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TEORETICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD 
 

K napsání práce „Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ Odolena Voda“ mě 

motivovala jak praxe na základní a střední škole, tak mé nové bydliště v Odoleně Vodě. 

Zjistila jsem, že učitelé pracují s dětmi hlavně ve třídě a nemají čas s nimi chodit do přírody 

či vymýšlet různé aktivity pro zpestření výuky. Poté co jsem se přestěhovala do města 

Odolena Voda a začala se zajímat o činnost základní školy, napadlo mě, že bych pro tuto 

školu v rámci diplomové práce mohla vytvořit botanické materiály a tím ulehčit práci 

učitelů botaniky na této škole. 

Jako hlavní cíl této práce jsme si stanovili vytvoření metodické pomůcky „naučná 

stezka“, která by byla využitelná ve všech ročních obdobích. Pro lepší zpřístupnění 

teoretických poznatků pro žáky i učitele, jsme se rozhodli tuto stezku vytvořit i 

v elektronické podobě, jelikož vybavení škol výpočetní technikou je v základních školách 

již na dostatečné úrovni. Jako vedlejší cíl jsme sledovali i využití počítače ve výuce 

přírodopisu. 

Pro zjištění objektivních potřeb učitelů botaniky jsme se rozhodli formou 

dotazníkového šetření položit jim několik otázek: zda mají dostatek pomůcek pro výuku 

botaniky, zda využívají nabídek ekocenter a zda by měli zájem o další metodické materiály. 

V návaznosti na toto šetření jsme ještě provedli rozbor učebnic botaniky z hlediska aktivit 

dětí v terénu. 

Vzhledem k tomu, že rapidně ubývá školních zahrad a možností výuky v přírodě a 

výuka je soustředěna do tříd, považovali jsme za důležité doplnit tuto práci o banku nápadů 

aktivit dětí v terénu, ze kterých mohou čerpat učitelé ve výuce botaniky a to nejen na ZŠ 

Odolena Voda. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – část teoretickou a část praktickou. Dále 

je doplněna úvodem, závěrem, diskusí a seznamem literatury. Teoretická část obsahuje 

kapitoly o oblasti Odolena Voda, o organizačních formách a aktivizujících metodách výuky 

ve výuce botaniky, dále uvádí porovnání učebnic botaniky z hlediska botanických 

pozorování a pokusů v terénu a využití programů ekologických center zaměřených na 

botaniku pro žáky a učitele. V praktické části se pomocí dotazníkového šetření snažíme 

zjistit, co by učitelé při výuce botaniky přivítali, aby lépe motivovali žáky k výuce. Poté 

v této části uvádíme náměty na různé aktivity dětí v terénu a především dvě školní naučné 

stezky s pracovními a metodickými listy a elektronickým zpracováním. 
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2. KRAJINA ODOLENY VODY 
 

Město Odolena Voda se nachází nedaleko od Prahy, směrem na Teplice. 

Velikostí město Odolena Voda patří s 5 tis. obyvateli k menším městům v České 

republice. 

 

2.1  Historie Odoleny Vody 
Na území dnešního města Odolena Voda existovalo osídlení dočasného 

charakteru již od pradávných dob. Archeologické nálezy sahají až do období 3000 před 

n.l. Byly nalezeny pozůstatky kultury unětické, knovízské, bylanské a římské – jde tedy 

o předměty doby železné a bronzové. 

První písemná zmínka o obci je z roku 1352, kdy je uváděna mezi těmi, které 

platily tzv. papežský desátek. 

V roce 1990 byl obci udělen znak a prapor a zároveň byla obec Odolena Voda 

určena městem. (4 375 obyvatel) 

 

Vznik názvu Odolena Voda 

 Přesně se nedá určit, kdy byla krajina dnešní Odoleny Vody trvale osídlena. Ví 

se však, že v dobách vzniku Odoleny Vody se obcím dávala jména podle nerostného či 

přírodního bohatství, podle rostlin, zvířat, ale i vladařů a majitelů obcí. Vedoucím 

znakem oblasti v té době byla voda. V Odoleně Vodě bývalo vždy několik pramenů a 

vodních jezírek a jejich přítomnost byla důležitým faktorem při vzniku a vývoji města. 

Pro vznik jména ji však bylo třeba vyznačit přídavkem. Jaký byl přídavek v době vzniku 

se neví, ale přídavek Odolena mohl vzniknout na základě jedné z následujících variant. 

1. Podle rytíře Odolena, jemuž mohla být obec darována po roce 1158, kdy byl za 

zásluhy povýšen do rytířského stavu.  

2. Podle rostliny kozlíku lékařského, jejíž staroslovanský název je „Odolen“ a která 

se zde hojně vyskytovala. 
(Podle http://www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/) 

 

2.2 Krajina a vegetace 
Střední Čechy byly zejména v části severně od Prahy osídleny již od neolitu. To 

samozřejmě ovlivnilo jejich původně lesní vegetaci. Lesy byly káceny a přeměněny na 
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pole a pastviny, které byly zase po nepříznivých zvratech ve vývoji obyvatelstva 

vícekrát opuštěny a opět zarůstaly dřevinami, až konečně v 18. století se hranice lesa a 

polí stabilizovaly do současného stavu. Samozřejmě většina původního lesa zůstala 

trvale přeměněna na pole. Od 10. století s rozvojem modernějšího chovu dobytka 

postupně vznikaly v údolích potoků kosené louky, které se vyvinuly v typická 

společenstva světlomilných travin a bylin.  

V současné době je obtížné si představit, jak by vegetace v tomto regionu 

vypadala bez lidského působení. Pro širokou veřejnost je též obtížné odlišit přírodě 

blízkou vegetaci od vegetace lidmi pěstované nebo přeměněné. Přesto na základě 

přirozených lesních porostů, které se na různých místech mozaikovitě zachovaly, 

vypracovali odborníci mapy potenciální přirozené vegetace, která by mohla růst za 

současného klimatu v krajině opuštěné lidskou společností .Tuto přirozenou vegetaci by 

v okolí Odoleny Vody tvořily černýšové doubravy, lipové doubravy a břekové 

doubravy. Za určitých okolností by byly v listnáčích přimíšeny jehličnany. Sever až 

severovýchod okresu Praha – Východ je téměř bezlesá zemědělská krajina. 
(Podle Ložka, 2003) 

 

Rozkladem vulkanických hornin dochází k obohacování povrchových půd, kde 

lze pak zaznamenat výskyt specifických rostlinných druhů. V oblasti mezi Zlatkovem a 

dolní částí města je to Bělozářka liliovitá a Koniklec luční, v Kopečské rezervaci je to 

pak velmi vzácný Hlaváček jarní. Tyto rostliny vypovídají o daleké historii této krajiny  

a  všechny jsou státem chráněny. 

 

2.2.1 Památný strom 

Na území Odoleny Vody se nachází památný strom – Dub letní (Quercus robur),  

jehož odhadované stáří bylo v roce 2006 – 320 let. Obvod kmene je 4,77m a výška 

stromu je 14m. Tento památný strom se nachází v Postřižinské ulici za Velkým hájem. 

 

2.2.2 Okolí Odoleny Vody, geologie 

Odolena Voda se nachází v geologicky zajímavé lokalitě. Pískovny u Aera 

Vodochody  vypovídají o mocné štěrkopískové říční náplavě, tzv. Větrušické terase. 

V té době řeka Vltava tekla o více než 100 metrů výše než dnes. 
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Naopak hromady světlých kamenů v polích pod Odolenou Vodou, na kterých se 

dají nalézt fosílie mušlí a korálů jsou svědky přítomnosti moře. Svah mezi dolní a horní 

částí města v jednu chvíli geologické historie tvořil mořské pobřeží. 

Nejvíce zajímavá je oblast tvořená Čenkovem, Zlatkovem, Velkoveským 

vrchem, Špičákem a rezervací v Kopči. Jde o výrazně formovanou krajinu vulkanického 

původu. Kopec Čenkov tvoří tak zvaný batolit, těleso vzniklé ztuhnutím  magmatického 

krbu ve veliké hloubce, v tomto případě pod mořským dnem. V místech, kde vrstva 

mořského dna popraskala, vytekla láva přímo do moře a vytvořila specifické kulovité 

balvany tzv. vytlačené kupy. Ty se ještě donedávna daly v lomu nalézt. Hornina, která 

zde v období Barrandienu vytvořila výrazné krajinné prvky se nazývá diabas a jedná se 

o velice pevný a houževnatý materiál. 

       
Obr. 1: Geologie okolí Odoleny Vody Mapa a vysvětlivky: (c) ARCDATA, CUZK, ČGS, 2004 

 (Podle http://nts5.cgu.cz/website/new_tisk/) 

  

Nyní se v obci Odolena Voda řeší rozšíření průmyslové zóny Kozomín - Úžice, která by 

měla zasahovat až do okolí Odoleny Vody. Sdružení Přátelé všech přátel mají zájem o 

zkvalitnění života v Odoleně Vodě, plánují opravu zídky místního židovského hřbitova 

– památkově chráněného objektu, usilují o obnovu ekologické biodiverzity v údolí 

Velkého Háje, dále chtějí vyčistit a zprovoznit kašnu na Dolním náměstí a také se 

zasloužili o výsadbu nové zeleně v této obci.
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3. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY 

 
Organizační forma výuky je způsob, jakým je výuka (činnost učitele a činnost 

žáka) uspořádána – především v čase a z hlediska struktury vazeb mezi učitelem a žáky 

a mezi žáky vzájemně. 

 

3.1 Třídění organizačních forem výuky 
Třídění organizačních forem výuky pojímají jednotliví autoři různým způsobem. 

Pokusili jsme se vytvořit třídění, které by nejlépe odpovídalo výuce botaniky. 
 

1. Organizační formy výuky dle vztahu učitel - žák 

a) vyučování hromadné  (učitel-žák,žák)             

b) vyučování individuální  (učitel-žák)        

c) vyučování skupinové  (žák-žák-žák-žák)         

d) samostatná práce   (žák)              

e) vyučování týmové   (učitel-učitel)              

f) vyučování párové   (žák-žák)             
 

2. Organizační formy výuky podle charakteru výukového prostředí 

a) výuka ve třídě 

b) výuka v odborných učebnách či laboratořích 

d) výuka na školním pozemku 

e) výuka v muzeu, botanické zahradě či jiném praktickém prostředí 

f) vycházka či exkurze 
 

Z hlediska časového uspořádání je základní formou výuky vyučovací hodina. 

Vyučovací hodina by měla mít vždy vnitřní strukturu a neměla by být naplněna jedinou 

činností. Struktura tradiční vyučovací hodiny v sobě zpravidla zahrnuje některé z těchto 

částí: organizační část, kontrola domácích úkolů, opakovaní a upevňování vědomostí a 

dovedností, získání žáků pro přijetí cílů hodiny (alespoň tak, že je učitel s nimi 

seznámí), motivační část, prezentace nového učiva, práce s novým učivem, opakování a 

upevňování nových vědomostí a dovedností, spojování nového učiva s praktickými 

zkušenostmi žáků, shrnutí nového učiva, uložení domácí úlohy, ukončení hodiny. 

Z hlediska struktury vazeb mezi učitelem a žáky jsou základními a tradičními 

formami individuální a hromadná výuka. Individuální výuka je založena na vazbě mezi 
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učitelem a jednotlivým žákem. Při hromadné výuce je základem vazba mezi učitelem a 

třídou, v níž učitel nevyučuje žáky jednotlivě, ale pracuje s třídou jako s celkem. 

Mimo systém hromadné výuky existuje celá řada netradičních přístupů, 

pokoušejících se o překonání jejích nedostatků. Tyto přístupy uplatňují např. práci ve 

dvojicích (tzv. párové vyučování), vzájemné vyučování žáků, práci učitelů v týmu (tzv. 

týmové vyučování), individualizovanou práci žáků podle týdenních a měsíčních 

individuálních plánů (např. Daltonský plán). 

 

Mezi kritizované vady hromadného vyučování patří nedostatečnost kontaktů, 

vzájemné komunikace a spolupráce mezi jednotlivými žáky. Při hromadné výuce jsou 

kontakty mezi žáky spíše rušivým momentem a učitel jim zpravidla zabraňuje. Právě 

skupinová výuka je založena na spolupráci mezi žáky, při níž jsou žáci rozděleni do 

pracovních skupin, úkoly jsou zadávány skupinám a ty je řeší společnou prací svých 

členů. 

Základem výuky ve skupinách jsou vazby mezi členy skupiny. Učitel 

komunikuje s celými skupinami, které si řídí svou vlastní činnost samostatně a její 

výsledky prezentují za celou skupinu. Skupinová výuka je vysoce efektivní, pokud je 

učitel dobře připraven a práce skupin je učitelem dobře řízena. 
 (Podle Kalhouse, 2002) 

 

3.2 Organizační formy výuky  - využití ve výuce botaniky 
Veškeré formy výuky, které jsou uvedeny v kapitole 3.1  se dají využít při výuce 

botaniky. Nyní uvedeme příklady využití těchto metod ve výuce.  

 

a) vyučování hromadné – úkolem učitele je řídit učební činnost všech žáků najednou. 

Žáci plní ve stejném čase stejné učební úkoly, probírají stejnou látku a postupují 

hromadně stejným způsobem. Pro takový postup se používá označení frontální výuka.  

V botanice se frontální výuka používá např.: výklad tématu anatomie a morfologie 

květu s využitím nástěnného obrazu. 

 

b) vyučování individuální  - úkolem učitele je řídit činnost vždy jednotlivých žáků, 

každý žák pracuje individuálně a navzájem spolu žáci nespolupracují – tato 

organizovaná metoda může zahrnovat například vyhledávání informací, práce 
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s pracovním listem, s PC, pozorování apod. Každý žák pracuje samostatně a učitel řídí 

činnost žáků. Př.: práce s pracovním listem a učebnicí na téma mechorosty. 

 

c) vyučování skupinové  - tato organizační forma umožňuje na rozdíl od tradiční výuky 

vzájemnou spolupráci žáků. Její princip spočívá v tom, že se třída rozdělí do menších či 

větších skupin, ve kterých žáci spolupracují na zadaném úkolu. Po vypracování úkolu 

žáci své výsledky prezentují před třídou. Pro lepší organizaci práce je dobré, když učitel 

stanoví jak skupiny, tak i čas, během kterého mají žáci úkol vypracovat. Př.: téma 

rostliny u vody – třída je rozdělena do skupinek po čtyřech a každá skupinka vyhledá 

v atlase 2 rostliny rostoucí u vody (zadané učitelem). Učitel dopředu upřesní informace, 

které mají u vybraných rostlin vyhledat. Poté co žáci dané informace vyhledají, 

prezentují je třídě. 

 

d) samostatná práce – samostatná práce žáků může být individuální v rámci 

hromadného vyučování a také realizována skupinově v rámci skupinové vyučování. 

Důležitým prvkem samostatné práce je její kontrola, která poskytuje zpětnou vazbu jak 

učiteli, tak i samotnému žákovi a má motivační povahu. Žák si volí vlastní tempo práce, 

učí se zodpovědnosti, realizuje své nápady. Př.: tvorba mikroskopického preparátu 

pokožky listu s průduchy, domácí práce – příprava klíčících semen luštěnin. 

 

e) vyučování týmové – jedná se o spolupráci více učitelů stejného oboru (oborový tým) 

či různých oborů (všeoborový tým). Jednotlivé týmy učitelů pracují s různě velkými 

skupinami žáků. Př.: vypracování a realizace školní stezky oborovým týmem učitelů 

přírodopisu. 

 

f) vyučování párové  - vzájemná spolupráce dvou žáků při učení (nejčastěji v lavici). 

Jde o krátkodobé pracovní společenství dvou žáků usměrňované učitelem, při níž si žáci 

vyměňují své názory na řešení úloh a pomáhají si v obtížných situacích. (např.: učební 

hry ve dvojicích, řešení hádanek, dialog o zadaném problému apod.). V botanice 

můžeme využít tuto formu např. k motivaci žáků – žáci na rychlost přiřazují obrázky 

rostlin k názvům, třídí kartičky: listnatý x jehličnatý les apod. 

 

g) výuka ve třídě – jedná se o nejčastěji organizovanou formu výuky. 
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h) výuka v odborných učebnách či laboratořích – práce v odborné učebně žáka více 

motivuje k učení a poznávání než v klasické třídě. Můžeme zde využít práce 

s mikroskopem, s přírodninami, ale i s moderní technikou (využití počítačové techniky 

pro lepší názornost). 

 

i) výuka na školním pozemku – sázení stromů, tvorba ekosystémů, pěstování ovoce, 

zeleniny, bylin apod. Tuto formu výuky využívá zejména metoda „učení v životních 

situacích“.Výhodou je, že žáci mohou provádět pozorování po celé vegetační období 

rostlin.V reálném prostředí si žáci uvědomí a ujasní např.: problematiku růstu a vývoje 

rostlin, opylování rostlin, rozšiřování plodů a semen. 

 

j) výuka v muzeu, botanické zahradě či jiném praktickém prostředí – příprava těchto 

organizačních forem je pro učitele velmi náročná. Samostatné organizační formě musí 

předcházet návštěva učitele dané instituce a přesná domluva s jejími pracovníky, co po 

nich bude učitel potřebovat. Je-li však tato výuka dobře a zajímavě vedena, je velmi 

efektivní a poznatky takto získané jsou pro žáky trvalejší než při vyučování ve třídě. 

 

k) vycházka či exkurze – pro žáky má velký význam skutečnost, že na vycházce a 

exkurzi pozorují přírodniny v jejich vlastním životním prostředí, v jejich vzájemných 

vztazích mezi sebou, lze pozorovat i sezónní jevy v životě rostlin. Př.: lesní stezka, 

exkurze do botanické zahrady. Při vycházce můžeme pozorovat borovici lesní v lese, na 

okraji lesa či rostoucí o samotě, porovnávat rozdílné znaky borovice a smrku. 
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4. METODY VÝUKY VE VÝUCE PŘÍRODOPISU 

 

„Vyučovacími metodami ve výuce biologie rozumíme práci učitele, která při 

respektování poznávacích schopností, didaktických zásad a vytčeného vzdělávacího a 

výchovného cíle umožňuje žákům osvojovat si základy biologické vědy a získané 

vědomosti, dovednosti a návyky uplatňovat v praxi.“(Altmann, 1975). Každá vyučovací 

metoda nejen ve výuce biologie musí zajišťovat oboustrannou činnost žáků a učitele, je 

tedy podmíněna jejich vzájemným působením – učitel vyučuje, žák se učí. 

Učitel předává poznatky a organizuje jejich osvojování a žáci si v závislosti na 

zvolené metodě osvojují nové vědomosti, dovednosti a návyky. Žáci pomocí vhodných 

myšlenkových operací získávají poznatky samostatně pod taktním vedením učitele. 

Vzájemná součinnost učitele a žáků je základním charakteristickým znakem každé 

vyučovací metody. 

Ve vyučovacích metodách v biologii se uplatňují rozmanité logické postupy, 

např.: indukce, dedukce, analýza a syntéza, srovnávání apod. Tyto logické postupy ale 

nemůžeme chápat jako jednotlivé vyučovací metody, ale jako jejich nedílnou součást. 

Každá z vyučovacích metod musí zajišťovat žákům ve výuce přírodopisu plné 

pochopení a ovládnutí vědomostí, dovedností a návyků, které si mají podle požadavků 

osnov přírodopisu osvojit. Má vést žáky k aktivnímu a samostatnému získávání 

vědomostí, dovedností a návyků a zaručit i jejich praktické osvojení. Tím pomáhá 

rozvíjet jednotlivé složky výchovy žáka a to zejména logického myšlení, paměti, 

pozornosti a vůle. 

Od vyučovacích metod je třeba rozlišit organizační formy výuky , ke kterým 

patří vyučovací hodina ve třídě, praktika z biologie, laboratorní práce, zájmová činnost 

žáků, exkurse do přírody, muzea či botanické zahrady, praktické práce na školním 

pozemku či v koutku živé přírody a domácí práce žáků. Organizační formou tedy 

rozumíme uspořádání podmínek výuky biologie. Ve všech těchto organizačních 

formách realizujeme jednotlivé druhy vyučovacích metod jako je výklad, rozhovor, 

práce s literaturou, pozorování a další. 
 (Podle Altmanna, 1975) 

 

Dle Altmanna se ve vyučování biologie rozlišují tyto vyučovací metody: 

1. souvislý výklad ( výklad, vyprávění, vysvětlování, popis), 

2. rozhovor, 
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3. práce s literaturou ( s učebnicí, atlasem a klíčem, pracovním listem, sešitem) 

4. pozorování, 

5. pokus. 

Altmann ve své knize Metody a zásady ve výuce biologie říká, že je zbytečné uvádět 

více typů vyučovacích metod, jako uvádějí jiní autoři. Například problémová či 

projektová metoda uplatňuje všechny metody, které uvádí Altmann ve své klasifikaci. 

To znamená, že těchto pět uvedených metod se vyskytuje ve všech dalších metodách a 

proto prý není podstatné jiné metody rozebírat. 
 (Podle Mazáčové, 1999) 

 

4.1. Volba vyučovací metody 

Volba vyučovací metody nemůže být nahodilá, ale měla by být jedním 

z ukazatelů přístupu učitele, který bere v potaz veškeré faktory, které ovlivňují splnění 

výchovně-vzdělávacího cíle ve vyučovací hodině. Zároveň je důležité, aby se používaly 

ve zvýšené míře takové vyučovací metody, které vedou k aktivizaci žáků a k jejich 

bezprostředním styku s přírodninou. Je třeba omezit tradiční metodu souvislého výkladu 

a posílit vyučovací metody pozorování a pokusu a dát tak žákovi co nejvíce možností, 

aby se aktivněji účastnil vyučovacího procesu. Volba metody je také ovlivňována 

obsahem učiva, který určuje druh vyučovací metody a zároveň stanoví, která z metod 

má být hlavní a která vedlejší. Např. metodu pokusu volíme při seznamování žáků 

s transpirací rostlin, rozhovor zvolíme tehdy, pokud se můžeme opřít o již získané 

vědomosti či zkušenosti žáků a metodu pozorování využijeme při seznamování žáků se 

stavbou květu jabloně. 

Dále volbu vyučovací metody ovlivňuje didaktický cíl hodiny, materiální 

pomůcky školy, organizační forma výuky či časová dotace. 

 

4.2 Aktivizující metody výuky 
Aktivizující metody výuky působí na rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti 

žáka. „Aby současné děti byly připraveny na práci a život v soudobé společnosti, je 

třeba uvažovat o tom, které stránky osobnosti je třeba u nich rozvíjet. Ukazuje se, že 

kromě již zmíněné aktivity, samostatnosti, angažovanosti, tvořivosti a produktivity 

myšlení, je třeba zaměřit pozornost na rozvíjení např. kritického myšlení, schopnosti 

kooperace a na druhé straně schopnosti soustředění, samostatnosti myšlení, jednání, 

rozhodování, schopnost prezentovat vlastní názor a umět jej obhájit, schopnosti 
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komunikovat a dovednosti aplikovat poznatky v praktickém životě.“(Mazáčová, 1999). 

V současné době život ve společnosti a mimoškolní zdroje poznání vedou spíše 

k pasivnímu přijímání nových informací (televize, rozhlas, počítače, tisk apod.) a právě 

aktivizující metody umožňují rozvíjet u žáků tolik potřebné vlastnosti aktivní osobnosti. 

