
Přírodopis 7. ročník 

                výuka na období od 20. 4. do 24 .4. 2020 

Milí žáci, 

zdravím vás po poněkud jiných Velikonocích. Věřím, že jste je prožili ve 

zdraví.  

Zopakujme si, co jste měli splnit – zápis rostliny, rostlinná pletiva a měli 

jste udělat nákres a popis obrázku, který je v učebnici na str. 70. Také vás 

čekal test, který jste jistě provedli. Výsledky sdělím každému z vás. Pokud 

byste ode mě během příštího týdne nedostali informaci o vaší úspěšnosti – test, napište mi. 

Chtěla bych vám připomenout, že toto je učivo za dvě vyučovací hodiny, které ve škole máte. Snažím se 

vám vše předkládat tak, abyste tomu rozuměli a vše stihli. A že se to stihnout dá, o tom jsem přesvědčena. 

Navíc jste zdatní a samostatní – a to všichni. Oceňuji včasné předání úkolů. No, někdy se může stát, že 

můžete zapomenout nebo že vám úkol neodešel…kontrolujte si, prosím, zda vám zprávy nezůstávají ve vaší 

poště. Také oceňuji toho, kdo pošle úkol se zpožděním a vysvětlením, proč k tomu došlo…já chápu, je jiná 

situace a může se stát cokoliv. Jsem v dosahu, máte můj e-mail, jsem na messengeru, někteří máte mé 

tel.číslo…to znamená, že se můžete informovat. Co mi vadí, když mi někdo lže a slibuje…jak se říká – tahá 

za nos…no, a pak se ještě zlobí, když ho na to upozorním.  

Takže pevně věřím tomu, že ti, co mají nějaké úkoly, které mi mají poslat – pošlou… 

Kluci a holky, dnes se budeme věnovat semenným rostlinám, jejich společným znakům, jejich rozdělení a 

první z části těla, což je v našem případě kořen. Tak, jdeme na to… 

1. Co máte mít z minulé hodiny: 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/. Počítám s tím, že tomu tak je. 

 

2. Podívejte se na to, jak se vlastně rostliny dostaly na souš 

 https://www.youtube.com/watch?v=6-3tJu-

ydr8&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf 

3. Výklad: 

Nyní se podíváme na první část rostliny, a to je kořen. Otevřete si 

učebnici na str. 77.  

Podívejte se na fotografie. Máte zde snímky dvou 

typů kořenů – hlavního as postranními a svazčitého. 

Jasně vidíte, že je tam rozdíl. Když si vytrhnete 

pampelišku i s kořenem, vidíte jeden velký, tlustý a z něj vyrůstající tenčí. To je 

hlavní kořen s kořeny postranními. Takový má třeba mrkev, petržel, křen…. Kořeny 

svazčité mají například trávy. Určitě si vzpomenete, že když jste si chtěli utrhnout 

nějakou trávu, vyrvali jste celý trs. Ten byl tvořen velkým množstvím kořínků, které 

byly tenké – tak to jsou kořeny svazčité. Kořeny mohou mít také různý tvar.  

https://www.youtube.com/watch?v=6-3tJu-ydr8&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf
https://www.youtube.com/watch?v=6-3tJu-ydr8&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf


A abych nezapomněla, při klíčení semene se objevuje jako první! 

No a co to vlastně kořen je? Schválně, když bych se vás takto zeptala ve škole? Jaká by byla vaše 

odpověď? Slyšela bych, že jídlo, část rostliny, něco, čím rostlina přijímá z půdy vodu a minerální 

látky a taky to, že díky němu rostlina drží v půdě…je to tak, že? A někdo by řekla, že kořen 

uchovává nějaké látky – a měl by pravdu, takovým látkám říkáme zásobní. Díky nim rostlina žije a 

díky těmto látkám je třeba jíme…taková mrkvička . 

Na povrchu kořene se nachází pokožka 

– vzpomeňte si, je tvořena jakým 

pletivem? Krycím? Ano!!! 

Z pokožky pak vyrůstají kořenové vlásky, které pomáhají přijímat vodu a v ní rozpuštěné látky. Pod 

pokožkou se nachází základní pletivo, které se nazývá prvotní kůra. No a ve střední části kořene 

vedou cévní svazky – ty jsou tvořeny vodivými pletivy. A když se vrátíme o učivo dozadu, 

zopakujeme si, že je tam část dřevitá a lýková a že vedou látky organické nebo anorganické. To už 

víme! Špičku kořene obaluje kořenová čepička, která chrání dělivá pletiva, která slouží…no ano, 

díky nim rostlina roste. 

 

Pracujeme s učebnicí na str. 78 

Kořeny mohou vypadat různě a mohou mít různé funkce.  

Kořeny zásobní už známe a doplníme k nim třeba kořenovou hlízu – rostlina jiřina. 

Kořeny vzdušné mohou přijímat 

vzdušnou vlhkost – jsou tedy na 

povrchu a ne pod zemí a mohou 

obsahovat chlorofyl a tudíž 

v nich může probíhat 

fotosyntéza – například orchidea 

Příčepivé kořeny  -těmi se 

rostlina přichycuje k podkladu – 

břečťan 

Parazitické kořeny – 

parazitismus chápeme a příklad? 

Třeba jmelí! 

Význam: potravina, surovina 

pro potravinářský průmysl 

/cukr/, léčiva, kosmetika, 

krmivo.   



A nyní shlédněte video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=6 

4. Otevřete si sešit a vytvořte zápis podle této osnovy, pište stručně! 

 datum, nadpis KOŘEN, 

 co je kořen, 

 typy kořenů, 

 funkce kořene, 

 nákres a popis – obrázek na str.77, 

 přeměny kořene, 

 význam kořene. 

   

 

 

 

 

       

 Příští týden si napíšeme test na kořen  

5. Praktický úkol: na misku si dej kousek vaty nebo kuchyňské utěrky či toaletního papíru. Navlhči a 

na tuto vrstvu polož pár semen např. hrách, čočka, fazol. Vrstva nesmí být suchá a semena také 

nesmí plavat. Položte na teplé a slunečné místo. Pozorujte, co se bude dít…po několika dnech 

vyfoťte a snímek mi pošlete. Napište mi, co jste pozorovali. Můžete si také založit dvě misky a jednu 

z nich umístit do tmavého a chladného prostředí. Bude mezi semeny rozdíl? Budou se chovat stejně, 

či nikoliv? 

Fotografie s komentářem a s vytvořeným zápisem – kořen, mi pošlete do 

24.4. na: vojcakovas@skolazh.cz nebo na můj messenger. 

 

Jmelí bílé parazituje na rostlinách. Má parazitické kořeny, kterými  

čerpá  z rostliny látky, potřebné ke svému životu. 

https://www.youtube.com/watch?v=wIBDjLohLpY&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=6
mailto:vojcakovas@skolazh.cz


Zdroj: 

https://slideplayer.cz/slide/13663056/ 

https://slideplayer.cz/slide/3428519/ 

http://www.chytrazena.cz/zensen-kralovska-rostlina-pro-nase-zdravi-11465.html 

https://leporelo.info/koren 

https://docplayer.cz/68698252-Rostliny-anotace-material-je-urcen-k-vyuce-prirodovedy-ve-4-rocniku-zs-seznamuje-

zaky-se-zakladnimi-znaky-stavbou-a-delenim-rostlin.html 

https://slideplayer.cz/slide/5618485/ 

https://bylinkopedie.cz/jmeli-bile/ 

https://botany.cz/cs/viscum-album/ 

 


