sešit a do něj si zapíšete následující: datum, nadpis Semenné rostliny a do okraje slovo 

charakteristika. Tam si vypíšete informace, které máte v úvodu učiva – jsou napsány tučným 

písmem. Dále si napíšete rozdělení semenných rostlin – barevné rámečky 

Ke slovu nahosemenné si napíšete, že mají semena volně položena na plodolistu /to si později 

spolu vysvětlíme/ a ke slovu krytosemenné si napíšete, že semena jsou ukryta v semeníku /to si 

také spolu později vysvětlíme/. 

5. Krátký zápis mi posílat nemusíte – počítám s tím, že ho budete mít! 

A protože bude krásné počasí a pokud to bude možné a za určitých podmínek půjdete ven, můžete mi 

vyfotit nějakou rostlinu. Krytosemennou či nahosemennou a poslat mi její foto jako hádanku, 

Samozřejmě si nejprve musíte zjistit, jak se jmenuje, abyste mě zkontrolovali, jestli si náhodou 

nevymýšlím . 

Mějte se dobře a zdravě a vnímejte jaro - jak je krásné!!! 

 S  Šárka Vojčáková 

… a kdyby se chtěl někdo zapojit…já už soutěžím v obtížnějším testu  

https://www.zlatylist.cz/novinky/zlaty-list-v-karantene/ 

 

 

zdroj: 

http://hrdytl.blog.cz/0706/referat-prirodopis-vyssi-rostliny-mechorosty 

https://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html05/foto_012.html 
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