„Zásadní otázkou pro současnou školu a učitele tedy je: Jak aktivizovat a 

mobilizovat žáky k intenzivní činnosti? Cest je samozřejmě několik. Významnou roli 

zde hraje otázka motivace, motivování žáků. Mezi další osvědčené prostředky patří 

např.: výběr a přitažlivé metodické zpracování učiva, volba vhodných výukových metod 

a jejich promyšlené střídání, uplatnění výukových pomůcek zejména moderní 

didaktické techniky, využití různých organizačních forem, vytváření a rozvíjení 

podnětné pracovní atmosféry a klimatu ve třídě. Významnou roli hraje pak především 

osobnost učitele a jeho vzor.“ (Mazáčová, 1999). 

 

4.2.1 Možnosti využití aktivizujících metod 

Předností aktivizujících metod je to, že ve velké míře podněcují zájem o učení a 

podporují a rozvíjejí u žáků intenzivní myšlení. Tyto metody podporují samostatnost, 

flexibilitu a kreativní myšlení. 

Pokud učitel zvažuje použití některých aktivizujících metod ve výuce, měl by si 

uvědomovat i určité potíže, jenž mohou nastat. Při používání těchto metod by měli mít 

žáci o daném tématu určité poznatky či dovednosti. Dále se učitel při využití těchto 

metod musí oprostit od direktivního způsobu řízení a opustit tak dominující postavení 

ve třídě. Tyto metody vyžadují více času na přípravu a jsou náročné na organizaci. 

Učitelé také musí počítat s určitým množstvím vhodných materiálů a pomůcek. 

Na rozdíl od tradičních metod se při aktivizujících daleko více uplatňuje  

vytváření poznatků a řešení problémů, což vyžaduje vetší spolupráci mezi žákem a 

učitelem. Je důležité nahradit statické, neměnné postupy při výuce za dynamické, které 

se výrazněji projevují aktivitou, iniciativou, samostatností a zodpovědností žáka. 

Předností aktivizujících metod je, že žák má větší prostor na vlastní rozvoj, sebeutváření 

a tedy i sebehodnocení. To samozřejmě vyžaduje i rozvoj a uplatnění profesionálních 

dovedností učitele, také změnu klimatu třídy a školy. Na druhou stranu víme, že řada 

dobrých pedagogů zařazuje do své výuky aktivizující metody i v podmínkách běžné 

tradiční školy. 

Aktivizující metody umožňují aktivní získávání vědomostí, dovedností a 

zkušeností na základě vlastní učební činnosti žáka a je obecně známé, že takto osvojené 
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poznatky jsou pevnější a trvalejší. Dále jsou posilovány a rozvíjeny přátelské vztahy 

uvnitř skupiny, je dán prostor pro sebereflexi, rozvíjení komunikativních dovedností a 

vlastností jako je samostatnost, spoluzodpovědnost a další.  Příznivá atmosféra pro 

učení je navozena např.:  hravostí, prací bez pocitu trémy, možností dopouštět se chyb, 

volností v rozhodování a projevu. 
 (Podle Mazáčové, 1999) 

 

„Při určitém zobecnění se tedy jedná o metody, které umožňují aktivitu žáků, 

podporují individuální i kolektivní strategii učení, vytvářejí prostor pro iniciativní a 

tvořivé činnosti, získávání osobních zkušeností pro seberealizaci žáka a které přispívají 

k omezování negativních emocí ve školním prostředí jako je úzkost, strach či nuda a 

které výrazně vedou k sebekontrole a odpovědnosti žáků.“(Mazáčová, 1999). 

 

4.2.2 Klasifikace aktivizujících metod 

Aktivizující metody lze charakterizovat zejména podle převládajících činností. 

Jedná se buď o slovně dialogické metody či problémové metody. Všechny tyto metody 

využívají vnitřní motivace, které vyplývají z vlastního zájmu žáka o učivo. Žák sám 

chce řešit daný problém a překonávat překážky. Odborná literatura rozlišuje nejčastěji 5 

základních skupin aktivizujících metod. 

Podle Maňáka (1995) jsou to tyto: 

1. Diskusní metody 

2. Metody heuristické, řešení problémů 

3. Situační metody 

4. Inscenační metody 

5. Didaktické hry 

J. Skalková (1999) uvádí další variantu třídění aktivizujících metod, a to: hru jako 

vyučovací metodu, metody simulační  a situační, metody inscenační a dramatizaci.  

Dále by se neměla opomenout metoda brainstormingu, projektová výuka,  

problémové vyučování apod. 

 

4.3 Výběr aktivizujících výukových metod vhodných ve výuce botaniky 
a) Diskusní metoda 

Tato metoda plynule navazuje na metodu rozhovoru a její různé varianty. 

V aktivizujících metodách diskuse představuje významný prvek v edukačních situacích, 
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do kterých se žáci angažovaně zapojují. Dříve se diskuze nezařazovala do výukových 

metod, byla možná např. jen v mimoškolní práci. 

„Výuková metoda diskuse se na rozdíl od rozhovoru vymezuje jako taková 

forma komunikace učitele a žáků, při níž si účastníci navzájem vyměňují názory na 

dané téma, na základě svých znalostí pro svá tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně 

nacházejí řešení daného problému.“(Maňák, 2003). 

 Předpokladem účinné diskuse je vhodně zvolené téma, musí být pro účastníky 

zajímavé, podnětné, obsahující rozpory apod. Průběh diskuse probíhá ve fázích – 

vymezení tématu, prezentace a výměna názorů, argumentace a shrnutí výsledků diskuse. 

Nutný je i výcvik žáků diskutovat, s tím souvisí aktivní zapojení, zrakový kontakt, 

naslouchání jiným, jasná a zřetelná řeč, přesné formulování myšlenek a respektování 

cizích názorů. 

 

Využití diskusní metody ve výuce botaniky 

 Diskuse motivační (na úvod vyučovací hodiny) – bývá zpravidla krátká, 

aktivizuje žáky, vede k rychlému prověření dosavadních vědomostí a 

zkušeností žáků, snaží se navodit obsah následující vyučovací hodiny či 

tématického celku. (např.: co je to kořen a k čemu si myslíte, že slouží?) 

 Diskuse heuristická (vysvětlující) – vyvozuje nové poznatky formou otázek a 

následných odpovědí žáků. Využívá se v průběhu hodiny a snaží se 

aktivizovat žáky tak, aby se zamysleli nad tématem, problémem a společnou 

diskusí tento problém vyřešili. Používá se k vyvození faktů, pojmů, 

zákonitých vztahů atd. Rozvíjí poznávací a rozumové schopnosti žáků. (např.: 

proč se smrku pichlavému říká smrk stříbrný?) 

 Diskuse shrnující – využívá učitel ke konci hodiny, zejména na zopakování 

probrané látky a také aby zjistil, zda žáci danému problému porozuměli. 

Učitel by měl vést diskusi systematicky tak, aby vedl žáky k přehlednému 

uspořádání učiva. Závěrečná diskuse může také probíhat po provedeném 

pokusu či pozorování, kdy žáci společně s vyučujícím diskutují nad výsledky 

práce a vyvozují z toho závěry. (např.: jakými způsoby se rozšiřují semena a 

jaký to má význam?) 
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b) Metoda heuristická, problémová výuka 

Princip této metody -  žákům nejsou sdělovány hotové vědomosti (kladoucí 

nároky hlavně na paměť), ale jsou vedeni k tomu, aby samostatně (nebo s pomocí 

učitele) dospěli k novým poznatkům vlastním uvažováním, zejména myšlenkovou 

činností. 

Prostřednictvím této metody se učitel snaží žáky získat pro samostatnou a 

odpovědnou učební činnost různými technikami, např.: kladením problémových otázek, 

seznamováním s různými zajímavými situacemi apod. Za nejefektivnější heuristickou 

strategii se považuje problémová výuka, při níž se žák učí ze svých úspěchů, ale také z 

nezdarů a chyb. Řešení problémů je v podstatě objevování a chápání světa, v němž 

žijeme. V heuristické výuce se žák naučí rozlišovat skutečné problémy od 

pseudoproblémů a naučí se problémy řešit. 

 
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROBLÉMU: 

• Měl by vycházet z reálných životních situací, nebo na ně navazovat 

(problémy by měly být přirozené) 

• Měl by být přiměřený věku žáků, aby je vůbec mohli řešit 

• Měl by podněcovat žáka k uvažování, hledání, zkoumání, k dalšímu studiu 
 

PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROBLÉMU: 

- fáze identifikace problému, jeho vymezení 

- analýza situace a proniknutí do problému 

- vytváření hypotéz a návrhů řešení 

- vlastní řešení problému 
 (Podle Kalhouse, 2002) 

 

Využití problémové metody ve výuce botaniky – příklady problémových otázek 

Pokuste se najít příčiny odumírání dřevin v lesních porostech i mimo ně? 

Vysvětlete, proč mohou být parazitické rostliny nezelené? 

Vysvětlete příčiny změny barvy listů na podzim? 

Co může být příčinou ronění pryskyřice u jehličnatých dřevin? 
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c) Didaktická hra 

 „Didaktická hra je vymezena jako taková seberealizační aktivita jedinců či 

skupin, která svobodnou volbu, uplatnění zájmů, spontánnost a uvolnění přizpůsobuje 

pedagogickým cílům.“ (Maňák, 2003). 

Didaktickou hrou rozumíme hru, pomocí které lze snadno a rychle během 

vyučování i mimo něj fixovat žákům nějaký okruh poznatků či dovedností. Použití 

didaktické hry musí být pro žáky natolik přitažlivé, aby si vlastně ani nevšimli, že se 

učí. Poznatky se tak fixují jaksi mimochodem a "zapisují se" do dětské mysli daleko 

hlouběji, než je tomu při používání "klasického" způsobu obvyklých metod 

memorování. 

Obrovskou výhodou použití didaktické hry je zcela jednoznačně pozitivní 

motivace žáků. 

 

Didaktická hra by měla splňovat tyto požadavky:  

• musí mít jednoduchá pravidla,  

• měla by sloužit zejména k procvičování, k fixaci poznatků či dovedností, které 

žáci získali jiným způsobem. 

• hra samotná musí mít krátký průběh 

• je dobře, když didaktická hra kopíruje nějakou "opravdovou" hru, kterou děti 

dobře znají (pexeso, člověče, nezlob se apod.) 

 

Využití didaktické hry ve výuce botaniky: 

a) rozhodovací hry (např.:přiřazování názvů rostlin k obrázkům na čas, řazení 

kartiček – např. – růst rostliny, rozmnožovací cyklus rostliny,..) 

b) kvízy (Př.: triplety – učitel říká otázky a žáci na papír odpovídají ano-ne, vždy po 

třech otázkách řekne učitel správné odpovědi a popř.vysvětlí) 

c) soutěže (hra kufr, šibenice, hádej, na co myslím, soutěž na pravdu – na konci 

hodiny pro zopakování – žáci položí hlavu na ruce na lavici a učitel říká věty – 

žák, pokud si myslí, že je věta pravdivá, zvedne ruku. Pokud odpoví 

špatně,vypadává a stává se tzv. „policajtem“ a hlídá ostatní hráče, aby nepodváděli 

a nedívali se, jak odpovídají ostatní. Žák, který zbyde, vyhrává) 

d) doplňovačky (doplňování slov do textu), křížovky, osmisměrky. 
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d) Projektová výuka 

 Je to vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování 

komplexní praktické úlohy (problém, téma) spojené s životní realitou, kterou je nutno 

řešit teoretickou i praktickou činností. Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení, 

dává příležitost k tvořivým činnostem.  

Průběh řešení projektu: stanovení cíle – vytvoření plánu - řešení – realizace 

plánu – vyhodnocení. 

Projekt může být krátkodobý (několikahodinový), střednědobý (1 – 2 dny), 

dlouhodobý (týden) a mimořádně dlouhodobý (několik týdnů či měsíců). 
 (Podle Kalhouse, 2002) 

 

Příklady témat projektových úkolů v botanice: Mapování rostlin v okolí školy, Najdi si 

svůj strom (tvorba rodného listu stromu založeném na celoročním pozorování). 
 

e) Práce s textem (botanické klíče, učebnice, pracovní listy,..) 

Práce s textem je vyučovací metoda založena na zpracování textových 

informací, které směřuje k osvojení nových poznatků, rozšíření a prohloubení, popř. 

upevnění již získaných poznatků. Je to metoda, při které žák pracuje pod vedením 

učitele v různých organizačních formách výuky (ve vyučovací hodině, na exkursi, 

v laboratorní práci apod.). 

Využití ve výuce botaniky: pracovní listy k procvičení učiva, vyhledávání 

v botanických klíčích a atlasech rostlin, práce s učebnicí a pracovním sešitem, atd.) 
 

f) Pozorování  

Pozorování je vyučovací metoda, při níž žáci samostatně nebo pod vedením 

učitele vnímají biologické jevy a změny, ke kterým v těchto jevech dochází, aniž by 

zasahovali do jejich průběhu. 

Pozorování vede k poznávání okolního světa. Je to metoda, která využívá 

smyslové vnímání a psychomotorické činnosti žáků. 

Pozorovat lze pouhým okem či speciálními pomůckami (lupou, mikroskopem, 

dalekohledem), pozorování se dělí podle časového hlediska na krátkodobé 

(mikroskopování průřezu jehlicí), dlouhodobé (pozorování klíčení semen v rámci více 

vyučovacích hodin).Také rozlišujeme pozorování bezprostřední (pozorování přírodniny 

samotné – semen, květů, kůry apod.) a zprostředkované (pozorování modelů přírodnin, 

nákresů apod.). Někteří autoři ještě navíc uvádí pozorování srovnávací (žáci vyhledávají 
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s využitím různých pomůcek – obrazy, přírodniny apod. shodné a rozdílné znaky 

morfologické a anatomické, podle nichž lze organismus rozlišit a popřípadě zařadit do 

systému. Př.: Porovnání smrku ztepilého a jedle bělokoré a nalezení znaků, které jsou 

důležité pro jejich rozlišení). 

 Pozorování má tedy velký význam pro vytváření konkrétních představ o 

přírodninách a přírodních jevech. 
 (Podle Podroužka, 2007) 

 

g) Pokus 

„Pokus je pozorování biologických jevů za uměle vytvořených podmínek, které 

dovolují záměrně měnit jednotlivé faktory biologického jevu.“(Altmann, 1975). 

Pokus je vždy spojen s pozorováním, je opakovatelný a velmi názorný. Pokusy 

rozvíjí pozorovací schopnosti žáků a jejich myšlení. 

Typy pokusů ve škole: demonstrační (jsou prováděné vyučujícím – učitel 

názorně demonstruje vybraný přírodovědný jev a doplňuje či nahrazuje jím sdělovaný 

obsah učiva. Př.: důkaz přítomnosti chlorofylu a ostatních barviv v rostlině), frontální 

(jsou prováděné žáky, většinou ve skupinkách. Činnost žáků je spojována s průběžnou 

kontrolou vyučujícího a jeho komentářem, aby si žáci neustále uvědomovali co, proč a 

za jakým účelem dělají. Př.: přijímání vody semeny rostlin, závislost klíčení semen na 

teplotě).  

Fáze přípravy pokusu: 

1. příprava pokusu (materiální, organizační, obsahová) 

2. vysvětlení podstaty pokusu, cílů a úkolů 

3. vysvětlení pracovního postupu (jednotlivé kroky) 

4. provedení vlastního pokusu 

5. vyvození závěrů a formulování výsledků pokusu 

6. provedení záznamu o pokusu (přehledně a stručně) 
 

Je důležité, aby si vyučující před výukou sám pokus vyzkoušel, měl připraven všechen 

materiál a ujasněnou organizaci práce ve třídě. 
 (Podle Podroužka, 2007) 

 

h) Brainstorming, brainwritting, brainpooling 

Brainstorming - v překladu doslova "bouře mozků"; hlavním smyslem 

brainstormingu je vyprodukovat co nejvíce nápadů a potom posoudit jejich užitečnost. 

23



 

Brainstorming má také svá pravidla: nepřipouští se kritika, naprostá volnost v produkci 

nápadů, vyprodukování co nejvíce nápadů, zapisování nápadů, inspirace již 

vyprodukovanými nápady. 

Př.: učitel napíše na tabuli dvousloví JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY a žáci mají za 

úkol uvádět jakékoliv další pojmy, které se jim bez přemýšlení vybaví při vyslovení 

tohoto dvousloví. Pojmy může na tabuli zapisovat učitel či k tomu vybraní žáci. 
 

 Brainwritting - metoda založená na hledání nových návrhů a nápadů formou 

písemných reakcí a doplňků členů skupiny. Jedná se o písemnou variantu 

brainstormingu. Tato metoda  spočívá v zápisu nápadů na list papíru, pak se listy 

vymění a účastníci zkoumají a dále rozvíjejí nápady druhých, zkouší na nich stavět, 

nebo přicházejí s dalšími zcela novými, nezávislými náměty.  

Př.: žákům je zadáno téma lišejníky a po pokynu učitele žáci píší své myšlenky 

vztahující se k uvedenému pojmu. Na rozdíl od brainstormingu by žáci měli užívat 

celých vět. Tužka by se od papíru neměla vzdálit na více než pár sekund a měli by se 

soustředit na proud myšlenek a ne na jazykovou správnost. 
  

Brainpooling – aktivizující metoda založená na asociacích. Pokud chce učitel 

zopakovat látku například čeledi  hluchavkovitých, učitel či žák vysloví pojem např.: 

hluchavkovité, následující žák (většinou podle zasedacího pořádku) řekne pojem vázaný 

na předcházející slovo př.: hluchavka, další žák řekne tvrdky atd. Podmínkou je, aby 

každý vyslovený pojem logicky navazoval na pojem předešlý a neodchyloval se příliš 

od tématu. Brainpooling má i další varianty – místo pojmu se mohou využívat úseky 

vět. Učitel začne větu a žáci v ní pokračují. Také lze využít brainpoolingu jako 

východisko pro novou látku. Učitel tak může zjistit, co již žáci o dané problematice 

vědí. 
 (Podle Maňáka, 2003) 

 

i) Výuka podporovaná počítačem 

Počítačová podpora výuky má ve výuce botaniky tyto možnosti: multimediální 

programy (elektronické herbáře), testové programy, výukové programy (encyklopedie 

přírody pro ZŠ), informační zdroje. V rámci výukových programů se můžeme setkat 

s programy na procvičování látky, s programy didaktických her, elektronickými 

učebnicemi a encyklopediemi, programy pro řízení laboratorní výuky. Učitel díky 
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počítači může žákům prezentovat učivo (power point) a ukazovat obrázky doplňující 

výuku. 

S nástupem moderní didaktické technologie se změnily funkce učitele a žáka ve 

výuce. Tyto technologie umožňují větší individualizaci výuky. Objevují se nové funkce 

učitele – jako organizátora vyučovacího procesu, partnera, pomocníka a rádce žáka a 

další. Výuka podporovaná počítačem nenahrazuje učitele. Učitel učí žáky informace 

třídit, vybírat, osvojovat si je a spojovat se svými zkušenostmi. 

„ Moderní didaktická technika a zvlášť počítače vytváří pro žáka bohatší 

senzorický prostor pro přijímání a zpracování informací. V procesu pedagogické 

interakce a komunikace se technika stává stále víc prostředníkem mezi učitelem a 

žákem, ale neměla by nikdy nahradit mezilidské kontakty, oslabovat a ochuzovat 

sociální vazby.“ (Maňák, 2003) 

Př.: CD – ROM Rostliny kolem nás – elektronický herbář od Z. Pazdery (2005) 

       CD – ROM Encyklopedie přírody, B.S.P Multimedia (2002) 
 

j) Výuka s TV/video (televizní výuka) 

Televizní výuka představuje specifické využití forem a technik televizního 

média ve výchovně-vzdělávacím procesu. Tento typ výuky zprostředkovává žákům 

příslušné učivo tak, aby bylo dosaženo optimálních výukových cílů. 

Televizní výuka se dělí na pořady výukové (metodicky upravené) a informativní, 

které slouží jako východisko učení či jako ilustrace a dokumentární materiál. 
 

Zařazení televizní výuky do vyučovací hodiny:  

• výuka realizovaná prostřednictvím televize 

• výuka doplněná televizním mediem 

• výuka, v níž televize asistuje jako didaktický prostředek při demonstraci jevů. 
 

Učitel by si měl uvědomit, že televizní pořad zprostředkovává rychlejší tok 

informací než řeč a pokud chce, aby žáci měli zápisky v sešitě, měl by po skončení 

pořadu důležité  informace zopakovat. Dále je důležité, aby učitel před prezentací 

pořadu sám tento pořad viděl a didakticky rozebral, protože některé pořady jsou 

připraveny autory, kteří nemají pedagogické vzdělání a pořad není po didaktické stránce 

dobře zpracovaný. 
 (Podle Maňáka, 2003) 

Pořady využitelné při výuce botaniky:  Vývoj rostlin I. 
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k) Pojmové mapy 

Pojmová mapa vytváří obraz určitých vztahů dané problematiky mezi jejími 

základními pojmy. Žák si při tvorbě pojmové mapy učivo strukturuje, vytváří hierarchii 

pojmů a zároveň vztahy mezi nimi. Tvorba pojmové mapy je individuální záležitostí 

každého žáka a záleží na mnoha faktorech, jakou mapu vytvoří. 

 Mezi základní faktory, které tvorbu pojmové mapy ovlivňují, patří např. 

dosavadní vědomosti žáka, styl jeho učení, vztah žáka k předmětu a k učiteli apod. Při 

tvorbě pojmových map může učitel naučit žáky pouze dovednost strukturovat pojmy 

(přičemž jejich hierarchii je nutno nechat na uvážení každého žáka). 

Žákovo učení a tvorba vlastní pojmové mapy má největší účinnost, když vědomě a 

zřetelně propojuje nové poznatky s příslušnými pojmy, které už ovládá. 
 (Podle Maňáka, 2003) 

Př. ve výuce botaniky: 

 

 
 

 

l) Učení v životních situacích 

Podstatou učení v životních situacích je snaha přiblížit školu životu. Žák získává 

vědomosti a dovednosti převážně na základě vlastních zkušeností, praktických činností. 

Např.: využití školních výletů, práci na školním pozemku apod. 

 
Nyní jsme zde nastínili, jaké metody lze ve výuce botaniky využívat pro větší aktivizaci 

a zájem žáků o předmět. Těmito metodami aktivně rozvíjíme u žáků samostatnost, 

angažovanost, tvořivost  a podporujeme rozvoj kritického myšlení, schopnosti 
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kooperace, ale také schopnost soustředění, rozhodování, schopnost prezentovat vlastní 

názor a umět jej obhájit, dále schopnost komunikovat a tyto dovednosti aplikovat v 

 praktickém životě. 
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5. POJETÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU V RVP 

 
Přírodopis je v RVP pro základní vzdělávání součástí oblasti Člověk a příroda. 

Jeho obsah je zde rozčleněn do osmi tematických okruhů. Každý z těchto okruhů 

obsahuje očekávané výstupy a učivo. 

RVP ZV, na rozdíl od předchozích učebních dokumentů, neuvádí jako stěžejní 

část vzdělávacího obsahu učivo, ale očekávané výstupy. Ty jsou formulovány jako 

činnost, jejímž prostřednictvím žák prokáže zvládnutí vzdělávacího obsahu. 

 

Pro vzdělávací obsah oboru Přírodopis prakticky platí pouze jediné omezení – 

všechny očekávané výstupy uvedené v RVP musí být splněny, a to v průběhu druhého 

stupně základní školy. Metody a formy výuky, distribuce očekávaných výstupů do 

ročníku a pojetí vyučovacího předmětu jsou zcela v kompetenci školy. 

 

Jak by se dalo s oborem přírodopis v rámci RVP ZV naložit: 

1. vytvořit samostatný předmět Přírodopis 

2. vytvořit z oboru Přírodopis více předmětů 

3. vzdělávací obsah oboru Přírodopis integrovat do jednoho či více předmětů 

4. vytvořit předmět, který bude vycházet především z oboru Přírodopis a bude 

zároveň obsahovat tematické okruhy či jen některé výstupy ostatních oborů 

 

Další změnou oproti dosavadním učebním dokumentům je hodinová dotace. RVP 

stanovuje 22 hodin týdně pro celou oblast Člověk a příroda. Záleží tedy na škole, 

v jakých ročnících a s jakou hodinovou dotací obor přírodopis uskuteční. 

 

Očekávané výstupy 

Očekávané výstupy jsou závazné a škola musí zajistit, aby jich žák dosáhl. 

Očekávané výstupy v oboru Přírodopis nabízí nejen možnost předání teoretických 

poznatků, ale i praktických cvičení, projektů a pozorování v terénu. 

Výstupy jsou formulovány v obecné rovině, aby si je škola rozpracovala podle 

sebe. V učebních osnovách, které si vytváří škola v rámci ŠVP, jsou výstupy 

konkretizovány učivem. Učivo uvedené v RVP není závazné, ale pouze doporučené. 
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Škola tedy může redukovat či doplňovat obor dle svých možností. Avšak učivo, které 

škola uvádí ve svých učebních osnovách v ŠVP, je pro ni závazné. 

 

Jak naplňovat průřezová témata 

 Průřezová témata jsou součástí RVP ZV a jejich zvláštnost je, že nejsou 

definována žádným vzdělávacím obsahem. To proto, že slouží k rozvíjení postojů a 

hodnot žáka a prolínají celým vzděláváním. Povinností školy je naplnění všech 

tematických okruhů průřezových témat v průběhu základního vzdělávání. 
(Podle RVP ZV, 2005) 

 

Vzdělávací obsah oboru přírodopis 

 Dle Doležalové (2005): „ Vzdělávací obsah oboru přírodopis nabízí naplňování 

především těchto průřezových témat: 

 osobnostní a sociální výchova (např. tematický okruh „rozvoj schopností 

poznávání“ při laboratorních cvičeních) 

 multikulturní výchova (např. tematický okruh „lidské vztahy“ a „etnický původ“ 

lze včlenit do Biologie člověka) 

 enviromentální výchova, která se pojí k řadě očekávaných výstupů k celému 

tematickému celku Základy ekologie.“ 

 

Samozřejmě záleží na škole samotné a jejích podmínkách, která průřezová témata a 

jejich okruhy, a jakým způsobem (projekt, praktická cvičení atd.), bude v rámci oboru 

Přírodopis naplňovat. 

                                                                                                        

5.1 Botanika v RVP 

Biologie rostlin je v Rámcovém vzdělávacím programu začleněna do vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda, oboru Přírodopis. V následujících kapitolách se pokusíme o 

začlenění průřezových témat do výuky botaniky a o využití mezipředmětových vztahů 

s botanikou v rámci oboru přírodopis. 

 
5.1.1 Průřezová témata 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a 

umožňují propojení se vzdělávacími obsahy oborů a tím přispívají ke komplexnosti 
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vzdělávání. My zde poukážeme na průřezová témata, která souvisí se vzdělávacím 

obsahem biologie rostlin a praktické poznávání přírody. 

 

A. Osobnostní a sociální výchova 

Náměty: 

• rozvoj praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí – cvičení 

smyslového a hmatového vnímání (čichové vnímání rozmělněných jehlic 

douglasky tisolisté, poznávání kůry podle hmatu), 

• řešení problému (problémové úlohy v botanice – př.: vysvětlete příčiny změny 

barvy listů na podzim),  

• rozvoj seberegulace – organizace času a plánování učiva,  

• hledání pomoc při potížích – př.: vyhledání pomoc učitele při práci s pracovním 

listem,  

• cvičení pozorování – př.: laboratorní práce – pozorování lístku měříku. 

 

B. Výchova k myšlení v globálních souvislostech 

Náměty: 

• ochrana prostředí v dané lokalitě,  

• vliv složení ovzduší na růst rostlin,  

• ochrana rostlin, 

• významní vědci a jejich objevy v oblasti botaniky. 

 

C. Environmentální výchova 

Náměty: 

• pochopení základních přírodních zákonitostí, funkce ekosystémů a postavení 

člověka v přírodě, 

• vliv člověka na přírodní ekosystémy – př.: kácení lesů, 

• rozvoj péče o životní prostředí v daném  regionu, 

• ekosystémy v konkrétním prostředí – př.: ekosystém les, pole, louka, atd. a jejich 

význam. 
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D. Mediální výchova 

Náměty: 

• TV výuka,  

• multimediální programy, 

• využití odborných časopisů. 

 

5.1.2 Mezipředmětové vztahy 

O mezipředmětových vztazích mluvíme tehdy, je-li k dokonalému porozumění a 

pochopení určitých poznatků daného učebního předmětu třeba využít poznatky, které 

jsou částí obsahu jiného učebního předmětu. Např.: vztah botaniky a geologie nebo 

vztah botaniky a chemie.  

Vyžití mezipředmětových vztahů pomáhá rozvoji logického myšlení žáků a tím i 

hlubšímu osvojení učební látky. Pomocí mezipředmětových vztahů si žáci ujasňují 

souvislosti a vztahy mezi jednotlivými poznatky. Využití mezipředmětových vztahů 

přesvědčuje žáky o významu spolupráce jednotlivých oborů a zabraňuje předčasnému 

jednostrannému zaměření žáků na určitý obor. Pomáhá rozvíjet všeobecné vzdělání. 
 (Podle Altmanna, 1975) 

 

Altmann (1975) uvádí následující dělení mezipředmětových vztahů: 

• horizontální vztahy (vztahy v rámci jednoho vyučovacího předmětu – př.: mezi 

botanikou a zoologií) 

• vertikální vztahy (vztahy mezi vyučovacími předměty – př.: mezi botanikou a 

chemií) 

 

Mezipředmětové vztahy s botanikou 

 V této kapitolce využijeme výše uvedené dělení pro lepší přehlednost 

mezipředmětových vztahů s botanikou. Botanika má společná témata jak v rámci oboru 

biologie, tak i s jinými přírodovědnými předměty. 

 

Vztahy horizontální: 

Botanika x Zoologie – př.: přizpůsobení tvaru květu rostlin a úzkému, dlouhému tvaru 

zobáku kolibříků. 

Botanika x Geologie – vliv složení půdy na výskyt a růst rostlin (př.: lípa srdčitá se 

vyskytuje na hlinitých, zásaditých půdách). 
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Botanika x Biologie člověka – př.: užitkové rostliny, léčivky a jejich působení na 

organismus člověka. 

Vztahy vertikální:  

Chemie  

- znalost nejdůležitějších prvků, kyselin, solí a zásad a jejich důkazy v rostlinném 

těle,   

- důkaz vody a popelovin v rostlinném těle, 

- důkaz sacharidů, bílkovin, tuků a některých vitamínů v těle rostlin,  

- důkazy o získávání některých látek rostlinami z půdy,  

- význam kyslíku, oxidu uhličitého a chlorofylu při dýchání rostlin a fotosyntéze. 

 

Fyzika  

Fyzikální poznatky uplatníme při výkladu: 

- morfologie a anatomie rostlin, zejména při výkladu stavby rostlinných pletiv, 

orgánů rostlinného těla (stéblo – nauka o pružnosti a pevnosti), 

- významu barev v životě rostlin,  

- o lupě a mikroskopu a jeho optických součástkách. 

Poznatků z mechaniky se může využít při výkladu: 

- pohybu kapalin v tělech organismů (nasávání vodních roztoků minerálních látek 

kořenovým vlášením, difůze, osmóza, transpirace vody apod.).  

Z termiky je možno využít: 

- zákonitostí o Slunci jako zdroje energie - termotaxe, fototaxe apod.  

 

Matematika  

– vyjádření květních vzorců, postavení listů na stonku,  

– číselné vyjádření rozměrů rostliny, plodů apod., 

–  matematické vyjádření tvarů částí rostlin (př.: eliptický list, rovnoběžná žilnatina). 

 

Podle didaktických zásad se k vytváření obecně botanických pojmů a zákonitostí 

využívá horizontálních mezipředmětových vztahů, naopak vertikálních 

mezipředmětových vztahů se využívá k propojování poznatků mezi jednotlivými 

předměty. 
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6. SEZNAM EKOCENTER VYUŽITELNÝCH PRO UČITELE 

PŘÍRODOPISU  NA ZŠ ODOLENA VODA  
 

Střediska ekologické výchovy jsou vybrány na základě vzdálenosti od ZŠ 

Odolena Voda a na základě programů, které střediska nabízejí jak pro učitele, tak pro 

studenty. 

 

Praha 

 Ekocentrum Podhoubí 

 Středisko ekologické výchovy Hl.m. Prahy Toulcův dvůr 

 Tereza 

Střední Čechy 

 TOM Javory Černuc 

 Křivoklátsko, o.p.s. IVS BUDY 

 SEV Kladno – Čabárna 

 
6.1 Využití programů vybraných ekocenter ve výuce botaniky 
Učitelé přírodopisu, zejména botaniky, ze ZŠ Odolena Voda mohou využít 

následujících ekocenter, které jsou členskými středisky SSEV (sdružení středisek 

ekologické výchovy) Pavučina. SSEV Pavučina  v r. 2006 zahrnuje do své sítě již 34 

členů a tzv. 6 „pozorovatelů“. 

Ekocentra byla vybrána  na základě programů s botanickou tématikou pro žáky i učitele. 

 

1. Ekocentrum Podhoubí  

Palmetová 3 

143 00 Praha 4 – Pomořany 

e-mail: ekocentrum@podhoubi.cz 

www.podhoubi.cz 

 

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se zabývá ekologickou výchovou dětí 

a mládeže, vzděláváním a osvětou, sociálními službami a kulturními programy pro 

veřejnost.  
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Programy pro pedagogy: 

 Tři kroky k aktivnímu vyučování 

Cílem projektu je připravit komplexní vzdělávací program pro ZŠ a SŠ tvořený 

ukázkovými výukovými hodinami, navazujícím rozborovým seminářem pro učitele 

a praktickou aplikací získaných znalostí a dovedností ve výuce. 

 Projekt „Krajina za školou“ 

Projekt Krajina za školou je určen pro žáky 2.stupně základních škol a pro nižší 

stupně gymnázií. Chce žáky přivést zpátky k prostředí, ke krajině, ve které žijí, a k 

jejím proměnám. Tento projekt kromě jiného nabízí výukové programy zaměřené na 

krajinu , semináře pro učitele, pracovní listy a další informační materiály.  

 Cyklus „interaktivní metody v environmentální výchově“ 

Cyklus je zaměřen na získání praktických zkušeností pro začleňování 

Environmentální výchovy jako průřezového tématu do výuky dle RVP ZV. 

 

Programy pro studenty: 

 Lesní povídání (6. – 9. třída, 3 hod.) 

Program odpovídá vzdělávacímu oboru ”Přírodopis” v rámci vzdělávací oblasti 

”Člověk a příroda” a dále průřezovému tématu ”Environmentální výchova”. 

Žáci se v průběhu programu seznámí s lesním ekosystémem, naučí se rozeznávat 

vegetační stupně a druhy v nich rostoucí. Zahrají si na lékaře stromů a také na 

krajinné a lesní inženýry, kteří rozhodnou, kde a jaké stromy budou vysazovat. 

Dozvědí se, jaké funkce les plní a jak se o něj starat, aby je neztrácel. V závěru si 

skupiny sestaví lesní hospodářský plán svého lesa. 

 Lesní inženýři na to jdou od lesa... (6. – 9. třída, 3 hod.)  

Program odpovídá vzdělávacímu oboru ”Přírodopis” v rámci vzdělávací oblasti 

”Člověk a příroda” a dále průřezovému tématu ”Environmentální výchova”. 

Program prakticky seznamuje žáky s lesním ekosystémem. Naučí se poznávat 

základní pěstované dřeviny i to, co najdeme v podrostu. Během programu budou 

mapovat les a pokusí se sestavit vlastní plán hospodaření. 

 

2. Středicko ekologické výchovy Hl.M. Prahy Toulcův dvůr 

Kubatova 1/32, 

Praha 10, 102 00 

www.toulcuvdvur.cz 
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Toulcův dvůr je ekologicko výchovný areál, který slouží pro praktickou aplikaci 

ekologické výchovy a zvyšování ekologické informovanosti. Je zakládajícím členem 

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 

 

Program pro pedagogy 

 Jižní Čechy, Českobudějovicko II. 

(3 dny, 2 noci), botanicko – zoologická exkurse. 

 Arboreta a parky  (1 den, Ratměřice a Vrchotovy Janovice), botanická exkurse. 

Cyklus sobotních návštěv arboret a zajímavých zámeckých parků, které jsou 

dnes často nově upraveny či prochází rekonstrukcí a mohou být atraktivním 

cílem školních exkursí. 

 Dále bude v tomto roce (2007) otevřen botanický klub, který bude pořádat 

pravidelné botanické večery, víkendové exkurse a třeba i kosení luk.  

Na Toulcově dvoře tedy bude možné vyzkoušet si ruční kosení květnaté louky, 

pěstovat vzácné polní plevele (třeba jedovatý koukol) a spoluvytvářet botanickou 

zahrádku. 

 

Toulcův dvůr se podílí na projektu "Ekologická výchova do škol - environmentální 

vzdělávání pedagogů", jehož cílem je připravit pro pedagogy, kteří mají zájem o 

vzdělávání a čerpání inspirace pro začleňování praktické ekologické výchovy do 

školního vyučování. N tomto projektu spolupracuje spolu s ekocentrem Pohoubí a 

ZOO Praha. 

 

Programy pro studenty: 

 Zelené příběhy (180 min., 6-9. tř.) 

Program, který žáky zavede do rozmanitého světa rostlin. 

Program se skládá z 12ti modulů, např.:  

• Co jsou zač a kde se tu vlastně vzaly – co je to rostlina, části rostlinného 

těla, vývoj rostlin.  

• Rozmnožování rostlin – výtrusy, semena, plody a semena, rozšiřování, 

strategie.  

• Řekni mi, kytičko, proč tak vypadáš? – přizpůsobení suchu, mrazu, vodě, 

slunci, stínu…  
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 Les (180 min., 6-9.tř.) 

Tříhodinový program o lesním ekosystému. Druhová pestrost, lesní patra, přirozený 

a umělý lesní ekosystém a rozdíly mezi nimi, vzájemné vazby v lese. Určování 

stromů pomocí určovacích klíčů, program je doplněn simulačními hrami. 

 

Exkurse: 

 Dendrologická zahrada v Průhonicích (2,5 hod.), 

 Lužní lesy a Slavníkovci (1 den), zaměřené na společenstvo lužního lesa, 

 Voděradské bučiny (1 den), zaměřené na ekosystém lesa, společenstva bučin, 

péče o les. 

 

3. Sdružení Tereza 

Haštalská 17  

Praha 1, 110 00 

www.terezanet.cz 

Sdružení TEREZA nabízí učitelům mateřských, základních a středních škol 

konkrétní náplň (programy, projekty, materiály, pracovní listy…) pro realizaci 

environmentální výchovy na školách. Vytváří a koordinuje dlouhodobé školní 

projekty, Připravuje a vede výukové programy pro školy z Prahy a okolí, nabízí 

další vzdělávání pedagogických pracovníků a pořádá akce pro veřejnost. 

Programy pro studenty: 

 Les ve škole (6-14 let) 

Projekt nabízí možnost, jak děti seznámit s naším nejrozšířenějším ekosystémem 

zajímavě, názorně a v souvislostech. Vede k samostatnému uvažování, získávání 

informací, jejich třídění, hodnocení a utváření postojů. Je určen zejména pro děti 

ve věku 6 - 14 let a můžete ho zařadit do vyučování podle svých možností. 

 Za tajemstvím dřeva (12-16 let) 

Cílem nového školního projektu je přiblížit dětem dřevo jako jedinečný přírodní 

materiál, porozumět mu a vyzkoušet si práci s ním během vlastního miniprojektu 

na jejich škole. „Za tajemstvím dřeva“ volně navazuje na již zavedený projekt 

„Les ve škole - škola v lese“. Prostřednictvím drobných prací se děti setkávají se 

dřevem, poznávají jeho kvality a použití v životě člověka. 
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Součástí projektu jsou zajímavé pracovní listy s náměty pro aktivity v přírodě 

nebo zajímavou práci a hry se dřevem. Obsahují samozřejmě také informace o 

dřevě, jeho druzích, kvalitách, možnostech využití, ochraně a o 

dřevozpracujících oborech.  

 Smyslové vnímání přírody  (6.–9. třída) 

Program nás seznámí s úlohou a důležitostí jednotlivých smyslů při poznávání 

světa kolem nás. Pojďte s námi vnímat hmatem, sluchem, chutí a čichem a 

objevit to, co v přírodě často přehlížíme.  

 

Pro pedagogy: 

Vzdělávací aktivity TEREZY poskytují pedagogům možnost seznámit se v praxi s 

netradičními metodami výuky a s inovativními didaktickými pomůckami, které mají 

pozitivní dopad na individualizaci výuky, na motivaci a seberealizaci žáků a na celkový 

rozvoj klíčových kompetencí. Náplň vzdělávacích seminářů a kurzů je vždy 

interaktivní. Prezentační bloky se střídají s praktickými ukázkami a simulačními hrami, 

které vycházejí z aktuálních potřeb účastníků a dávají účastníkům možnost okamžité 

praktické aplikace získaných informací.  

Učitelé mohou využít následujících nabídek: 

- rámcový vzdělávací program (tvorba ŠVP, průřezová témata, 

projektové vyučování) 

- průřezová témata environmentální výchovy (smyslové vnímání 

přírody, ekoškola, les ve škole – škola v lese) 

- Praktikum znalostí a dovedností (vytváření vlastních projektů) 

 

4. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. 
Nám. Starosty Pavla 44 

272 01 Kladno 

www.nsev-kladno.cz 

 

Posláním naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna je činnost, která 

přispěje k zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí nejen na 

Kladensku. Zabývají se ekologickou výchovou dětí a mládeže směřovanou na 

doplnění teoretických znalostí získaných v rámci školní výuky a zajištění praktické 

výuky v přírodě.  
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Programy pro pedagogy: 

 Environmentální výchova (EVVO) ve školních vzdělávacích programech 

Seminář seznamuje pedagogické pracovníky škol s významem a pojetím EVVO, 

metodikou vytváření ŠVP se začleněním EVVO, zkušenostmi škol při 

zohlednění místních a regionálních podmínek, motivuje pro aktivní přístup k 

EVVO, ukazuje příklady aktivizujících metod a forem vyučování s důrazem na 

význam všestranné spolupráce v EVVO. 

 Ekogramotnost učitelů ZŠ a SŠ 

Seminář přehledně seznamuje pedagogy škol s významem a pojetím EVVO, 

motivuje pro aktivní přístup k EVVO, navrhuje způsoby integrace-začleňování 

průřezových témat do vyuč.předmětů, přináší příklady dobré praxe s využitím 

podmínek a možností škol, zdůrazňuje význam všestranné spolupráce v EVVO 

ve škole i mimo ní. 

Programy pro studenty: 

 Od semínka po výrobek (2. st. ZŠ)      

Žáci jsou seznámeni s tím, jak se musí pečovat o les, aby ze semínka vyrostl 

dospělý strom. Dále si také s lektory popovídají o těžbě a zpracování dřeva. 

 Musíme se bát v přírodě (2.st. ZŠ) 

Žáci se dozví, co je ve světě rostlin a živočichů nebezpečné, na co bychom měli 

být opatrní a čeho se naopak bojíme zbytečně. 

 
5. Informační vzdělávací středisko Budy Křivoklátsko o.p.s. 

Náměstí Sv. Čecha 82,  

Křivoklát, 270 23 

E-mail: is.krivoklat@pvtnet.cz 

www.pvtnet.cz/www/is.krivoklat 

 

Středisko Budy křivoklátsko bylo vybudováno s cílem účinněji šířit informace o přírodě 

a životním prostředí. Posláním střediska je přispět prostřednictvím informovanosti ke 

zlepšení povědomí obyvatel o ochraně přírody a k vytváření osobní odpovědnosti 

k přírodě a krajině. 
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Středisko Budy nabízí své služby především školám, široké i odborné veřejnosti 

prostřednictvím výukových programů, přednášek, kurzů a exkurzí. 

 

Program pro studenty: 

 Naučná stezka Brdatka (3. - 9. roč.) 

Poznat hlouběji život lesa je cílem tohoto terénního výukového programu, který 

provede žáky po Naučné stezce Brdatka z Křivoklátu do Zbečna. Žáci se zde 

seznámí s vývojem a fungováním lesa i s jeho obyvateli. Tento terénní program je 

spojen s ukázkami rostlin a živočichů vyskytujících se v blízkosti NS Brdatka. 

Účastníci se seznámí s teplomilnou florou Křivoklátska. 

 Znáte les? (120 min., 5 – 9. roč.) 

Cílem programu je ukázat účastníkům programu strukturu a fungování složitého 

organismu lesa, a to i ve vztahu člověk a les. I když les nedělají lesem pouze stromy, 

rozhodně jsou jeho nejdůležitější složkou, proto se s žáky nejprve zaměříme na 

seznámení s našimi nejběžnějšími druhy jehličnatých a listnatých stromů. Strukturu 

lesa si vysvětlíme na modelu lesních pater. Seznámíme se s lesními živočichy, 

rostlinami a vztahy mezi nimi. Naše lesy si už nedokážeme představit bez péče a 

zásahů člověka, který les různým způsobem využívá a přetváří. O tom, že tyto 

zásahy mohou lesu jak prospívat, tak i škodit, jistě žáci dokáží povědět sami.  

 Terénní ekologické praktikum (5 dní, 5-9.třída) 

Terénní ekologické praktikum (TEP) je pětidenní intenzivní kurz, který je zaměřen 

na uplatnění teoretických znalostí žáků v ochraně přírody. TEP probíhá výhradně na 

území biosferické rezervace Křivoklátsko. Lektoři kladou důraz při exkurzích a 

přednáškách na chápání přírody a všech přírodních procesů v souvislostech. Kurz 

vyváženě kombinuje přednášky o CHKO a ochraně přírody s praktickými ukázkami 

opatření a zásahů přímo v terénu. Mezi důležité součásti programu patří exkurze po 

naučných stezkách, (Školní, U Eremita a Brdatka), seznámení s funkcí a provozem 

Správy CHKO Křivoklátsko ve Zbečně i celodenní exkurze po nejcennějších 

lokalitách a rezervacích. Týdenní kurz je zakončen hodnocením samostatné práce 

jednotlivých účastníků. 

Pro učitele a veřejnost nabízí středisko přednášky například o lesnictví, zemědělství, 

botanice a další. 
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6. Středisko ekologické výchovy TOM Javory Černuc  
SEV TOM Javory 

Černuc 167 

273 23, Černuc 

www.sweb.cz/javory 

 

Javory je název dětského turistického oddílu založeného r. 1980 v Černuci. Zabývají se 

ekologickou výchovou a využíváním volného času dětí. Programy pro děti tvoří 

dobrovolníci, kteří se účastní práce v různých projektech. Vytvářejí programy a akce 

pro děti 

Výukové programy jsou jedno nebo více hodinové bloky ekologicky a přírodovědně 

zaměřených aktivit pro děti mateřských, základních a středních škol. Využívají zejména 

názornost, tvořivost, aktivní řešení a další prvky globální a enviromentální výchovy, 

diskuze, dramatické prvky, hry a jiné. Studenti pracují s pomůckami, nářadím a 

přírodninami. Programy jsou přizpůsobeny věku dětí a navazují na školní osnovy. Snaží 

se, aby co nejvíce programů probíhalo v přírodě. 

 

Programy jsou zaměřeny zejména na ekologii. Středisko zároveň připravuje na požádání 

exkurze do terénu dle požadavků školy. Taktéž připravuje programy pro školy v přírodě 

a lektoři tohoto střediska mohou zastávat též funkci vychovatele či zdravotníka na ŠvP. 
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7. POROVNÁNÍ UČEBNIC BOTANIKY Z HLEDISKA AKTIVIT 

ŽÁKŮ 
 
Cílem porovnání učebnic pro základní školy bylo zjistit, která učebnice se 

zaměřením na botaniku se nejvíce věnuje aktivitě žáků ve výuce. Měřítkem byl počet  

pozorování a pokusů v terénu. Vytvořili jsme  stručný přehled učebnic botaniky, kde u 

jednotlivých kapitol uvádíme, jaké aktivity jsou pro žáky nabízeny. 

 

1. Přírodopis 7 – Čabradová, V., Hash, F., Fraus, Plzeň 2005 

Kapitola Aktivity žáků – botanická pozorování a pokusy v terénu 
Mechorosty  Určování mechorostů pomocí botanických klíčů 

v okolí bydliště 

Kapradiny  Vyhledávání zástupců kapradin v přírodě 

 Pozorování celé rostliny kapradiny 

Kořen  Pozorování kořenového systému smrku v přírodě 

Stonek  Pozorování rozdílů mezi keřem a polokeřem 

Rozmnožování rostlin  Pozorování růstu a rozmnožování rostliny z řízku ( od 

odebrání řízku až po vznik samostatné rostliny) 

Jehličnany  Pozorování šišky smrku či borovice v suchém a 

mokrém prostředí 

Krytosemenné 

rostliny 

 Zjišťování rozdílů mezi větvičkou borovice a 

větvičkou jabloně a srovnávání, v čem jsou 

krytosemenné rostliny dokonalejší než nahosemenné 

Listnaté stromy a 

keře 

 Určování listů stromů v přírodě pomocí literatury 

 Pozorování hálek na listech dubu 

 Roční pozorování vybraného listnatého stromu 

Pryskyřníkovité  Porovnání rozdílů mezi pryskyřníkem plazivým a 

pryskyřníkem prudkým 

Brukvovité  Pozorování květu řepky olejky 

Bobovité  Pozorování květu hrachu setého 
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Miříkovité  Porovnávání vůní plodů kmínu, fenyklu a anýzu 

Hluchavkovité  Pozorování tvarů částí rostlinného těla hluchavky 

Hvězdnicovité  Pozorování květů kopretiny 

Liliovité  Pozorování tulipánu jako jednoděložné rostliny 

Lipnicovité  Pozorování psárky luční a bojínku lučního v přírodě 

Společenstvo luk, 

pastvin a travnatých 

strání 

 Pozorování louky a její změny v průběhu roku 

 

 

2. Přírodopis 6 - Čabradová,V., Hash, F., Fraus, Plzeň 2003 

V této učebnici jsme nenašli náměty na pokusy a pozorování v terénu v žádné 

kapitole. Autoři této učebnice se věnují zejména seznamování práce žáků s lupou a 

mikroskopem. Z botanických pozorování zde uvádí pouze mikroskopování (př.: lístku 

měříku). 

 

3.  Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ – Kvasničková, D., Fortuna, 

Praha 2002 

Kapitola Aktivity dětí – pozorování a pokusy v terénu 

Poznáváme přírodu  Pozorování květu lupou a pouhým okem 

Les - řasy  Pozorování povrchu kmene stromů lupou 

Les - lišejníky  Pozorování lišejníků lupou 

Les - jehličnany  Pozorování a porovnávání větviček různých druhů 

borovic 

Krytosemenné rostliny  Porovnávání nahosemenných a krytosemenných 

rostlin 

 Vyhledání v přírodě 4 různých listnatých stromů a 

porovnávání jejich kmenů 

Rostliny rybníka a 

jeho okolí 

 Pozorování a porovnávání listů blatouchu a rákosu 

Louky, pastviny, pole  Porovnávání jednotlivých druhů travin našich luk 
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 Pozorování listů a kořenů fazolu a kukuřice. 

Laboratorní práce  Určování rostlin v přírodě 

 Pozorování květů bobovitých rostlin lupou 

 

 

4. Přírodopis 1 pro 6. ročník ZŠ – Botanika – Černík, V., Martinec, Z., SPN, 

Praha 1997 

Kapitola Aktivity žáků – pokusy a pozorování v terénu 

Kořen  Pokus – klíčení semen 

 Pokus – pozorování lupou kořeny mladých rostlin 

hořčice 

Stonek  Pozorování příčného řezu dřevnatým stonkem bezu 

černého lupou 

List  Vyhledávání různých tvarů listů v přírodě a určování 

jejich tvarů a okrajů 

Růst rostlin  Pokus – klíčení rostlin 

Rozmnožování rostlin  Řízkování pokojových rostlin 

Miříkovité  Zjišťování vůně a chutě plodů kopru, kmínu a 

petržele 

 Soutěž: poznávání vůně a chuti plodů kmínu, kopru, 

koriandru a petržele 

 

 

5.  Přírodopis 2 pro 7.ročník ZŠ – Botanika – Černík.V., Martinec, Z., SPN, 

Praha 1997 

Kapitola Aktivity žáků – pokusy a pozorování v terénu 

Řasy  Pozorování borky stromu v okolí bydliště a příprava 

mikroskopického preparátu 

Mechorosty  Pozorování mechové rostlinky lupou 

Kapradiny  Pozorování kupek při ohraji úkrojků lupou 

Jehličnany  Pozorování listu modřínu 

 Pokus – řízkování okrasných dřevin 

 Úkol – zjistěte, zda-li jsou smrky ve vašem okolí 
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zdravé 

Houby  Pozorování plodnice houby 

 Pozorování výtrusů hub  

Prázdninový úkol  Určování neznámých rostlin podle botanického klíče 

 

 

6. Botanika – Bakterie, houby, řasy - učebnice pro ZŠ, Maleninský, M., 

Škoda, B., Natura, Praha 1997 

Kapitola Aktivity žáků – pokusy a pozorování v terénu 

Podmínky života  Pokus s kukuřicí – pěstování kukuřice v různých 

životních podmínkách 

Řasy - Zelenivka  Úkol – pokuste se doma vypěstovat zelenivku, kterou 

budete ve škole mikroskopovat 

Na barvě nezáleží  Porovnávání barvy vody v nádrži či rybníku 

v průběhu roku 

Houby  Vypěstování plísní 

Lišejníky  Odhadování stáří lišejníků v přírodě 

 

 

7. Botanika – vyšší rostliny - učebnice pro ZŠ, Švecová, M., Toběrná, V., 

Natura, Praha 1998 

Kapitola Aktivity žáků – pokusy a pozorování v terénu 

Kořen  Pokus – klíčení semen hrachu 

Listy  Pozorování stavby listů pokojových rostlin 

Rozmnožování rostlin  Ověřování klíčivosti semen pšenice a čočky 

Rostliny a prostředí  Pozorování tropických a subtropických rostlin 

v botanické zahradě 

Mechy  Pozorování mechů v přírodě 

Kapradiny  Pozorování stavby těla kapradě samce a přesličky 

rolní 

Borovice lesní  Pozorování mladých a vzrostlých borovic v přírodě 

 Určování různých druhů borovic v našich lesích 

 Pozorování šupin šišek borovic za deště a v suchém 
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prostředí 

Brukvovité  Hledání brukvovitých rostlin v přírodě 

Bobovité  Hledání trnovníku akátu v okolí bydliště či školy a 

určování, kde se vyskytuje jako plevelná rostlina 

Miříkovité  Hledání miříkovitých rostlin v přírodě 

 Pozorování nažek miříkovitých rostlin lupou a 

zjišťování jejich vůně a chutě. 

Hvězdnicovité  Pozorování pohybu úboru slunečnice během dne 

 Hledání hvězdnicovitých rostlin v přírodě 

Hluchavkovité  Pozorování semen hluchavky lupou 

 Pozorování tvaru květu hluchavky 

 Zjišťování, zda některý druh máty roste v okolí školy 

či bydliště žáků 

Liliovité  Pozorování spánkových pohybů květu tulipánu 

Lipnicovité  Drcení obilek mezi kameny – příklad získávání 

mouky v dávných dobách 

Nejen tři oříšky pro 

popelku 

 Zjisti, které keře kvetou žlutě, ještě před olistěním, 

ve tvém okolí 

Les nejsou pouze 

stromy 

 Zjisti, které dřeviny rostou v okolí tvého bydliště 

Pěstování rostlin  Pozorování zakořenění vrcholového řízku břečťanu 

popínavého a větévky vrby 

 

 

8. Přírodopis I. pro 6. ročník ZŠ, Dobroruka, L.J., Cílek, V., Scientia, Praha 

1997 

Kapitola Aktivity žáků – pokusy a pozorování v terénu 

Vývoj Země  Pozorování zelených slizovitých povlaků na dně 

potoků, stok či teplých pramenů 

Vznik a vývoj 

atmosféry 

 Klíčení hrachu na světle a v pološeru 

Houby mnohobuněčné  Pozoruj a ověř si, zda kozák březový roste pouze 

pod břízami, zda hřib smrkový roste ve smrkových 
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lesích, zda pečárka polní roste na polích, loukách, 

pasekách a v zahradách, zda křemenáč osikový 

roste pod osikami 

 Zjisti, zda je pravdivé tvrzení, že výtrusy hub 

(plísní) jsou všude kolem v prostředí. Použij 

k pokusu kousek vlhkého chleba a několik dní 

pozoruj. 

Lišejníky  Ověř si, že určité druhy lišejníků nerostou ve 

městech, ani při frekventovaných silnicích, ale že je 

nalezneš v lesích, především pak na horách. 

 

9. Přírodopis II. pro 7. ročník ZŠ, Dobroruka, L.J., Gutzerová, N., Scientia, 

Praha 1998 

Kapitola Aktivity žáků – pokusy a pozorování v terénu 

Kořen  Pozorování klíčení semen fazolu a kukuřice 

 Sledování vstřebávání kapek vody do vzdušných 

kořenů monstery 

Stonek  Zjišťování stáří poraženého stromu 

 Srovnávání tvrdosti lipového a dubového dřeva 

Květ  Pozorování a popis květů rostlin rostoucích ve tvém 

okolí 

Opylení a oplození  Pozorování květů na větvičce třešně a zjišťování, 

z kolika květů se skutečně vyvine plod 

 Opylování rostlin uměle štětečkem 

Rozmnožování rostlin  Pokus – některé z rostlin pěstovaných ve škole se 

pokuste rozmnožit řízkováním  

Jehličnany  Pozorování jehlic různých druhů jehličnanů 

 Rozpoznávání jednotlivých druhů jehličnanů a 

tvorba školní výstavky 

Les  Pozorování změn na smrku podél frekventované 

silnice 

Růžovité  Zjišťování v jaké časovém sledu rozkvétají jabloň, 

hrušeň, švestka a třešeň 
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Bobovité  Porovnávání různých typů listů bobovitých rostlin 

Hvězdnicovité  Pozorování lupou hvězdnicovitých rostlin, zejména 

květů 

Lipnicovité  Pozorování svazčitých kořenů v trsu trávy 

 Pozorování květů lipnicovitých rostlin 

Koření  Poznávání různých druhů koření podle vůně 

 

Souhrn: 
Porovnáním učebnic botaniky pro základní školy s ohledem na aktivity žáků, 

jsme došli k následujícím závěrům: nejvíce aktivit pro děti s náměty na pozorování a 

pokusy v terénu se objevuje v Přírodopise 7 (Fraus), dále se velké množství aktivit 

objevuje v Botanice – vyšší rostliny (Natura) a v Přírodopise II. pro 7. ročník (Scientia). 

Nejméně se pokusům a pozorováním v terénu věnují v učebnicích Přírodopis 1 – 

Botanika pro 6. ročník, Přírodopis 2 – Botanika pro 7.ročník z nakladatelství SPN a 

Přírodopis I. pro 6. ročník ZŠ z nakladatelství Scientia. V učebnici Přírodopis pro 6. 

ročník ZŠ (Fraus) se nevěnují námětům zaměřených na pokusy a pozorování v terénu 

v žádné kapitole. V této učebnici se zaměřují na seznamování žáků s lupou a především 

s mikroskopem. 

Při porovnání námětů zaměřených na pokusy a pozorování v terénu jsme došli 

k závěru, že v kapitolách mechy, kapradiny a lišejníky se učebnice v námětech na 

aktivity téměř neliší. Učebnice uvádí především vyhledávání daných zástupců v přírodě 

a jejich pozorování lupou. Stejně tak i v kapitole rozmnožování rostlin skoro všechny 

učebnice navrhují aktivitu řízkování rostlin. V kapitole kořen často učebnice zmiňují 

pozorování klíčení semen bobovitých rostlin. Zajímavé pozorování jsme ale našli 

v učebnici Přírodopis II. (Scientia) a to „sledování vstřebávání kapek vody do 

vzdušných kořenů monstery“. Přírodopis 7 (Fraus) a Přírodopis II. (Scientia) jsou jediné 

dvě učebnice, které se zmiňují o aktivitách v terénu v kapitole stonek. V rámci kapitol o 

jednotlivých čeledích uvádějí učebnice pozorování rostlin a jejich rostlinných orgánů 

v přírodě.  

Naopak v kapitole jehličnany se z pohledu aktivit náměty v různých učebnicích 

zcela liší a každá z učebnic navrhuje jinou terénní práci. Aktivity na různé druhy 

ekosystémů se vyskytují v učebnicích Přírodopis 7 (Fraus), Přírodopis II. (Scientia) a 

Ekologický přírodopis, který jich uvádí nejvíce. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
Dotazník pro učitele – viz. příloha 

 

8.1 Cíle dotazníkového šetření 
1. Odhalit, které vyučovací metody učitelé botaniky využívají. 

2. Zjistit, zda mají učitelé na ZŠ dostatek pomůcek pro výuku botaniky. 

3. Přesvědčit se, zda využívají k výuce botaniky i mimoškolní prostory. 

4. Zjistit, zda využívají kurzů pro učitele či nabídky ekocenter. 

5. Analyzovat, zda by učitelé měli zájem o využití dalších materiálů k výuce botaniky. 

 

8.2 Hypotézy dotazníkového šetření 
1. Domníváme se, že učitelé nejvíce využívají výkladu, vysvětlování a předvádění 

přírodnin. 

2. Předpokládáme, že učitelé mají dostatek pomůcek pro výuku botaniky. 

3. Usuzujeme, že učitelé využívají mimoškolní prostory. 

4. Předpokládáme, že nevyužívají kurzů pro učitele ani nabídky ekocenter. 

5.   Domníváme se, že učitelé mají zájem o rozšíření materiálů k výuce botaniky. 

 

8.3 Charakteristika výběrového souboru 
Náš výběrový soubor tvořilo 15 učitelů botaniky z 60 dotazovaných. Dotazníky 

byly rozdány na základních školách Prahy a Středočeského kraje. 

 

8.4 Metodika šetření 
Základní výzkumnou metodou byla dotazníková metoda. Dotazník byl 

anonymní, složen z 10 položek a obsahoval uzavřené, polootevřené a otevřené otázky. 

Bylo rozdáno 60 dotazníků, navráceno bylo 15 dotazníků, to znamená návratnost 

25%. Výzkum jsme realizovali od května do října 2006. Místem realizace byly základní 

školy Středočeského kraje a Prahy. 
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8.5 Analýza výsledků výzkumu 
Respondentů celkem: 15 

Délka učitelské praxe respondentů: 1 – 46 let 

Otázka: Které metody při výuce přírodopisu užíváte? 

100% učitelů využívá při výuce přírodopisu výklad, předvádění přírodnin a pozorování. 

93% využívá diskusi, vysvětlování a práci s textem a nástěnným obrazem. Nejméně 

(20%) využívají brainstormingu, pojmových map a brainwrittingu.  

 

Otázka: Máte ve škole podle Vašeho názoru dostatek pomůcek pro výuku 

botaniky? 

33% učitelů odpovědělo ANO a 66% učitelů odpovědělo NE. 

 

Otázka: Které pomůcky k výuce botaniky používáte? 

Učitelé nejčastěji používají přírodniny (87%) a nástěnné obrazy (66%). 

 

Otázka: Které pomůcky byste chtěli doplnit pro výuku botaniky? 

Na tuto otázku odpověděli učitelé takto: 40% učitelů by chtělo větší množství trvalých 

preparátů, 33% by stálo o výukový software a lepší či větší množství mikroskopů. Dále 

jednotlivě uváděli smart-board, nástěnné obrazy, modely, výukové videokazety, 

možnost pěstování živých rostlin apod. 

 

Otázka: Využíváte k výuce botaniky mimoškolní prostory? 

93% učitelů využívá mimoškolní prostory, ale jen zřídka, a 6% tyto prostory nevyužívá 

vůbec. Učitelé nejčastěji využívají les, zahradu, park a městskou zeleň. 

 

Otázka: Využíváte kurzů pro učitele nebo nabídky ekocenter, které doplňují 

učitelům inspiraci pro výuku? 

60% dotazovaných učitelů využívá těchto kurzů, ale většinou jen v malém měřítku, 

někteří jen jednou za svou pedagogickou kariéru. 40% dotazovaných těchto kurzů 

nevyužívá vůbec. 
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Otázka: Máte nějaké nápady na zpestření výuky botaniky? 

Nejčastěji učitelé uváděli přesun výuky ze školy ven (46%), pak tvorbu projektů a 

soutěže pro žáky (40%). 

 

Otázka: Měli byste zájem o využití dalších materiálů pro rozšíření výuky botaniky. 

Pokud ano, které? 

86% dotazovaných má zájem o další materiály k výuce botaniky, 14% zájem o 

rozšiřující materiály zájem nemá. 

Z vyučujících, kteří mají zájem o další materiály by nejvíce chtěli: pracovní listy, 

náměty na vycházky, náměty pro činnosti s botanickým materiálem a PC programy. 

 

8.6 Závěry dotazníkového šetření 
Cíle a hypotézy, které jsme si stanovili, se nám potvrdili takto: 

 

C1. Odhalit, které vyučovací metody učitelé botaniky využívají. 

H1. Domníváme se, že učitelé nejvíce využívají výkladu, vysvětlování a předvádění 

přírodnin. 

 Tato hypotéza se potvrdila. 

 

C2. Zjistit, zda mají učitelé na ZŠ dostatek pomůcek pro výuku botaniky. 

H2. Předpokládáme, že učitelé mají dostatek pomůcek pro výuku botaniky. 

 Tato hypotéza se nepotvrdila. 

 

C3. Přesvědčit se, zda využívají k výuce botaniky i mimoškolní prostory. 

H3. Usuzujeme, že učitelé využívají mimoškolní prostory. 

 Tato hypotéza se potvrdila. 

 

C4. Zjistit, zda využívají kurzů pro učitele či nabídky ekocenter. 

H4. Předpokládáme, že nevyužívají kurzů pro učitele ani nabídky ekocenter. 

 Tato hypotéza se nepotvrdila. 
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C5. Analyzovat, zda by učitele měli zájem o využití dalších materiálů k výuce botaniky 

H5. Domníváme se, že učitelé mají zájem o rozšíření materiálů k výuce botaniky 

 Tato hypotéza se potvrdila. 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že: 

• učitelé nejčastěji využívají při výuce botaniky metody výkladu, vysvětlování, 

předvádění přírodnin, diskusi a pozorování. 

• Chtěli jsme se přesvědčit, zda učitelé využívají ve výuce i mimoškolní prostory 

a jak často tyto prostory se žáky navštěvují. Z odpovědí učitelů vyplynulo, že asi 

90% z nich tyto prostory využívá, ale v průměru jen jednou až dvakrát do roka. 

• Zjišťovali jsme, zda učitelé využívají nabídek ekocenter a z výsledků vyplynulo, 

že 60% učitelů nabídek využívá, ale pouze v malém měřítku. 

• Na dotazy, zda mají nápady na zpestření výuky botaniky a zda by měli zájem o 

další materiály pro rozšíření výuky botaniky, učitelé odpovídali skoro 

jednoznačně, že by rádi směřovali výuku ze školy ven a že mají zájem o 

pracovní listy, náměty na vycházky, náměty pro činnosti s botanickým 

materiálem a o výukové PC programy. 

 

Na základě výsledků dotazníkového šetření jsme vytvořili dvě naučné stezky 

s pracovními listy, náměty na botanické aktivity v terénu a sepsali seznam ekocenter 

s programy zaměřenými na botaniku. 
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9. NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ ZŠ ODOLENA VODA  
 

S cílem zvýšit možnosti spojení teoretických poznatků zpřístupněných 

v hodinách botaniky s přímým pozorováním objektů a jevů v jejich přirozeném 

prostředí, jsme vytvořili dvě školní stezky – MĚSTO a LES, které se nachází v okolí 

základní školy Odolena Voda.  

Terénní vycházky by mohly být účinným prostředkem, který na podkladě 

smyslového vnímání vede k trvalejšímu osvojení vědomostí a přispívá k utváření 

kladných postojů žáků k předmětu přírodopis. 

 

9.1 Metodika práce se stezkou LES a MĚSTO 
Obě stezky jsme připravili i v elektronické podobě. Pracovní listy k těmto 

stezkám jsou uzpůsobeny tak, aby s nimi mohli žáci pracovat jak v terénu, tak i u PC 

(např.: při špatném počasí, plnění domácích úkolu či samostatné práci v hodině). Této 

elektronické podoby může využít i učitel, a to nejen při přípravách na hodiny, ale také 

přímo ve výuce botaniky, jelikož obsahuje popisy jednotlivých stromů s názornými 

obrázky a didaktickým využitím. 

Součástí elektronických stezek jsou i mapy, na kterých jsou zobrazeny jednotlivé 

stromy, dále zde uvádíme pro lepší orientaci žáka i tabulku zařazení stromů do systému. 

 

V pracovních listech jsou uváděna čísla stromů, které mají žáci poznávat podle 

diakritických znaků. Při žákovské práci s elektronickou podobou stezky doporučujeme 

čísla stromů v pracovních listech neuvádět, jelikož je pod tímto číslem uvedena i celá 

charakteristika dřeviny, včetně jména, které mají žáci v listech zjišťovat.  

 

V rámci obou stezek – LES a MĚSTO uvádíme celkem osm pracovních listů s osmi 

metodickými listy. Pracovní listy jsou vypracovány pro jednotlivá roční období (jaro, 

podzim, zima). U stezky MĚSTO jsme ještě zhotovili 2 doplňující pracovní listy, a to 

čeleď růžovité a jehličnany, které mohou učitelé využít právě k výuce těchto témat. 

 

Stezka LES 

Stezka LES vede s od základní školy do Malého háje směrem k Dolínku, odkud 

se stáčí dolů do údolí Odoleny Vody, pak směřuje ke stájím u Dolního náměstí. Poté se 
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stezka vrací okruhem zpět směrem k sídlišti a škole. Celá stezka je v lese, kromě úseku 

poblíž stájí, kde vede asi 100 m po cestě na okraji lesa. Na této stezce uvádíme 16 druhů 

dřevin. 

 

Stezka MĚSTO 

Stezka MĚSTO vede od základní školy směrem na dětské hřiště, kde se 

nacházejí zejména ovocné stromy, poté vede podél ulice Větrná. Před  Klubem Aero se 

stáčí směrem ke sportovní hale. U silnice se vrací zpět ke Klubu Aero, ale z druhé 

strany, a ulicí Komenského vede zpět ke škole. Na této stezce uvádíme 29 druhů dřevin. 

Některé dřeviny se shodují se dřevinami na stezce LES. A vzhledem k rozmanitosti 

druhů dřevin ve městě je stezka MĚSTO doplněna o stromy a keře, které se nevyskytují 

v učebnicích pro základní školy. 

 

Pro zjednodušení uvádíme rozdělení na jednotlivé roční období – jaro, podzim, zima. 

Pozorované znaky uvedené v pracovních listech se samozřejmě v jednotlivých obdobích 

překrývají a nelze je takto jednoduše odlišit, protože záleží na klimatických podmínkách 

a počasí v daném roce. 

 

Fotodokumentace k jednotlivým dřevinám v elektronické stezce MĚSTO a LES byla 

vytvářena od března 2006 do konce října 2006. 

 

Ke zpracování popisu dřevin byly použity tato zdroje literatury:  Větvička, V.: 

Stromy a keře (2000), Bollinger, M.: Keře (2005) a Aas, G., Riedmiller, A.: Kapesní 

atlas STROMY  (2005). Dřeviny byly určeny a zařazeny do systému podle botanického 

klíče: Kubát, K.: Klíč ke květeně České republiky (2002). 
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9.2 Elektronická stezka LES a MĚSTO 
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9.2.1 Textový manuál k elektronickým stezkám 

CELKOVÉ MENU 

Po celou dobu prohlížení elektronické stezky je v horní části zobrazeno menu 

základních součástí, je tedy možno kliknutím na příslušná klíčová slova zobrazit jak 

celkovou mapu, tak samostatně obě stezky a seznam dřevin v jednotlivých stezkách. 

CELKOVÁ MAPA 

Na této stránce je zobrazena celková přehledná mapa území na kterém jsou vedeny 

obě stezky, kliknutím na území uvnitř trasy nebo na název stezky se dostaneme na 

samostatnou mapu dané stezky. 

MAPA STEZKY 

Mapa samostatné stezky se skládá z vyznačené trasy a ikon jednotlivých stromů – ty 

jsou reprezentovány obdélníčkem s pořadovým číslem v rámci dané stezky. Po 

najetí myší (bez kliknutí) na konkrétní strom se nad kurzorem na okamžik zobrazí 

jeho název. Po kliknutí se otevře stránka s vybraným stromem. 

STRÁNKA STROMU 

Stránky jednotlivých stromů obsahují fotografie a text. V horní části se nachází 

zařazení dřeviny do systému. Dále je zde český a latinský název stromu a čeledi. 

V dolní části stránky jsou popsány základní části dané dřeviny. Fotografie které 

souvisejí s uvedeným textem se pro lepší orientaci nacházejí na stejné úrovni. Po 

kliknutí na zmenšeninu se otevře fotografie v plné velikosti do samostatného okna. 
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9.2.2 Elektronická naučná stezka LES 
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STEZKA "LES" 
Stezka   >   Rostliny   >   Vyšší rostliny 

> ODDĚLENÍ > TŘÍDA > ŘÁD > ČELEĎ > ROD a DRUH 

jehličnany 
(Pinophyta) 

jehličnany 
(Pinopsida) 

borovicotvaré 
(Pinales) 

borovicovité 
(Pinaceae) 

Borovice černá 
(Pinus nigra) 

    Borovice lesní 
(Pinus sylvestris) 

    Smrk ztepilý 
(Picea abies) 

krytosemenné rostliny 
(Magnoliophyta) Rosopsida břízotvaré 

(Betulales) 
břízovité 
(Betulaceae) 

Bříza bělokorá 
(Betula pendula) 

   lískovité 
(Corylaceae) 

Habr obecný 
(Carpinus betulus) 

    Líska obecná 
(Corylus avellana) 

  bukotvaré 
(Fagales) 

bukovité 
(Fagaceae) 

Dub červený 
(Quercus rubra) 

    Dub letní 
(Quercus robur) 

  dřínotvaré 
(Cornales) 

dřínovité 
(Cornaceae) 

Svída krvavá 
(Cornus sanguinea) 

  mýdelníkotvaré 
(Sapindales) 

javorovité 
(Aceraceae) 

Javor babyka 
(Acer campestre) 

  olivovníkotvaré 
(Oleales) 

olivovníkovité 
(Oleaceae) 

Jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior) 

  růžotvaré 
(Rosales) 

růžovité 
(Rosaceae) 

Hloh jednosemenný 
(Crataegus monogyna) 

    Ostružiník křovitý 
(Rubus fruticosus) 

  slézotvaré 
(Malvales) 

lípovité 
(Tiliaceae) 

Lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

  štětkotvaré 
(Dipsacales) 

zimolézovité 
(Caprifoliaceae) 

Bez černý 
(Sambucus nigra) 

  vrbotvaré 
(Salicales) 

vrbovité 
(Salicaceae) 

Topol osika 
(Populus tremula) 
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Stezka   >   jehličnany   >   borovicotvaré   >   borovicovité  
 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) 
Čeleď: borovicovité (Pinaceae) 

 

Vzhled 
stromy borovice lesní jsou 25-45 m vysoké, zpravidla přes polovinu kmene 
odvětvené, s oblou vzdušnou korunou.Vždyzelený jehličnan. 

 

Kůra 
borka mladých stromů a větví má charakteristickou oranžově okrovou barvu, je 
lesklá, odlupuje se v papírových šupinách. Borka starých kmenů je šedohnědá, 
brázditá. 

 

Jehlice 
vyrůstají ve svazečcích po dvou. Jsou tuhé, trochu zkroucené, namodrale 
zelené, nebo tmavě zelené, 4-7 cm dlouhé, špičaté a na okraji pilovité. Na 
stromě zůstávají asi tři roky. 

 

Šištice (květen) 
jednodomé. Samčí jsou hustě nahlučené na bázi letošních větévek, žluté, 
válcovité. Samičí šištice jsou jednotlivé či po dvou, tmavočervené. 

 

Šišky 
jsou jednotlivé nebo po dvou až třech, stopkaté až přisedlé, vejčitě kuželovité. 
Semena mají červeno hnědé křídlo. Plodní šupiny se světle hnědým 
štítkem.Semena dozrávají až na podzim druhého roku a následující jaro 
rozevřením plodních šupin vypadávají. 

Stanoviště 
převážně nížiny, ale v horách vystupuje až do výšky 2100 m n.m. V Evropě 
osidluje především extrémní stanoviště (suché, na živiny chudé písčiny, 
rašeliny). Je to druh hluboko kořenující. Jako okrasná dřevina pěstovaná v 
parcích. 

Poznámka 
je to důležitá lesní hospodářská dřevina, rostoucí buď v čistých porostech nebo 
ve smíšených lesích. Má výborné pryskyřičnaté dřevo s výraznou kresbou 
letokruhů a s rozlišeným jádrem a bělím. 

Didaktické využití 
má poměrně dobře odlupující se rezavou borku. Demonstrace jehlic po dvou 
brachyblastech, vůně silice po rozemnutí. Okřídlená semena jsou přizpůsobena 
k rozšiřování větrem. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   bukotvaré   >   bukovité  
 

Dub letní (Quercus robur) 
Čeleď: bukovité (Fagaceae) 

 

Vzhled 
až 35 - 55 m vysoký listnáč s kmenem rozvětveným do silných větví a s 
nepravidelnou rozlehlou korunou. 

 

Kůra 
šedozelená, slabě lesklá. Borka je šedohnědá, tlustá a podélně rozbrázděná. 

 

Listy 
střídavé, řapík je krátký, čepel vejčitá, laločnatá s 3 - 6 páry tupých laloků, na 
bázi srdčitě ouškatá. 

 

Květy (květen) 
jednodomé, vykvétají současně s rašením listů. Samčí - mnohokvěté 
žlutozelené jehnědy, samičí - stopkaté hrozny, malé, nenápadné. 

Plody (září, říjen)  
nažky (žaludy) ponořené do čížky, mladé jsou zelené, za zralosti hnědé a 
stopkaté! 

Stanoviště 
smíšené listnaté lesy, od pradávna se lesnicky pěstuje a vysazuje do parků, 
podél silnic a do alejí jako hluboko kořenující, světlomilný strom. S dubem 
zimním jsou hlavními duby evropských opadavých lesů mírného pásu. Dub letní 
je spíše nížinný strom, jen zřídka vystupující nad 100 m n.m. 
Dub je jeden z významných krajinných prvků - př.: Dub letní v Odoleně Vodě 
(Postřižínská ulice, za Velkým hájem) - památný strom, jehož odhadované stáří 
v r.2006: 320 let. Obvod kmene: 4,77m, výška stromu: 14m. 

Poznámka 
duby bývají často napadeny žlabatkou, která způsobuje vznik hálek neboli 
duběnek na listech nebo čížkách plodů, v nichž žijí larvy hmyzu. Duběnky 
obsahují značné množství taninu a tříslovin. Používaly se k výrobě inkoustu. 

Didaktické využití 
nejčastěji se v přírodě setkáváme s dubem letním a dubem zimním. 
Demonstrujeme jednoduchý laločnatý list, který je na bázi zřetelně ouškatý s 
krátkým řapíkem, laloky nejsou přesně proti sobě, takže působí lehce 
asymetricky. Žaludy jsou v mělké čížce na dlouhé stopce. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   břízotvaré   >   břízovité  
 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 
Čeleď: břízovité (Betulaceae) 

 

Vzhled 
rychle rostoucí až 30 m vysoký listnatý strom s korunou v obrysu v oválu. 
Větve vzpřímené v ostrém úhlu, na konci chabě převislé. Větévky letorostů 
leskle červenohnědé, s četnými bradavčitými žlázkami, zprvu lepkavé. 

 

Kůra 
zprvu lesklá, bílá, odlupující se v tenkých, papírových příčných pásech, záhy se 
tvoří rozbrázděná černavá tvrdá borka. 

 

Listy 
střídavé, řapík 15-30 mm dlouhý, lysý. Čepel trojúhlá a dlouze zašpičatělá, 
dvojitě pilovitá, zprvu poněkud lepivá, lysá. 

 

Květy (duben, květen) 
jednodomé, rozkvétající současně s rašením listů, v dlouhých jehnědách. 

Plody (červenec - září)  
malé nažky, dvoustranně křídlaté, křídlo 2 - 3krát širší než vlastní nažka. Nažky 
jsou uspořádány v silných válcovitých šišticích, které se za zralosti rozpadávají. 

Stanoviště 
většinou v nížinách, řidčeji v horách do 1800 m n.m., ve světlých listnatých a 
jehličnatých lesích, lesních lemech. Nenáročná ekologicky, mrazuvzdorná, ne 
příliš hluboko kořenující. Velmi rozšířená jako parkový dekorační strom. 

Didaktické využití 
demonstrace okřídlených nažek, které jsou výborně přizpůsobeny rozletu 
pomocí větru. Nažky jsou uspořádány v jehnědách. Vhodný k demonstraci 
lenticel a jednodomosti. 
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Stezka   >   dvouděložné   >   bukotvaré   >   bukovité  
 

Dub zimní (Quercus petraea) 
Čeleď: bukovité (Fagaceae) 

 

Vzhled 
30-40 m vysoký listnáč se zpravidla rovným, až do koruny probíhajícím 
kmenem a se širokou, uzavřenou a pravidelněji větvenou korunou než má dub 
letní. 

 

Kmen 
šedozelená, hladká, slabě lesklá, později borka šedohnědá, tlustá, hluboce 
brázditá. 

 

Listy 
báze listu je přisedlá, 1-3 cm dlouhé řapíky. Listy střídavé, čepel vejčitá až 
eliptická, 6-16 cm dlouhá, laločnatá s 6 - 8 páry tupých laloků. Listy jsou pod 
lupou na rubu v rozvidlení žilek chlupaté. Často opadávají suché až pozdě v 
zimě. 

 

Květy (květen) 
rozvíjí se současně s rašením listů v květnu. Jednodomé, samčí v 
mnohokvětých žlutozelených jehnědách, samičí - hustě nahloučené, přisedlé a 
nenápadné. 

Plody(září, říjen) 
přisedlé nažky (žaludy) - narozdíl od dubu letního, který je má stopkaté. Nažky 
jsou ponořené v číšce, zprvu zelené, za zralosti hnědé. 

Stanoviště 
dub zimní na rozdíl od dubu letního je dřevinou podhůří a pahorkatin. Je 
významnou složkou listnatých a smíšených lesů. Dub je hluboko kořenující 
polostinný strom. 

Poznámka 
důležitá lesní hospodářsky významná dřevina, dřevo má všestranné využití. 
Dub zimní, ale i dub letní poskytují ve farmacii kůru, která obsahuje až 20% 
tříslovin, škrob, červená barviva a jiné. Užívá se především v kožním lékařství 
při chronických onemocnění, ale i ve veterinární medicíně. 

Didaktické využití 
demonstrace jednoduchého laločnatého listu, který je téměř symetrický a na 
bázi je klínovitě zúžený. List je lysý a má dlouhý řapík. Dále demonstrujeme 
žaludy, které jsou přisedlé či na krátké stopce. Listy zůstávají na větvích do 
jara. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   vrbotvaré   >   vrbovité  
 

Topol osika (Populus tremula) 
Čeleď: vrbovité (Salicaceae) 

 

Vzhled 
rychle rostoucí, až 30 m vysoký listnáč, s širokou řídkou korunou. Letošní 
větévky lysé, leskle světle hnědé. 

 

Kůra 
zprvu šedozelená, dlouho hladká, borka černošedá, podélně brázditá. 

 

Listy 
střídavé, řapík z boku zploštělý, stejně dlouhý jako čepel. Čepel okrouhlá až 
vejčitá, 3 - 8 cm dlouhá, hrubě zubatá, na líci leskle zelená, na rubu světlejší. 

 

Květy (březen, duben) 
dvoudomé, vykvétají před rašením listů. 
Samčí ve visutých, silných válcovitých jehnědách až 11 cm dlouhých, zprvu 
červených, později blednoucích. (viz foto) 
Samičí ve stejně dlouhých jehnědách, červenavé. 

Plody (květen, červen)  
tobolky, semena velmi drobná se svazečkem chlupů. 

Stanoviště 
od nížin po střední horský stupeň ( do 2000 m n.m.), často podél cest, v 
lomech a štěrkovištích, na křovinatých úhorech. Je to mrazuvzdorný, 
světlomilný strom, hluboce kořenující. 
 

Didaktické využití 
dlouhé zpolštělé řapíky způsobují příslovečné třesení listů i při nejslabším vánku 
- (třese se jako osika). Demonstrace dvoudomých květů, které vykvétají před 
rašením listů. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   bukotvaré   >   bukovité  
 

Dub červený (Quercus rubra) 
Čeleď: bukovité (Fagaceae) 

 

Vzhled 
30 až 50 m vysoký, rychle rostoucí listnáč. Koruna zprvu kuželovitá, ve stáří 
široce kulovitá. 

 

Kůra 
šedá, dlouhá léta hladká, později se tvoří borka tmavošedá, v drobných 
šupinách opadává. 

 

Listy 
střídavé, řapík 2-3 cm dlouhý, čepel v obrysu eliptická, na bázi klínovitá až 
zaokrouhlená, se 4-6 páry nepravidelně špičatě zubatých laloků se 
zaokrouhlenými zářezy. Listy na líci matně tmavozelené, na rubu světlejší, na 
podzim oranžově červené nebo nachově červené. 

 

Květy (květen) 
jednodomé, samčí - v dlouhých řídkokvětých, žlutozelených jehnědách, samičí - 
jednotlivé nebo po dvou přisedlé či velmi krátce stopkaté, malé, nenápadné. 

Plody (říjen)  
vejcovité nažky (žaludy), jednotlivě nebo po dvou přisedlé, či na krátké tlusté 
stopce. Číška miskovitě plochá, žalud červenohnědý, do 1/3 číšky ponořený. V 
prvém roce asi jen velikosti hrachu a teprve na podzim druhého roku dozrává. 

Stanoviště 
daří se mu na hlinitých či písčitých půdách. Hluboko kořenující světlomilný 
strom. 

Didaktické využití 
na podzim červené zbarvení listů. Často se plete s dubem bahenním, ale ten 
má na rozdíl od dubu červeného v paždí žilek listů chomáčky trichomů. 
Metamorfované květní lůžko v čížku a typ suchého nepukavého plodu - nažky. 

63



 

Stezka   >   Rosopsida   >   břízotvaré   >   lískovité  
 

Habr obecný (Carpinus betulus) 
Čeleď: lískovité (Corylaceae) 

 

Vzhled 
habr obecný je jedna z vůdčích dřevin listnatých lesů a hájů. Je to opadavá 
dřevina. Středně vysoký strom, do 20 m, s široce rozložitou korunou. 

 

Kůra 
hladká šedavá borka s charakteristickou kresbou tmavších pruhů na světle 
šedém podkladu. 

 

Listy 
střídavé, jednoduché, na okraji zubaté a po vyrašení nápadně svrasklé, které se 
na podzim teple žlutě vybarvují. 

 

Květy (duben) 
vyrůstají na loňských větévkách. Samčí nahé a skládají převislá jehnědovitá 
květenství, jejichž vřetena se během dozrávání plodů prodlužují, takže celé 
plodenství nakonec zdobí strom jako vánoční ozdoby. 

Plody (říjen)  
oříšek, jehož podpůrné listence dorůstají v trojlaločný blanitý létací aparát. 

Poznámka 
pěstuje se již po staletí. Snáší úspěšně i seřezávání, a proto se používá do 
tvarovaných živých plotů i živých stěn v parcích a zahradách. Habrové dřevo se 
dříve využívalo na výrobu nástrojů (hoblíků, dřevěných šroubů apod.). 

Didaktické využití 
demonstrace trojlaločného křídla létacího aparátů. Jednodomá dřevina, 
jehnědovité květenství. 

64



 

Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

Vzhled 
listnatý opadavý keř nebo strom až 10 m vysoký. 

 

Kůra 
temně hnědá, popraskaná v úzké kosočtverce. 

 

Listy 
střídavé, široce vejčité, 3-6 cm dlouhé, hluboce laločnaté s většinou špičatými 
laloky, na bázi široce klínovité. 

 

Květy (květen, červen) 
ve vzpřímených chocholících, oboupohlavné, pěti četné, bílá koruna, jedna 
čnělka obklopená červenými prašníky asi dvaceti tyčinek. 

Plody (září, říjen)  
lesklé, červené, asi 1 cm velké, kulovité malvice s jednou pecičkou. 

Stanoviště 
od nížin po střední horský stupeň listnatých i smíšených lesů, na mezích, v 
křovinách. Hluboko kořenující, polostinný až světlomilný. 

Didaktické využití 
demonstrace počtu semen po rozemnutí (u hlohu jednosemenného - 1 semeno, 
u hlohu pětisemenného - 5 semen, atd.). 
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Stezka   >   Rosopsida   >   olivovníkotvaré   >   olivovníkovité  
 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 
Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) 

 

Vzhled 
až 30 m vysoký listnáč s kulovitou či oválnou korunou. Zapojený v lese má 
dlouhý, bezvětvý kmen. 

 

Kůra 
světlešedá, borka hustě podélně brázditá. 

 

Listy 
vstřícné, až 35 cm dlouhé, lichozpeřené, s 9 - 15 lístky úzce eliptickými a 
špičatými, přisedlými, na kraji jemně pilovitým. Listy pozdě raší a na podzim 
opadávají zelené. 

 

Květy (duben, květen) 
rozvíjejí se před rašením listů, v mnohokvětých převislých latách na konci 
loňských větví. 

Plody (říjen)  
hnědé nažky s jazykovitým křídlem ve svazečkovitých latách. Již zralé plody visí 
ještě dlouho na stromě neopadané. 

Stanoviště 
smíšené listnaté lesy od nížin do středního horského stupně ( do 1300 m n.m.), 
podél vodních toků, v lužních lesích. Je to polostinný strom, hluboko kořenující. 
Oblíbený v parcích a alejích. 

Didaktické využití 
demonstrace křídlatých nažek, opylování větrem, dřevina jednodomá nebo 
dvoudomá. Upozornění na možnou záměnu s pajasanem žláznatým. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   dřínotvaré   >   dřínovité  
 

Svída krvavá (Cornus sanguinea) 
Čeleď: dřínovité (Cornaceae) 

 

Vzhled 
asi 2 - 4 m vysoký keř. 

 

Kůra 
podélnými i příčnými trhlinami rozdělena na malá políčka. Nepříjemně 
aromatická. 

 

Listy 
vstřícné, s řapíkem nahoře rýhovaným, krátce chloupkatým, čepel oválná, v 
předu zašpičatělá. Na líci světle zelená, na rubu matně zelená. Na podzim 
červené. 

 

Květy (květen, červen) 
v širokých okolících na konci větévek, kališní lístky krátké, 4 korunní lístky 
delší, bílé, na rubu chloupkaté. 

Plody  
peckovice - kulaté, hladké černomodré se světlými tečkami, pecka je kulatá. 

Stanoviště 
jako podrost ve smíšených či listnatých lesích, v houštinách, na březích řek. Od 
nížiny po 1200 m n.m.  
Vysazuje se např. ke zpevnění svahů, na neplodné půdy. 

Didaktické využití 
poukázat na červené zbarvení větví v zimě, leskle černé peckovice. Nepříjemně 
artomatická. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   štětkotvaré   >   zimolézovité  
 

Bez černý (Sambucus nigra) 
Čeleď: zimolézovité (Caprifoliaceae) 

 

Vzhled 
listnatý strom nebo keř až 10 m vysoký, s kmenem a větvemi rozšířenými v 
širokou korunu. Větve často dolů skloněné. 

 

Kůra 
šedohnědá podélně rozbrázděná borka. 

 

Listy 
vstřícné lichozpeřené, s pěti vejčitě eliptickými lístky až 12 cm dlouhými, 
pilovitými, po rozmačkání nepříjemně páchnoucími. Raší velmi brzy na jaře 
(březen, duben). 

 

Květy (květen, červen) 
květy jsou pětičetné, uspořádané v bohatých plochých vrcholících. Květní obal 
tvoří kalich a koruna. Korunní lístky jsou bílé, někdy nažloutlé, pravidelné a 
silně voní. 

Plody (září, říjen)  
kulovité, bobuli podobné peckovice se třemi peckami, za zralosti leskle černé, 
šťavnaté, jedlé, na červených stopkách. 

Stanoviště 
od nížin až po střední horský stupeň (do 1300 m n.m.), na lesních světlinách, 
podél cest a v křovinách, na pustých místech. Často na půdě bohaté dusíkem. 
Je to mělce kořenující, světlomilná až polostinná dřevina. 

Poznámka 
od pradávna se používají květy i plody (bezinky) zejména v léčitelství. Bez má 
baktericidní účinky, zmírňuje migrény a čerstvé listy se používaly jako obklad 
na povrchové rány. 

Didaktické využití 
smyslové vnímání - nepříjemně páchnoucí listy po rozemnutí, demonstrace 
vrcholičnatého květenství, silná vůně květů, dále černé jedlé plodenství 
peckoviček. Uvnitř peckovice tři pecky. Obsahuje vitamín C - využití na šťávy a 
zavařeniny. Demonstrace lenticel na mladých větvích, využití "bezové duše" k 
přípravě mikroskopických preparátů. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   mýdelníkotvaré   >   javorovité  
 

Javor babyka (Acer campestre) 
Čeleď: javorovité (Aceraceae) 

 

Vzhled 
až 12 m vysoký listnáč s kulovitou korunou, často však jen vysoký keř. 

 

Kůra 
hnědá, hladká, větve jsou často rozbrázděné podélnými korkovými lištami. 

 

Listy 
vstřícné, řapík při nalomení mléčící, čepel je dlanitě pětilaločnatá, zřídka 
trojlaločná. Laloky tupé, listy na podzim žlutavé nebo červené. 

 

Květy (duben, květen) 
vykvétají až po vyrašení listů v přímých chocholících, jsou oboupohlavné, 
pětičetné, žlutozelené - kalich i koruna. 

Plody (srpen, září)  
křídlaté dvounažky se dvěma plochými semennými pouzdry. Křídla jsou téměř v 
rovině. 

Stanoviště 
smíšené listnaté lesy v nížinách a pahorkatině, v lesních lemech a křovinatých 
stráních. Teplomilná rostlina, dosti hluboko kořenující. 

Poznámka 
babyka je odolný strom, lépe rostoucí ve vápenité půdě. Dřevo babyky je 
nejpevnější a nejtvrdší z javorových dřev a vyráběly se z ní např. dechové 
hudební nástroje. 

Didaktické využití 
vzrůst do 10ti metrů, demonstrace dvounažky, která svírá úhel 180 stupňů, 
dále mléčící řapíky. 
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Stezka   >   jehličnany   >   borovicotvaré   >   borovicovité  
 

Smrk ztepilý (Picea abies) 
Čeleď: borovicovité (Pinaceae) 

 

Vzhled 
stálezelený, až 50 m vysoký přímý jehličnan se stejnoměrnou špičatě 
kuželovitou korunou. 

 

Kůra 
šedá až červenohnědá, šupinovitá borka. 

 

Jehlice 
přisedlé na malých hnědých polštářcích větévek. Jehlice vyrůstají ve šroubovici, 
jen u zastíněných větví jsou na spodu rozčísnuté. Jsou tuhé, špičaté, 
čtyřhranné, opadávají po 5 - 7 letech. 

Šištice (duben, květen) 
jednodomé. Samičí šištice se tvoří jen ve svrchní části koruny, jsou 2 - 5 cm 
velké, červené a posléze dorůstají v nerozpadavé převislé šišky. Samčí jsou 
roztroušeně po celé koruně, 1,5 - 3 cm dlouhé, zprvu červené, později žluté. 

 

Šišky 
10 - 16 cm dlouhé, hnědé, opadávají v celosti. 

Stanoviště 
severní a střední Evropa, roste až do výšky 2000 m n.m. Mimo pohoří je 
rozšířený jako lesnicky pěstovaný strom. Má malé nároky na živiny v půdě, ale 
jako mělce kořenující strom má velké nároky na půdní vlhkost. 

Poznámka 
jde o jednu z nejznámějších zahradních jehličnatých dřevin. 

 

Didaktické využití 
smrkové monokultury - napadení kůrovcem, citlivý na znečištěné ovzduší, 
demonstrace jehlic, hnědých polštářků na větvičce a šupinaté borky. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

 

Vzhled 
opadavý poléhavý polokeř. Má dvojí prýty - dřevnaté, nekvetoucí, poléhavé až 
plazivé a kvetoucí, krátké, rašící z nekvetoucích, přímé. Prýty mohou být oblé i 
hranaté, žláznaté i osinaté. 

 

Listy 
většinou prstovitě 3 - 7 četné, na líci zelené, rub zelený bez plsti nebo až 
šedobíle plstnatý. 

 

Květy 
zpravidla v latách, květní plátky bílé až růžově červené. 

Plody  
černočervené až černé, většinou lesklé a chutné, v době zralosti se oddělí i s 
plodovým lůžkem. Jde o souplodí peckoviček - ostružinu. 

Stanoviště 
na mezích a v houštinách, na okrajích lesů, kolem cest, ve světlých lesích nebo 
na mýtinách, nížiny až hory. 

Poznámka 
léčivka. 

Didaktické využití 
demonstrace prýtů a souplodí peckoviček na plodovém lůžku. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   břízotvaré   >   lískovité  
 

Líska obecná (Corylus avellana) 
Čeleď: lískovité (Corylaceae) 

 

Vzhled 
až 6 m vysoký keř. 

 

Kůra 
hladká, hnědošedá, lesklá, později rozbrázděná. 

 

Listy 
střídavé, řapík chlupatý, čepel široce obvejčitá, zašpičatělá, na bázi srdčitá, 
dvojitě pilovitá. 

 

Květy (únor - duben) 
vykvétají před rašením listů, jednodomé. Samčí - ve visutých jehnědách, samičí 
- malé, pupenovité, s vyčnívajícími červenými bliznami. 

Plody(srpen - říjen)  
oříšky, zahalené do dvou kalichovitě srostlých listenů, vystupujících v cípky. 

Stanoviště 
listnaté lesy, v lesních lemech, podél cest. Je mělce kořenující, polostinná. Od 
nížin po horské pásmo. 

Didaktické využití 
demonstrace suchých nepukavých plodů -oříšků v listenech, dále samčího 
květenství v jehnědách a červených blizen u samičích květů. 
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Stezka   >   jehličnany   >   borovicotvaré   >   borovicovité  
 

Borovice černá (Pinus nigra) 
Čeleď: borovicovité (Pinaceae) 

 

Vzhled 
až 40 m vysoký, v mládí rychle rostoucí jehličnan. 

 

Kůra 
šedohnědá, později černohnědá, ve stáří drsně brázditými šupinami opadavá. 

 

Jehlice 
po dvou na krátkých brachyblastech, 8 - 16 cm dlouhé, tuhé, špičaté, 
tmavozelené. 

 

Šištice (květen, červen) 
jako u borovice lesní, ale větší. Samčí šištice jsou válcovité a žlutavé, samičí 
šištice červené až nafialovělé, po třech letech dozrávají v přisedlé vejčité šišky 
zhruba 8 cm veliké. 

 

Šišky 
víceméně vodorovně odstávající, vejcovité, přisedlé či krátce stopkaté, okrově 
hnědé, slabě lesklé. Na podzim druhého roku se šišky otevírají a opadávají v 
celistvosti. Vnitřní strana spodních šupin je černá (na rozdíl od borovice lesní). 

Stanoviště 
v oblastech s teplým létem, odolná vůči znečištěnému ovzduší, mrazuvzdorná. 
Hluboko kořenující. 

Didaktické využití 
demonstrace rostlinných orgánů - jehlice po dvou na krátkých brachyblastech, 
dlouhé, tuhé. Pro mikroskopování lze využít setřeseného pylu (přizpůsobení 
opylování větrem) a řez jehlicemi. Porovnání kůry, jehlic a šišek s borovicí lesní. 
Možnost využití výsadby v městském prašném prostředí. 
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9.2.3 Elektronická naučná stezka MĚSTO  
 

 

 

 

 

74



 

 

STEZKA "MĚSTO" 
Stezka   >   Rostliny   >   Vyšší rostliny 

> ODDĚLENÍ > TŘÍDA > ŘÁD > ČELEĎ > ROD a DRUH 

jehličnany 
(Pinophyta) 

jehličnany 
(Pinopsida) 

borovicotvaré 
(Pinales) 

borovicovité 
(Pinaceae) 

Borovice černá 
(Pinus nigra) 

    Borovice lesní 
(Pinus sylvestris) 

    Modřín opadavý 
(Larix decidua) 

    Smrk pichlavý 
(Picea pungens) 

  cypřišotvaré 
(Cupressales) 

cypřišovité 
(Cupressaceae) 

Jalovec obecný 
(Juniperus communis) 

  tisotvaré 
(Taxales) 

tisovité 
(Taxaceae) 

Tis červený 
(Taxus baccata) 

krytosemenné rostliny 
(Magnoliophyta) Rosopsida bobotvaré 

(Fabales) 
bobovité 
(Fabaceae) 

Trnovník akát 
(Robinia pseudoacacia) 

  břízotvaré 
(Betulales) 

břízovité 
(Betulaceae) 

Bříza bělokorá 
(Betula pendula) 

  bukotvaré 
(Fagales) 

bukovité 
(Fagaceae) 

Buk lesní 
(Fagus sylvatica) 

    Dub letní 
(Quercus robur) 

  dřínotvaré 
(Cornales) 

dřínovité 
(Cornaceae) 

Svída bílá 
(Cornus alba) 

  lomikamenotvaré 
(Saxifragales) 

pustorylovité 
(Philadelphaceae) 

Pustoryl věncový 
(Philadelphus coronarius) 

  mýdelníkotvaré 
(Sapindales) 

javorovité 
(Aceraceae) 

Javor klen 
(Acer pseudoplatanus) 

    Javor mléč 
(Acer platanoides) 

   jírovcovité 
(Hippocastanaceae) 

Jírovec maďal 
(Aesculus hippocastanum) 

  olivovníkotvaré 
(Oleales) 

olivovníkovité 
(Oleaceae) 

Šeřík obecný 
(Syringa vulgaris) 

    Zlatice prostřední 
(Forsythia intermedia) 

  růžotvaré 
(Rosales) 

růžovité 
(Rosaceae) 

Hloh jednosemenný 
(Crataegus monogyna) 

    Hrušeň obecná 
(Pyrus communis) 

    Jabloň domácí 
(Malus domestica) 

    Jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia) 

    Mochna křovitá 
(Potentilla fruticosa) 

    Růže šípková 
(Rosa canina) 

    Třešeň ptačí 
(Prunus avium) 

   tavolníkovité 
(Spiraeaceae) 

Tavolník van Houtteův 
(Spirea vanhouttei) 

  slézotvaré 
(Malvales) 

lípovité 
(Tiliaceae) 

Lípa srdčitá 
(Tilia cordata) 

  štětkotvaré 
(Dipsacales) 

zimolezovité 
(Caprifoliaceae) 

Bez černý 
(Sambucus nigra) 

    Pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus) 

    Zimoléz obecný 
(Lonicera xylosteum) 
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Stezka   >   jehličnany   >   borovicotvaré   >   borovicovité  
 

Smrk pichlavý (Picea pungens) 
Čeleď: borovicovité (Pinaceae) 

 

Vzhled 
je to strom s hustými, krátkými větvemi, asi 30 - 50m vysoký. 

 

Kůra 
s šedohnědou brázditou borkou. 

 

Jehlice 
mladé jehlice jsou měkké, modrozelené, dospělé jsou však velmi tuhé, 
pichlavé, čtyřhranné, odstávají na všechny strany. Jehlice nasedají kolem 
dokola větévek. Opadávají po 3-8 letech. Barva jehlic - od modrozelené po 
stříbřitě modrou. 

 

Šištice (květen) 
jednodomé, samčí žluté, samičí ve vzpřímených červenavých šišticích - pouze 
ve vrcholových větvích. 

 

Šišky 
podlouhlé, 5 - 10 cm dlouhé, v mládí zelené, ve zralosti pískově béžové. 
Zůstávají na stromě do následujícího roku. Šupiny mají měkké, ohebné, na 
konci jakoby vlnitě vykousané. Šišky opadávají v celosti. 

Stanoviště 
smrk pichlavý je horská dřevina, rostoucí v polohách mezi 2000 m.n.m. a 3000 
m.n.m. ve smíšených porostech s jedlí ojíněnou, borovicí těžkou a douglaskou. 
Je to rostlina neobyčejně přizpůsobivá, tolerantní k suchým i vlhkým půdám, 
odolná i ke znečištění ovzduší. 

Poznámka 
jde o jednu z nejznámějších zahradních jehličnatých dřevin. 

Didaktické využití 
poukázat na stříbrné zabarvení jehlic, které je způsobeno silným ojíněním s 
tlustou vrstvou vosku - což je znak přizpůsobení se výskytu ve skalistých 
horách, kde jsou tyto stromy domovem a musí snášet tuhé zimy a suchá léta. 
Vhodný k výsadbě ve znečištěném městské prostředí. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   mýdelníkotvaré   >   jírovcovité  
 

Jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) 
Čeleď: jírovcovité (Hippocastanaceae) 

 

Vzhled 
statný listnatý strom, vysoký 15 - 25 m s širokou a hustou korunou. 

 

Kmen, kůra 
často krátký, pokroucený, kůra zprvu hladká, záhy tloustnoucí v šedohnědou 
šupinovitou borku. Na větvích vyrůstají hnědě plstnaté mladé větévky s 
nápadně lepivými velkými pupeny. 

 

Listy 
dlanitě dělené, pěti až sedmičetné na dlouhém řapíku. 

 

Květy (květen, červen) 
vzpřímené, jehlancovité hrozny květů složené z vijanů, tvořeny až devadesáti 
květy. Rozkvétají odzdola nahoru během května. Květy jsou souměrné, čtyř až 
pětičetné. 

Plody(září, říjen)  
osténkaté tobolky mají 1 - 3 velká semena ("kaštany"). 

Stanoviště 
je to zimovzdorný, ploše kořenující, polostinný strom. Spíše na vlhkých živných 
půdách. 

Poznámka 
od roku 1986 trpí jírovec velkou invazí drobného motýlka klíněnky jírovcové, 
která zaplavila téměř celou Evropu. 

Didaktické využití 
květy maďalu vykazují ekologickou zvláštnost - květy se žlutou skvrnou tvoří 
nektar a květy s červenou skvrnou už nikoliv, červená skvrna je signálem pro 
hmyz, aby na květy již nenalétával. Demonstrace osténkatého plodu s 1-3 
velkými semeny (kaštany) a dlanitě složeného listu. Upozornění na výskyt 
klíněnky. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   slézotvaré   >   lipovité  
 

Lípa srdčitá = malolistá (Tilia cordata) 
Čeleď: lípovité (Tiliaceae) 

 

Vzhled 
až 30m vysoký listnatý strom, ve volném prostoru s krátkým kmenem a 
rozložitou, hustou, rovnoměrnou korunou. V souvislém porostu má kmen 
dlouhý, bez větví a vysoce nasazenou korunou. 

 

Kůra 
zprvu hladká a tenká, pozdější borka tmavě šedá až černavá, hustě podélně 
popraskaná. 

 

 

Listy 
střídavé, dvouřadé, řapík asi 2 cm dlouhý, lysý. Čepel srdčitá, zašpičatělá, ostře 
pilovitá, na líci lysá, na rubu šedozelená a v paždí žilek má rezavé chomáčky 
chloupků. 

 

Květy (červen, červenec) 
rozkvétají po vyrašení listů, oboupohlavné, po 4 - 11 vrcholících, k jejichž 
stopce přirůstá jazykovitý, bledě zelený listen, okvětí bledě žlutozelené, 
pětičetné, silně vonné. 

Plody(září)  
kulovitý lysý oříšek, s tenkým šedým oplodím. Plody odpadávají společně s 
listenem jako létacím aparátem. 

Stanoviště 
od nížiny po střední horský stupeň (do 1400 m n.m.), ve smíšených listnatých 
lesích. Je to dřevina ohrožovaná pozdními mrazy a znečištěním v ovzduší. Často 
vysazovaná v parcích a alejích podél silnic. 

Poznámka 
lipový květ se užívá v léčitelství hlavně na nachlazení. 

Didaktické využití 
ukázka srdčitě vykrojených listů, v paždí žilek s rezavými chomáčky chlupů na 
spodní straně listu a okraje listů, které bývají zahnuté nahoru. Dále kulovitý lysý 
oříšek. Možnost demonstrace létacího zařízení - listenu. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   bobotvaré   >   bobovité  
 

Trnovník akát (Robinia pseudacacia) 
Čeleď: bobovité (Fabaceae) 

 

Vzhled 
rychle rostoucí, až 25 m vysoký, chudě větvený listnatý strom s kmenem často 
pokřiveným a řídkou kulovitou korunou. 

 

Kůra 
tvoří světle šedou až šedohnědou, hluboce rozbrázděnou borku. 

 

Listy 
střídavé, lichozpeřené, s 9 - 19 tenkými celokrajnými lístky. Řapíky listů na bázi 
se 2 silnými ostny. Listy raší pozdě. 

 

Květy (květen, červen) 
bílé, oboupohlavné, motýlokvěté, ve visutých hroznech. Květy jsou intenzivně 
vonné, bohaté nektarem. 

Plody (říjen, listopad)  
lusky, 5 - 11 cm dlouhé, ploché, hnědé, kožovité. Otevřené lusky vytrvají na 
stromě až do příštího roku. 

Stanoviště 
teplé polohy nížin a pahorkatin, vyhýbá se mokrým stanovištím. Pomocí 
kořenových bakterií váže vzdušný dusík, takže obohacuje půdu o sloučeniny 
dusíku. 

Poznámka 
většina orgánů tohoto stromu je jedovatá! Sloučeniny, vylučované opadavými 
listy i kořeny, ničí většinu půdní vegetace na místech, kde akát roste. 

Didaktické využití 
demonstrace bílých motýlovitých květů uspořádaných v hroznech, které 
intenzivně voní. Ukázka lichozpeřených listů s dvěma ostny na bázi řapíku. 
Plody lusky - setrvávající na stromě do dalšího roku. Hluboce rozbrázděná 
borka. Upozornění na malý výskyt jiných rostlinných druhů v okolí akátu - 
alelopatie. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Růže šípková (Rosa canina) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

 

Vzhled 
většinou statný, 1 - 3 m vysoký keř. S početnými trny, které jsou všechny 
stejné, štíhlé. Ostnité prýty dosahují délky až 3 m. 

 

Listy 
střídavé, lichozpeřené, pěti a sedmičetné, na lícní straně tmavě zelené, na rubu 
světle modrozelené, jednotlivé lístky jsou všechny téměř stejně veliké, vejčité, 
jednoduše či dvojitě pilovité. Řapík s úzkými cípy palistů. 

 

Květy (červen - polovina července) 
světle růžové, pětiti četné. 

 

Plody (od září)  
souplodí nažek ve zdužnatělé češuli - šípek, který je vejčitý, zpočátku oranžově 
červený a později intenzivně červený. 

Stanoviště 
v listnatých lesích, na okrajích lesů, v plotech, houštinách, na mezích u cest. Od 
nížin po 1200 m n.m. Kořeny až 1 m hluboko. 

Poznámka 
šípková růže je nejhojnější divokou růží v Evropě, její šípky obsahují velké 
množství vitaminu C a cenné cukry. 

Didaktické využití 
demonstrace pětičetných květů, červeného šípku - nažky ve zdužnatělé češuli. 
Rozšířený řapík s úzkými cípy palistů. Vysoký obsah vit. C. 
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Stezka   >   jehličnany   >   borovicotvaré   >   borovicovité  
 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) 
Čeleď: borovicovité (Pinaceae) 

 

Vzhled 
stromy borovice lesní jsou 25-45 m vysoké, zpravidla přes polovinu kmene 
odvětvené, s oblou vzdušnou korunou.Vždyzelený jehličnan. 

 

Kůra 
borka mladých stromů a větví má charakteristickou oranžově okrovou barvu, je 
lesklá, odlupuje se v papírových šupinách. Borka starých kmenů je šedohnědá, 
brázditá. 

 

Jehlice 
vyrůstají ve svazečcích po dvou. Jsou tuhé, trochu zkroucené, namodrale 
zelené, nebo tmavě zelené, 4-7 cm dlouhé, špičaté a na okraji pilovité. Na 
stromě zůstávají asi tři roky. 

 

Šištice (květen) 
jednodomé. Samčí jsou hustě nahlučené na bázi letošních větévek, žluté, 
válcovité. Samičí šištice jsou jednotlivé či po dvou, tmavočervené. 

 

Šišky 
jsou jednotlivé nebo po dvou až třech, stopkaté až přisedlé, vejčitě kuželovité. 
Semena mají červeno hnědé křídlo. Plodní šupiny se světle hnědým 
štítkem.Semena dozrávají až na podzim druhého roku a následující jaro 
rozevřením plodních šupin vypadávají. 

Stanoviště 
převážně nížiny, ale v horách vystupuje až do výšky 2100 m n.m. V Evropě 
osidluje především extrémní stanoviště (suché, na živiny chudé písčiny, 
rašeliny). Je to druh hluboko kořenující. Jako okrasná dřevina pěstovaná v 
parcích. 

Poznámka 
je to důležitá lesní hospodářská dřevina, rostoucí buď v čistých porostech nebo 
ve smíšených lesích. Má výborné pryskyřičnaté dřevo s výraznou kresbou 
letokruhů a s rozlišeným jádrem a bělím. 

Didaktické využití 
má poměrně dobře odlupující se rezavou borku. Demonstrace jehlic po dvou 
brachyblastech, vůně silice po rozemnutí. Okřídlená semena jsou přizpůsobena 
k rozšiřování větrem. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Hrušeň obecná (Pyrus communis) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

Vzhled 
hrušeň obecná je strom s široce kuželovitou korunou vysokou mnohdy až 20 m. 

 

Kůra 
v mládí je hnědavá a hladká, ve stáří rozpraskaná na drobnější obdélníkové 
šupiny zbarvené do šedá. 

 

Listy 
jsou eliptické, dlouze řapíkaté, na líci lesklé s drobně pilovitým okrajem, 
tmavozelené. 

 

Květy (duben - květen) 
mají dlouhé stopky a vytvářejí chocholíky po 3-9 květech. Jednotlivé květy jsou 
bílé až slabě narůžovělé, mají vejčité korunní plátky. Červené prašníky. 

 

Plody  
zvané hrušky - malvice hruškovitého tvaru s černými zralými semeny. 

Stanoviště 
hrušeň obecná roste ve volné přírodě od nížin do vyšších pahorkatin, nejvíce v 
lužních lesích. Je poloslunnou dřevinou, citlivou k silným mrazům. Pěstuje se v 
sadech, ovocných zahradách, ve stromořadích apod. 

Poznámka 
hrušeň obecná se pěstuje již po staletí jako ovocný strom pro své chutné plody, 
během doby bylo vypěstováno odhadem až 5000 jednotlivých odrůd hrušní. V 
České republice se pěstuje odhadem asi 600 odrůd. Dřevo je hnědočervené, 
tvrdé, pružné, velmi hodnotné. 

Didaktické využití 
poukázat na široce kuželovitou vysokou korunu. Kůra rozpraskaná na drobné 
obdélníkové šupiny. Květy v chocholících, mají červené prašníky. Plod malvice. 
Při mikroskopování demonstrace sklerenchymatických buněk tzv."kamenné 
buňky" v okolí jádřince. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   tavolníkovité  
 

Tavolník van Houtteův (Spirea vanhouttei) 
Čeleď: tavolníkovité (Spiraeaceae) 

 

Vzhled 
až 2 m vysoký opadavý keř. 

 

Listy 
řapíkaté, eliptické, v horní polovině pilovité až trojlaločné. 

 

Květy (květen, červen) 
uspořádány v okoličnatých květenstvích, květenství nejprve ploché, později 
polokulovité, korunní lístky bílé, okrouhlé. V době květu není na keřích téměř 
vůbec vidět listy, protože jsou celé větve obsypány zářivě bílými květenstvími. 

Plody  
měchýřek. 

Stanoviště 
jedná se o velmi nenáročný a odolný keř, kterému vyhovují vápenité půdy a 
slunné stanoviště. Bývá vysazován buď solitérně nebo v živých plotech (dobře 
snáší sestřihování). Dobře snáší městské ovzduší. 

Poznámka 
jedná se o uměle vypěstovaného křížence tavolníku kantonského a tavolníku 
trojlaločného. V současnosti jde u nás o jeden z nejčastěji pěstovaných 
tavolníků vůbec. Pěstuje se zejména v parcích a živých plotech. 

Didaktické využití 
demonstrace okoličnatého květenství. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Třešeň ptačí (Prunus avium) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

Vzhled 
20 až 30 m vysoký listnáč, jako solitér s krátkým kmenem a kulovitou korunou, 
v porostu s vyšším kmenem a vysoko nasazenou korunou. 

 

Listy 
střídavé, tenké, řapík až 5 cm dlouhý, se dvěmi červenými žlázkami, čepel 
obvejčitá až eliptická, zašpičatělá, 7 - 15 cm dlouhá, vroubkovaně pilovitá, na 
rubu na žilkách mírně chlupatá, na líci lysá. Listy na podzim jsou žluté nebo 
červené. 

 

Květy (duben, květen) 
vykvétající krátce před rašením listů, na loňských brachyblastech po 2-4 v 
okolíku, dlouze stopkaté, oboupohlavné, pětičetné, korunní lístky bílé. 

Plody (červenec) 
peckovice (třešně), za zralosti leskle černavě červené. Dužnina planých stromů 
je hořkosladká. 

Kůra 
hladká, lesklá, šedá nebo červenohnědá s příčnými korkovými proužky, později 
vytvoří černošedou podélně rozpraskanou borku. 

Stanoviště 
v nížinách i horách, v listnatých lesích, živých plotech. Třešeň je teplomilný 
strom, ne příliš hluboko kořenující ovocný strom. 

Poznámka 
kulturní třešně jsou vypěstované z třešně ptačí. 

Didaktické využití 
poukázat na tvar solitérního stromu, dále na eliptický zašpičatělý tvar čepele 
listu, na řapíku dvě červené žlázky. Pětičetné květy v okolíku a typická 
červenohnědá kůra s příčnými korkovými proužky. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Jabloň domácí (Malus domestica) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

Vzhled 
ovocný strom vyrůstající do výšky až 5 m. 

 

Kůra 
šedohnědá. Borka jemně rozbrázděná, odlupuje se malými tenkými šupinami. 

 

Listy 
čepel je okrouhle vejčitá, krátce zašpičatělá, jednoduše či dvojitě pilovitá, na 
rubu jemně chlupatá. 

 

Květy (duben, květen) 
pětičetné, oboupohlavné, bílé, vně narůžovělé, tvoří chudokvětý chocholík po 4-
8 květech. 

 

Plody (srpen - září)  
malvice (jablko) s asi 5-12 semeny v jádřinci, jde o plod dužnatý. Plody 
nejméně 5 cm v průměru, kulovité či zploštělé. 

Stanoviště 
provlhčené půdy bohaté na živiny. Mírný pás. 

Poznámka 
je nejstarším ovocným stromem. Dnes se vyskytuje více než 10.000 odrůd 
jabloní. Jabloně jsou v ČR nejvíce rozšířeny ze všech ovocných stromů. Řada 
odrůd je šlechtěna na odolnost vůči nízkým teplotám i různým chorobám. 

Didaktické využití 
poukázat na spíše kulovitou korunu (narozdíl od hrušky). Demonstrace jemných 
chloupků na rubu listu, dále dužnatého plodu - malvice. Květy tvoří chudokvětý 
chocholík. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

Vzhled 
listnatý opadavý keř nebo strom až 10 m vysoký. 

 

Kůra 
temně hnědá, popraskaná v úzké kosočtverce. 

 

Listy 
střídavé, široce vejčité, 3-6 cm dlouhé, hluboce laločnaté s většinou špičatými 
laloky, na bázi široce klínovité. 

 

Květy (květen, červen) 
ve vzpřímených chocholících, oboupohlavné, pěti četné, bílá koruna, jedna 
čnělka obklopená červenými prašníky asi dvaceti tyčinek. 

Plody (září, říjen)  
lesklé, červené, asi 1 cm velké, kulovité malvice s jednou pecičkou. 

Stanoviště 
od nížin po střední horský stupeň listnatých i smíšených lesů, na mezích, v 
křovinách. Hluboko kořenující, polostinný až světlomilný. 

Didaktické využití 
demonstrace počtu semen po rozemnutí (u hlohu jednosemenného - 1 semeno, 
u hlohu pětisemenného - 5 semen, atd.). 
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Stezka   >   Rosopsida   >   štětkotvaré   >   zimolézovité  
 

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 
Čeleď: zimolézovité (Caprifoliaceae) 

 

Vzhled 
vzpřímený, bohatě větvený až 3 m vysoký keř. Mladé větve šedavě chloupkaté, 
staré větve duté, lysé. 

 

Kůra 
šedohnědá, podélně praskající. 

 

Listy 
vstřícné, řapíkaté, až 7 cm dlouhé, eliptické až téměř okrouhlé, celokrajné, na 
líci šedozelené, chloupkaté, na rubu světlejší a hustě chloupkaté. 

 

Květy (květen, červen) 
pětičetné, většinou bílé, později žlutavé, v párech v paždí listů. Květní korunka 
dvoupyská, trubka chlupatá. 

Plody(červen,červenec)  
bobule se čtyřmi semeny, kulaté, asi velikosti hrachu, červené, lesklé, 
jedovaté! 

Stanoviště 
ve světlých lesích, na okrajích lesů a v houštinách až do výšky 1600 m n.m. U 
nás častý hlavně v severních a středních Čechách. Zimolez obecný se vysazuje i 
jako okrasný keř. 

Didaktické využití 
u květů, které rostou v paždí listů, ukázka dvoupyské korunky a chlupaté 
trubky. Kulaté bobule se čtyřmi semeny - jedovaté! Vykvétá brzy z jara - 
možnost využití pro laboratorní cvičení - stavba květu. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   štětkotvaré   >   zimolézovité  
 

Bez černý (Sambucus nigra) 
Čeleď: zimolézovité (Caprifoliaceae) 

 

Vzhled 
listnatý strom nebo keř až 10 m vysoký, s kmenem a větvemi rozšířenými v 
širokou korunu. Větve často dolů skloněné. 

 

Kůra 
šedohnědá podélně rozbrázděná borka. 

 

Listy 
vstřícné lichozpeřené, s pěti vejčitě eliptickými lístky až 12 cm dlouhými, 
pilovitými, po rozmačkání nepříjemně páchnoucími. Raší velmi brzy na jaře 
(březen, duben). 

 

Květy (květen, červen) 
květy jsou pětičetné, uspořádané v bohatých plochých vrcholících. Květní obal 
tvoří kalich a koruna. Korunní lístky jsou bílé, někdy nažloutlé, pravidelné a 
silně voní. 

Plody (září, říjen)  
kulovité, bobuli podobné peckovice se třemi peckami, za zralosti leskle černé, 
šťavnaté, jedlé, na červených stopkách. 

Stanoviště 
od nížin až po střední horský stupeň (do 1300 m n.m.), na lesních světlinách, 
podél cest a v křovinách, na pustých místech. Často na půdě bohaté dusíkem. 
Je to mělce kořenující, světlomilná až polostinná dřevina. 

Poznámka 
od pradávna se používají květy i plody (bezinky) zejména v léčitelství. Bez má 
baktericidní účinky, zmírňuje migrény a čerstvé listy se používaly jako obklad 
na povrchové rány. 

Didaktické využití 
smyslové vnímání - nepříjemně páchnoucí listy po rozemnutí, demonstrace 
vrcholičnatého květenství, silná vůně květů, dále černé jedlé plodenství 
peckoviček. Uvnitř peckovice tři pecky. Obsahuje vitamín C - využití na šťávy a 
zavařeniny. Demonstrace lenticel na mladých větvích, využití "bezové duše" k 
přípravě mikroskopických preparátů. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

Vzhled 
až 15 m vysoký listnáč, v mládí rychle rostoucí, s řídkou kulovitou korunou, 
často vícekmenný. 

 

Kůra 
hladká, lesklá, šedá s podlouhlými přímými lenticelami. Zřídka tmavošedá 
podélně brázditá borka. 

 

Listy 
střídavé, lichozpeřené, 10 až 20 cm dlouhé, s 9 - 17 lístky úzce eliptickými, 
špičatými, až 6 cm dlouhými, ostře až hrubě pilovitými, na rubu šedozelenými. 
Na podzim tmavě červenými nebo žlutými. 

 

Květy (květen, červen) 
v bohatých vrcholících, oboupohlavné, asi 1 cm vysoké, pětičetné, bílé korunní 
lístky. Květy nepříjemně páchnou. 

Plody (srpen - říjen)  
v hustém plodenství, kulovité malvičky (jeřabiny), často se třemi semeny, 
zprvu žluté, později nachově červené. Plody zůstávají neopadané dlouho do 
zimy na stromech. 

Stanoviště 
roste ve všech výškových stupních až po horní hranici lesa (do 2400 m n.m.), v 
listnatých i jehličnatých lesích, podél cest a v křovinách, hluboko kořenující, 
někdy vysazovaná jako okrasná dřevina v parcích a zahradách. 

Didaktické využití 
demonstrace červených kulovitých malvic - po rozkrojení je vidět malý jádřinec. 
Malvice jsou sice jedlé, ale hořké. Dále demonstrujeme ostře zubatý 
lichozpeřený list, který po rozemnutí voní po marcipánu. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   dřínotvaré   >   dřínovité  
 

Pustoryl věncový (Phyladelphus coronarius) 
Čeleď: dřínovité (Phyladelphaceae) 

 

Vzhled 
keř dorůstající až 3 m vysoko. Jelikož jeho květy připomínají jasmín, je též 
nazýván jako "nepravý jasmín". 

 

Kůra 
mladé větvičky hnědočervené, zpočátku chloupkaté. Starší větve kaštanově 
hnědé s odlupující se borkou. 

 

Listy 
vejčité, tenké, až 10 cm dlouhé, zašpičatělé, se 6 - 11 zoubky, v paždí žilnatiny 
slabě chloupkaté. 

 

Květy (červen, červenec) 
mléčně bílé, po 1 - 10 v hroznech. Květ má 4 podlouhlé korunní lístky se 
zaoblenou špičkou. Květy silně sladce voní po pomerančích. 

Plody  
čtyřchlopňová tobolka s četnými drobnými semínky. 

Stanoviště 
lze jej považovat za běžně pěstovaný keř, v současnosti se nabízí v mnoha 
odrůdách. Nevykazuje žádné zvláštní nároky na kvalitu půdy. 

Didaktické využití 
květy připomínající jasmín, silně sladce voní po pomeranči a rostou po 1 - 10 v 
hroznech, mají mnoho tyčinek. 
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Stezka   >   jehličnany   >   borovicotvaré   >   borovicovité  
 

Borovice černá (Pinus nigra) 
Čeleď: borovicovité (Pinaceae) 

 

Vzhled 
až 40 m vysoký, v mládí rychle rostoucí jehličnan. 

 

Kůra 
šedohnědá, později černohnědá, ve stáří drsně brázditými šupinami opadavá. 

 

Jehlice 
po dvou na krátkých brachyblastech, 8 - 16 cm dlouhé, tuhé, špičaté, 
tmavozelené. 

 

Šištice (květen, červen) 
jako u borovice lesní, ale větší. Samčí šištice jsou válcovité a žlutavé, samičí 
šištice červené až nafialovělé, po třech letech dozrávají v přisedlé vejčité šišky 
zhruba 8 cm veliké. 

 

Šišky 
víceméně vodorovně odstávající, vejcovité, přisedlé či krátce stopkaté, okrově 
hnědé, slabě lesklé. Na podzim druhého roku se šišky otevírají a opadávají v 
celistvosti. Vnitřní strana spodních šupin je černá (na rozdíl od borovice lesní). 

Stanoviště 
v oblastech s teplým létem, odolná vůči znečištěnému ovzduší, mrazuvzdorná. 
Hluboko kořenující. 

Didaktické využití 
demonstrace rostlinných orgánů - jehlice po dvou na krátkých brachyblastech, 
dlouhé, tuhé. Pro mikroskopování lze využít setřeseného pylu (přizpůsobení 
opylování větrem) a řez jehlicemi. Porovnání kůry, jehlic a šišek s borovicí lesní. 
Možnost využití výsadby v městském prašném prostředí. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   mýdelníkotvaré   >   javorovité  
 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) 
Čeleď: javorovité (Aceraceae) 

 

Vzhled 
opadavý, až 40 m vysoký strom s pravidelnou, válcovitou korunou. 

 

Kmen, kůra 
dosahuje průměru až 1,5 m, borka je téměř hladká, tmavošedá se světlejšími 
pruhy, odlupující se ve velkých šupinách. 

 

Listy 
vstřícné, řapíkaté, dlanitě pětiklané, laloky tupě pilovité. 

 

Květy (květen) 
pětičetné, žlutozelené a jsou uspořádány v převislých, až 16 cm dlouhých 
latách. 

Plody (září, říjen)  
křídlaté dvounažky, které mezi sebou svírají ostrý úhel. 

Stanoviště 
listnaté nebo smíšení lesy, často stinné údolní lesy, na půdách čerstvě vlhkých, 
výživných, na stanovištích spíše stinných, chladnějších a s vyšší vzdušnou 
vlhkostí. Často bývá pěstován v parcích ať už jako solitérní nebo alejový strom. 

Poznámka 
tvrdé a trvanlivé dřevo javoru klen je užíváno k výrobě nábytku, hudebních 
nástrojů, v soustružnictví apod. Javor klen se dožívá věku přibližně 400 let. 
V současnosti existuje okolo 60 různých kultivarů javoru klenu, které se liší 
zejména barvou listů (červené, žluté i vícebarevné). 

Didaktické využití 
demonstrace rotujících nažek - rozšiřování semen větrem, upozornit na 
diakritické znaky javorů. Květy se objevují současně s listy či krátce po nich. 
Využití k výsadbě ve znečištěném městském prostředí. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   břízotvaré   >   břízovité  
 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 
Čeleď: břízovité (Betulaceae) 

 

Vzhled 
rychle rostoucí až 30 m vysoký listnatý strom s korunou v obrysu v oválu. 
Větve vzpřímené v ostrém úhlu, na konci chabě převislé. Větévky letorostů 
leskle červenohnědé, s četnými bradavčitými žlázkami, zprvu lepkavé. 

 

Kůra 
zprvu lesklá, bílá, odlupující se v tenkých, papírových příčných pásech, záhy se 
tvoří rozbrázděná černavá tvrdá borka. 

 

Listy 
střídavé, řapík 15-30 mm dlouhý, lysý. Čepel trojúhlá a dlouze zašpičatělá, 
dvojitě pilovitá, zprvu poněkud lepivá, lysá. 

 

Květy (duben, květen) 
jednodomé, rozkvétající současně s rašením listů, v dlouhých jehnědách. 

Plody (červenec - září)  
malé nažky, dvoustranně křídlaté, křídlo 2 - 3krát širší než vlastní nažka. Nažky 
jsou uspořádány v silných válcovitých šišticích, které se za zralosti rozpadávají. 

Stanoviště 
většinou v nížinách, řidčeji v horách do 1800 m n.m., ve světlých listnatých a 
jehličnatých lesích, lesních lemech. Nenáročná ekologicky, mrazuvzdorná, ne 
příliš hluboko kořenující. Velmi rozšířená jako parkový dekorační strom. 

Didaktické využití 
demonstrace okřídlených nažek, které jsou výborně přizpůsobeny rozletu 
pomocí větru. Nažky jsou uspořádány v jehnědách. Vhodný k demonstraci 
lenticel a jednodomosti. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   bukotvaré   >   bukovité  
 

Dub letní (Quercus robur) 
Čeleď: bukovité (Fagaceae) 

 

Vzhled 
až 35 - 55 m vysoký listnáč s kmenem rozvětveným do silných větví a s 
nepravidelnou rozlehlou korunou. 

 

Kůra 
šedozelená, slabě lesklá. Borka je šedohnědá, tlustá a podélně rozbrázděná. 

 

Listy 
střídavé, řapík je krátký, čepel vejčitá, laločnatá s 3 - 6 páry tupých laloků, na 
bázi srdčitě ouškatá. 

 

Květy (květen) 
jednodomé, vykvétají současně s rašením listů. Samčí - mnohokvěté 
žlutozelené jehnědy, samičí - stopkaté hrozny, malé, nenápadné. 

Plody (září, říjen)  
nažky (žaludy) ponořené do čížky, mladé jsou zelené, za zralosti hnědé a 
stopkaté! 

Stanoviště 
smíšené listnaté lesy, od pradávna se lesnicky pěstuje a vysazuje do parků, 
podél silnic a do alejí jako hluboko kořenující, světlomilný strom. S dubem 
zimním jsou hlavními duby evropských opadavých lesů mírného pásu. Dub letní 
je spíše nížinný strom, jen zřídka vystupující nad 100 m n.m. 
Dub je jeden z významných krajinných prvků - př.: Dub letní v Odoleně Vodě 
(Postřižínská ulice, za Velkým hájem) - památný strom, jehož odhadované stáří 
v r.2006: 320 let. Obvod kmene: 4,77m, výška stromu: 14m. 

Poznámka 
duby bývají často napadeny žlabatkou, která způsobuje vznik hálek neboli 
duběnek na listech nebo čížkách plodů, v nichž žijí larvy hmyzu. Duběnky 
obsahují značné množství taninu a tříslovin. Používaly se k výrobě inkoustu. 

Didaktické využití 
nejčastěji se v přírodě setkáváme s dubem letním a dubem zimním. 
Demonstrujeme jednoduchý laločnatý list, který je na bázi zřetelně ouškatý s 
krátkým řapíkem, laloky nejsou přesně proti sobě, takže působí lehce 
asymetricky. Žaludy jsou v mělké čížce na dlouhé stopce. 
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Stezka   >   jehličnany   >   tisotvaré   >   tisovité  
 

Tis červený (Taxus baccata) 
Čeleď: tisovité (Taxaceae) 

 

Vzhled 
dvoudomá, velmi pomalu rostoucí stínomilná stále zelená jehličnatá dřevina. Tis 
je keřovitého nebo stromovitého vzrůstu, může dorůst výšky až 20 metrů a 
šířky 15 m. Roste velmi pomalu - letokruhy jsou nahloučené a i velmi staré 
stromy si zachovávají neobvyklou štíhlost. Jde o velice dlouhověký strom, jsou 
známy jedinci staří přes tisíc let. 

 

Kůra 
je zpočátku červenohnědá a hladká, posléze se mění na červenohnědou až 
šedočernou a odlupuje se v plátech. Z našich jehličnanů má nejtmavší 
zabarvení. 

 

Jehlice 
asi 2 mm široké a 2-3 cm dlouhé špičaté a měkké jehlice mají leskle 
tmavozelenou svrchní stranu, spodní strana je světlejší a matná. Jsou 
dvouřadé, na stromě vytrvávají 5 - 8 let, postrádají pryskyřičné kanálky. 

 

Šištice 
samčí šištice jsou kulovitého tvaru a vyrůstají jednotlivě v paždí jehlic. Samičí 
představují jednotlivá vrcholová vajíčka, podepřená jedním nebo více páry 
listenů. Val pod vajíčkem se v době dozrávání mění v dužnatý míšek.

 

Semena (září, říjen) 
jedovaté semeno obalené červeným míškem. 

Stanoviště 
vyhovuje mu vlhčí stín až polostín s hlubší živnou půdou. Je považován za silně 
ohrožený druh a je přísně chráněn. Jedná se o parkovou dřevinu. 

Poznámka 
celá rostlina je až na sladce chutnající červený dužnatý obal okolo semene 
(míšek), prudce jedovatá. Hlavním jedem je velice účinná směs alkaloidů, 
souhrnně nazývaná taxin. 
Protože velmi pomalu roste, má velmi husté dřevo, je nejtěžší z našich 
domácích dřevin. Dříve se používalo na výrobu vzácného nábytku a 
vyřezávaných šperků. 

Didaktické využití 
demonstrace dvoudomosti, červeného semenného míšku. Je prudce jedovatý 
(kromě červeného míšku). 
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Stezka   >   Rosopsida   >   dřínotvaré   >   dřínovité  
 

Svída bílá (Cornus alba) 
Čeleď: dřínovité (Cornaceae) 

 

Vzhled 
opadavý, až 3 m vysoký keř. Větve dlouhé, pružné, obvykle rovné a přímé. 

 

Kůra 
krvavě červená. 

 

Listy 
eliptické až široce vejčité, na vrcholu zašpičatělé, na svrchní straně roztroušeně 
chlupaté, jasně zelené, na spodní straně hustě chlupaté, světle zelené. 

 

Květy (květen - říjen) 
ve vrcholících, žlutavě bílé barvy. Květy čtyřčetné. 

Plody  
peckovice, bělavé, kulovité. 

Stanoviště 
svída bílá je výborný krycí keř, který vyniká zejména v zimě svým svítivě 
červeným dřevem. Lze ji vysazovat na slunci i ve stínu. V parcích. 

Didaktické využití 
ukázka červené kůry, vrcholičnatého květenství a bílých plodů - peckovic. 
Porovnání diakritických znaků se svídou krvavou. 
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Stezka   >   jehličnany   >   borovicotvaré   >   borovicovité  
 

Modřín opadavý (Larix decidua) 
Čeleď: borovicovité (Pinaceae) 

 

Vzhled 
opadavý jehličnan až 50 m vysoký, v mládí rychle rostoucí, s korunou zprvu 
úzce kuželovitou, později často širokou se zploštělým vrcholem. Větve tenké, 
víceméně dolů skloněné. 
Tato dřevina má jak prodloužené větévky, tak zkrácené, tvořící se několik let. 
Oba druhy větévek nesou jehlice, na brachyblastech jsou v charakteristickém 
hustém svazečku. 

 

Kůra 
tlustá šedohnědá, často červenohnědě skvrnitá, hluboce brázditá borka, 
šupinovitě se odlupující. 

 

Jehlice 
na delších větvích jednotlivé, střídavé, na kratších bradavicovitých 
brachyblastech ve svazečcích po 30 - 50 jehlicích, 1,5 - 3 cm dlouhých, 
plochých, měkkých, světle zelených a na podzim světle žlutých, opadavých. 
Jehlice mají dva okrajové balzámové kanálky. 

 

Šištice (březen - květen) 
jednodomé. Samčí - velké, žluté, nahlučené na spodní straně větévek. Samičí - 
jsou v přímých až 3 cm dlouhých, živě červených šišticích. 

 

Šišky (září, říjen) 
krátce stopkaté šišky zrají na podzim nebo na jaře následujícího roku a 
zůstávají na stromě i po uvolnění semen ještě dlouhou dobu. Jsou 3-4 cm 
dlouhé, hnědé, vzpřímené. 

Stanoviště 
jejich hlavním areálem jsou Alpy do 2400 m n.m. Lesnicky je pěstován v 
nížinách a pahorkatině i mimo přirozený areál. Je nenáročný na půdní živiny a 
vyžaduje mírně vlhké půdy. Je to světlomilný strom hluboko kořenující. 

Poznámka 
je to významná hospodářská dřevina. Modřín opadavý je neobyčejně cenná 
lesní dřevina nejen jako zdroj kvalitního dřeva s typickou dřevěnou kresbou, ale 
i jako významná dřevina krajinotvorná. 

Didaktické využití 
jedná se o jediný opadavý jehličnatý strom u nás. Na podzim má žlutooranžové 
jehlice, které záhy opadávají. Dobře se demonstrují svazky jehlic na 
brachyblastech a snadno dostupné šišky, které často opadávají i s celou 
větvičkou po několika letech. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   olivovníkotvaré   >   olivovníkovité  
 

Šeřík obecný (Syringa vulgaris) 
Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) 

 

Vzhled 
opadavý, až 7 m vysoký keř nebo menší strom. 

 

Kmen, kůra 
o průměru až 20 cm, větve metlovité, borka zpočátku tmavě zelená, později 
šedohnědá. 

 

Listy 
vstřícné, řapíkaté, vejčité, celokrajné, na špičce dlouze protáhlé. 

 

Květy (květen) 
květy uspořádány v až 20 cm dlouhých latách, čtyřčetné, vonné, světle fialové 
až červenofialové, bílé nebo žluté. 

Plody  
tobolky. 

Stanoviště 
pěstuje se v obrovském množství kultivarů, kterých je celkem okolo 800 
(odrůdy plnokvěté, jednoduché, květy bílé, růžové, purpurové, fialovo-červené, 
žluté). Šeřík vyžaduje slunné stanoviště a výživné půdy, nesnáší půdy 
přemokřené a silně kyselé, dobře však odolává suchu a emisím. V současnosti 
je u nás obecně pěstován a velmi často také zplaňuje. 

Didaktické využití 
demonstrace květenství - dlouhé laty s vonnými čtyřčetnými květy.Ukázka 
plodů - dřevnaté tobolky. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   bukotvaré   >   bukovité  
 

Buk lesní (Fagus sylvatica) 
Čeleď: bukovité (Fagaceae) 

 

Vzhled 
je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou 
korunou, který může dorůstat výšky i přes 45 metrů. 

 

Kmen 
je štíhlý, pokrytý tenkou hladkou borkou bělošedé barvy, někdy s mírným 
namodralým nádechem. 

 

Listy 
jsou řapíkaté, velmi mírně nepravidelně laločnaté (téměř celokrajné), široce 
vejčité, zašpičatělé, lysé. 

 

Květy (duben, květen) 
rozvíjí se současně s rašením listů. Jednodomé. Samčí - na dlouhých stopkách 
visící svazečky, samičí - po dvou na konci letorostů, vzpřímené, krátce 
stopkaté. 

Plody  
bukvice - trojboké nažky pokryté měkkými ostny. Pro člověka jsou jedovaté. 

Stanoviště 
roste hojně od pahorkatin do hor, vytváří významná společenstva - bučiny. 

Poznámka 
má vysoce ceněné středně tvrdé a snadno štípatelné dřevo. Využití - řada 
různých kultivarů se vysazuje v parcích jako okrasný strom, nebo masově pro 
dřevo. 

Didaktické využití 
ukázka jednoduchého celistvého listu s jemnými chloupky. Plodem je 
trojhranná nažka v osinaté číšce, nazývaná bukvice. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   růžotvaré   >   růžovité  
 

Mochna křovitá (Potentilla fruticosa) 
Čeleď: růžovité (Rosaceae) 

 

Vzhled 
20 až 100 cm vysoký, vzpřímený, bohatě větvený keř. 

Kůra 
hnědočervená. 

 

Listy 
krátce řapíkaté, zpeřené, lístky přisedlé, podlouhle kopinaté, krátce chlupaté. 

 

Květy (červen - září) 
květy stopkaté, pětičetné, 1,5 až 3 cm v průměru, žluté. Vnitřní kališní lístky 
široce vejčité, vnější kališní lístky úzce kopinaté. 

Plody  
souplodí nažek. 

Stanoviště 
vyžaduje slunné stanoviště a mírně vlhkou půdu. V ČR je velmi často pěstována 
jako okrasná rostlina v parcích a zahradách. Mochny křovité jsou velmi odolné 
dřeviny, které snášejí i tužší zimy a vyšší polohy. Hodí se proto k pokryvu půdy, 
do živých plotů a lemů silnic. 

Didaktické využití 
demonstrace zpeřených listů, které jsou bohatě chloupkaté, dva typy kališních 
lístků - vnější úzké kopinaté a vnitřní široce vejčité. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   štětkotvaré   >   zimolézovité  
 

Pámelník bílý (Symphoricarpos albus) 
Čeleď: zimolézovité (Caprifoliaceae) 

 

Vzhled 
opadavý, až 2,5 m vysoký keř silně odnožující mnoha podzemními výběžky. 

 

Listy 
krátce řapíkaté, vstřícné, vejčité až okrouhlé, na bázi klínovité, na vrcholu 
zašpičatělé, celokrajné. 

 

Květy (červen - srpen) 
v koncových nebo úžlabních hustých hroznech nebo svazečcích, 5četné, drobné, 
krátce stopkaté, bělavé až načervenalé. 

Plody  
bobule kulovité, asi 1 cm v průměru, bílé až narůžovělé, dužnaté, se 2 semeny. 
Plody pámelníku jsou mírně jedovaté, po jejich požití se mohou objevit bolesti 
břicha a zvracení. 

Stanoviště 
pámelník bílý je běžně pěstován v parcích, zahradách, na sídlištích apod., hodí 
se zejména pro živé ploty či jako zákryvná rostlina, nehodí se však příliš pro 
výsadbu v okolí dětských hřišť (viz. předchozí odstavec, na druhou stranu, děti 
jeho bobule rády "práskají"). Jde o keř zcela nenáročný a to jak na půdu, klima 
i stanoviště. 

Didaktické využití 
květy v hustých hroznech či svazečcích, plodem je bílá dužnatá bobule se dvěmi 
semeny - ! mírně jedovaté. 

101



 

Stezka   >   Rosopsida   >   olivovníkotvaré   >   olivovníkovité  
 

Zlatice prostřední (Forsythia intermedia) 
Čeleď: olivovníkovité (Oleaceae) 

 

Vzhled 
zlatice prostřední také někdy mylně nazývaná spolu se zlaticí převislou "zlatý 
déšť" (správně je "zlatý déšť" označení pro štědřenec odvislý) je opadavý, do 
široka rostoucí a bohatě větvený keř, dorůstající výšky až 3 m. 

 

Kůra 
větve jsou v mládí hnědé, později šedé. 

 

Listy 
vejčitě kopinaté, zřídka trojklané, v horních dvou třetinách listu mají zubatý 
okraj. 

 

Květy (březen - duben) 
žluté, zvonkovité, rozkvétají ještě před rašením listů a zlatě obalují celou 
větvičku i keř. Vyrůstají po dvou až třech, jsou čtyřčetné. 

Plody  
tobolka. 

Stanoviště 
dává přednost světlým a slunným stanovištím, ve stínu hůře kvete. Na půdu 
dřevina není náročná, vyhovuje jí každá propustná, výživná a nepříliš suchá. 
Často vysazován v parcích a zahradách. 

Poznámka 
zlatice je medonosná dřevina, je odolná proti emisím a proto se pěstuje v 
protihlukových stěnách a v živých plotech. Nesnáší zaplavování. 

Didaktické využití 
demonstrace čtyřčetných žlutých zvonkovitých květů. 
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Stezka   >   jehličnany   >   cypřišotvaré   >   cypřišovité  
 

Jalovec obecný (Juniperus communis) 
Čeleď: cypřišovité (Cupressaceae) 

 

Vzhled 
stálezelený, pomalu rostoucí keř. Větvení začíná již několik centimetrů nad zemí 
nebo je větvený už od země. Celkový tvar je velice proměnlivý. Dvoudomá 
dřevina. 

 

Kůra 
šedá až červenohnědá, podélně rozbrázděná. 

 

Jehlice 
1-1,5cm dlouhé, tuhé, špičaté, pichlavé. Na spodu je žlábek, na vrchu široký 
bílý pásek. V přeslenu po 3. 

 

Šištice (duben - červen) 
samčí šištice jsou malé, podlouhlé a žluté. Samičí šištice jsou velmi drobné, 
nenápadné a nazelenalé. 

Semena (září, říjen) 
šupiny ze samičích šištic po opylení dorůstají v kulovitou, masitou, tři semena 
obklopující nepravou bobuli či šištici. Nezralé "bobule" jsou velikosti hrachu, 
nazelenalé a bez šťávy. Teprve po 2-3 letech dozrávají. Jsou černohnědé, 
namodrale ojíněné.

Stanoviště 
od nížin až po pohoří. Ve světlých borovicových lesích, v parcích. Je to oblíbený 
keř rostoucí na většině zahrad. 

Poznámka 
díky silicím, které obsahuje se používá při aromatizaci výrobků. Jalovičky se 
využívají jako koření. 

Didaktické využití 
demonstrace větvení keře od země či nad zemí a proměnlivého tvaru, špičaté 
pichlavé jehlice se žlábkem na spodu, na vrchu s bílým páskem. Ukázka 
jaloviček - nezralé zelené, ve zralosti černomodré. Typické aroma - využití v 
potravinářství. Upozornění na dvoudomost. 
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Stezka   >   Rosopsida   >   mýdelníkotvaré   >   javorovité  
 

Javor mléč (Acer platanoides) 
Čeleď: javorovité (Aceraceae) 

 

Vzhled 
až 36 m vysoký, listnatý strom s hustou a bohatě větvenou kulovitou korunou. 

 

Kůra 
zprvu světle šedá, hladká, později borka tmavě šedá až načernalá, hustě 
podélně brázditá. 

 

Listy 
vstřícné, dlanitě laločnaté, řapík až 17 cm dlouhý, při nalomení mléčící. Čepel s 
5-7 zašpičatělými, zubatými laloky. Listy na podzim jsou žluté až červenožluté. 

 

Květy (duben, květen) 
rozkvétají před rašením listů. Tvoří chocholičnaté laty. Jednotlivé květy jsou 
jednopohlavné či oboupohlavné, pětičetné, žlutozelené. 

Plody (září, říjen)  
křídlaté dvounažky s dvěma plochými semennými pouzdry se dvěma křídly 
svírají široký tupý úhel. 

Stanoviště 
od nížin po střední horský stupeň do 1100 m n.m., zejména ve smíšených 
lesích. Javor mléč je polostinný, hluboko kořenující strom, často vysazovaný v 
alejích u cest a silnic, v parcích i zahradách. 

Didaktické využití 
demonstrace přizpůsobení rozšiřování semen větrem - ukázka rotačního pohybu 
ve vzduchu, dále demonstrace mléčícího řapíku. Květy vykvétají dlouho před 
vyrašení listů. 
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9.3 Pracovní a metodické listy k naučné stezce LES 
 

Tato kapitola obsahuje následující pracovní a metodické listy: 

 Pracovní a metodický list k naučné stezce LES – Jaro, který je zaměřen na 

květy a listy. 

 Pracovní a metodický list k naučné stezce LES – Podzim, který je zaměřen na 

plody a kůru. 

 Pracovní a metodický list k naučné stezce LES – Zima, který je zaměřen na 

tvar stromu a pupeny. 

105



 

Pracovní list – LES – jaro (listy, květy) 
 

Prohlédni si mapku, ať víš, kterým směrem půjdeš a kudy stezka vede. Pozoruj 

stromy, zakreslené v mapce a zodpověz následující otázky. 

 

1. Porovnej jehlice borovice lesní a borovice černé. (délku, tuhost, tvar) 

 

Název délka jehlic tuhost jehlic tvar jehlic 

borovice lesní    

borovice černá    

 

2. Urči stromy č. 3, 7, 8. Použij botanický klíč. 

 3 - ............................................................ 

 7 - ............................................................ 

 8 - ............................................................ 

 

3. Pozoruj a porovnej listy dubu zimního (č.4), dubu letního (č.2) a dubu červeného 

(č.6). Svá pozorování zapiš do tabulky. 

 

obrázek název tvar listu okraj listu délka řapíku báze listu 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

     

 

 

4. Pozoruj listy topolu osiky na stromě. Vysvětli, proč se říká „třeseš se jak osika“? 

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

............................................................................................................................................. 
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5. Urči, u kterých z nabízených stromů raší květy dříve než listy? Správné 

odpovědi zakroužkuj. 

o jasan ztepilý 

o bez černý 

o líska obecná 

o hloh jednosemenný 

 

6. Přiřaď typ květu či květenství k jednotlivým dřevinám. 

jehnědy, vrcholík, jednoduchý pětičetný, okolík 

 

topol osika .................................................... 

svída krvavá ................................................. 

bez černý ...................................................... 

ostružiník křovitý ........................................ 

dub zimní ...................................................... 

 

7. Urči tvar a okraj listu u stromu č.5 (jasan ztepilý), 9 (bříza bělokorá), 13 (smrk 

ztepilý). 

 tvar listu okraj listu 

č. 5   

č. 9   

č. 13   

 

8. Pozoruj list javoru babyky a svá pozorování zakresli a popiš. List babyky 

porovnej s listem javoru mléče a napiš, v čem se od sebe liší. 

Nákres: 
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Metodický list – LES – jaro (listy, květy) 
Vyučující na začátku procházky žákům zopakuje základní informace a stavbě 

květu, květenství, dále o tvarech listů, okrajích listů. Upozorní žáky, čeho si při 

procházce mají všímat. Rozdá pracovní listy a mapky. Vyučující se na stezce zastavuje 

u jednotlivých dřevin a poukazuje na důležité znaky dřevin, zejména listů a květů. 

 

Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy s mapkou. 

 

1. Porovnej jehlice borovice lesní a borovice černé. (délku, tuhost, tvar) 

 

Název délka jehlic tuhost jehlic tvar jehlic 

borovice lesní 4 – 7 cm tuhé-méně než b.černá trochu zkroucené 

borovice černá 8 – 16 cm tuhé – víc než b.lesní přímé 

 

2. Urči stromy č. 3, 7, 8. Použij botanický klíč. 

 3 – bříza bělokorá 

 7 – habr obecný 

 8 – hloh jednosemenný 

 

3. Pozoruj a porovnej listy dubu zimního (č. 4), dubu letního (č. 2) a dubu 

červeného (č.6). Svá pozorování zapiš do tabulky. 

 

obrázek název tvar listu okraj listu délka 

řapíku 

báze listu 

  

dub zimní 

obvejčitý, 

spíše 

symetrický 

 

laločnatý 

 

1 – 3cm 

 

klínovitě 

zúžená 

 

 

dub letní 

obvejčitý, 

spíše 

asymetrický 

 

laločnatý 

 

do 1 cm 

 

srdčitě 

ouškatá 

 

 

dub červený 

 

eliptický 

špičatě 

zubaté 

laloky 

 

2 – 3 cm 

 

klínovitě 

zúžená 
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4. Pozoruj listy topolu osiky na stromě. Vysvětli, proč se říká „třeseš se jak osika“? 

Dlouhé zpolštělé řapíky způsobují příslovečné třesení listů i při nejslabším vánku. 
 

5. Urči, u kterých z nabízených stromů raší květy dříve než listy? Správné 

odpovědi zakroužkuj. 

o jasan ztepilý 

o bez černý 

o líska obecná 

o hloh jednosemenný 
 

6. Přiřaď typ květu či květenství k jednotlivým dřevinám. 

jehnědy, vrcholík, jednoduchý pětičetný, okolík 

 

topol osika.......jehnědy............... 

svída krvavá........okolík................. 

bez černý...........vrcholík........... 

ostružiník křovitý......jednoduchý pětičetný...... 

dub zimní.......jehnědy.......... 

 

7. Urči tvar a okraj listu u stromu č. 5 (jasan ztepilý), 9 (bříza bělokorá),  

13 (smrk ztepilý).  

 tvar listu okraj listu 

č. 5 lichozpeřený, eliptické 

lístky 

jemně pilovitý 

č. 9 trojúhlý dvojitě pilovitý 

č. 13 jehlicovitý    ---------------- 

 

8. Pozoruj list javoru babyky a svá pozorování zakresli a popiš. List babyky 

porovnej s listem javoru mléče a napiš, v čem se od sebe liší. 

Nákres: 

     

Javor babyka - menší čepel 
  - tupé laloky 
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Pracovní list – LES – podzim (plody, kůra) 

 
Při podzimní procházce touto stezkou si všímej především tvaru plodů 

jednotlivých dřevin a  přemýšlej, jak by se jejich semena mohla rozšiřovat. Pak si 

všímej tvaru a barvy kůry jednotlivých dřevin. Zapoj do svého pozorování dřevin i jiné 

smyslové vjemy, jako např. hmat. 

 

1. Která z uvedených dřevin je keř? Správnou odpověď zakroužkuj. 

 

Topol osika – bez černý – ostružiník křovitý – borovice lesní – líska obecná –  

 dub červený. 

 

2. Přiřaď k obrázku kůry správný název dřeviny. Využij nabídky z tabulky. 

 

ostružiník křovitý,  habr obecný,  dub zimní,  bez černý 

 

                                  
 

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

 

 

3. Zakroužkuj v mapě následující stromy: dub zimní, habr obecný, smrk ztepilý. 

 

4. Napiš, jakou barvu kůry má svída krvavá ................................................................. 
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5. Napiš jména dřevin, které na sobě nesou plody uvedené na obrázcích. 

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

 

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

 

5. Pozoruj plod stromu č. 15. Svůj nákres popiš a napiš, o jakou dřevinu se jedná. 

Nákres + popis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pozoruj a porovnej plody dubu letního, dubu zimního a dubu červeného. Svá 

pozorování zapiš do tabulky. (Pozoruj hlavně tvar, velikost, barvu, délku stopky.) 

dub letní dub zimní dub červený 
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Metodický list – LES – podzim (plody, kůra) 

 

Vyučující na začátku procházky žákům zopakuje, jak vznikají plody, jaké druhy 

plodů rozeznáváme, jakými způsoby se rozšiřují apod. Pak rozdá pracovní listy a mapky 

stezky. Prochází s žáky stezku a upozorňuje na důležité znaky stromů – zejména na 

kůru a plody a říká, jakých úkolů se který strom či keř týká. Snaží se, aby žáci při 

poznávání kůry a plodů využívaly smyslové poznávání. 

 

Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy a mapky, botanické atlasy a klíče. 

 

1. Která z uvedených dřevin je keř? Správnou odpověď zakroužkuj. 

 

Topol osika – bez černý – ostružiník křovitý – borovice lesní – líska obecná –  

dub červený. 

 

2. Přiřaď k obrázku kůry správný název dřeviny. Využij nabídky z tabulky. 

 

ostružiník křovitý,  habr obecný,  dub zimní,  bez černý 

 

                             
 

dub zimní                  ostružiník křovitý             habr obecný              bez černý 

 

3. Zakroužkuj v mapě následující stromy: dub zimní, habr obecný, smrk ztepilý. 

Stromy č. 4, 7, 13. 

 

4. Napiš, jakou barvu kůry má svída krvavá .... červenou... 
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5. Napiš jména dřevin, které na sobě nesou plody uvedené na obrázcích. 

  habr obecný                    svída krvavá 

 

   jasan ztepilý                      bez černý 

 

6. Pozoruj plod stromu č. 15. Svůj nákres popiš a napiš, o jakou dřevinu se jedná. 

Nákres + popis:                                                    

                                                          oříšek 

                                 listeny                  
                                             podle Rosypala (1992) 

 

7. Pozoruj a porovnej plody dubu letního, dubu zimního a dubu červeného. Svá 

pozorování zapiš do tabulky. (Pozoruj hlavně tvar, velikost, barvu, délku stopky.) 

dub letní dub zimní dub červený 

 - na dlouhých stopkách 

 -  válcovité, 2-3cm 

dlouhé 

- mladé zelené, zralé 

hnědé 

 

- přisedlé  

- válcovité, 2-3cm 

dlouhé 

- mladé zelené, zralé 

hnědé 

- přisedlé, na krátké 

tlusté stopce, 

- stlačeně vejcovitý 

- červenohnědý 

- 1. rok velikost hrachu, 

2.rok dozrává 
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Pracovní list – LES – zima (habitus, pupeny) 
 Na této stezce si všímej tvarů jednotlivých stromů. Především tvaru kmene a 

koruny stromu. Na konci zimy jsou na větvích vidět pupeny. Pomocí lupy tyto pupeny 

pozoruj a všímej si jak jsou rozestavěny na větvi, jaký mají tvar apod. 

 

1. Sbírej po cestě materiál na ozdobení lesního stromečku. 

2. Pravdivou větu označ ANO, nepravdivou větu označte NE. 

a) borovice má mělký kořenový systém, takže se při prudkém větru může  

vyvrátit  ............... 

b) pupen vyrůstající na konci stonku se nazývá vrcholový pupen.   ............. 

c) borovice lesní má zaoblenou korunu.  ............ 

d) dub letní má jednoduchý tvar s rovným kmenem probíhajícím do koruny 

stromu a pravidelnou korunou.   ............ 

 

3. Zakroužkuj na mapě tyto dřeviny: dub letní, topol osika, bez černý. 

 

4. V průběhu procházky si všímej pupenů jednotlivých stromů a pokus se určit, 

které dřeviny na sobě nesou tyto pupeny. Názvy dřevin napiš pod obrázky (stačí 

rodové jméno). 

                                                            
 

…………………...                ……………………..                ………………………. 

 

 

 

114



 

5. Na obrázcích vidíš tvary dřevin, které se vyskytují na naší stezce. Pokus se 

zjistit, o jaké dřeviny se jedná. 

                                          
 

…………………….                   …………………….                     …………………….. 

 

 

6. Pozoruj pupeny stromu č. 7 .Urči podle klíče pupenů o kterou dřevinu se jedná. 

Použij klíče k určování pupenů z ekologického centra Chaloupky (viz příloha). 

Svá pozorování zakresli a napiš název dřeviny. 

 

Nákres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: ……………………………….                                  
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6. Porovnej tvary smrku ztepilého, borovice lesní a borovice černé. Do tabulky 

zakresli jejich jednoduché tvary. 

 

smrk ztepilý borovice lesní borovice černá 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7. Vyhledej v lese menší jehličnatý stromek a pokus se ho ozdobit jako vánoční 

stromeček. Ozdoba je cokoliv přírodního, co v lese po cestě najdeš (listy, jeřabiny, 

různé plody..). 
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Metodický list – LES – zima (habitus, pupeny) 
Vyučující před začátkem vycházky zopakuje žákům, co jsou to pupeny, kde je 

mají hledat. Dále upozorní, že stromy mají různé tvary, zopakuje rozdíl mezi stromem, 

keřem a polokeřem. Rozdá žákům pracovní listy a mapky. K dispozici bude mít pro 

žáky připravené atlasy rostlin a botanické klíče. 

 

Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy s klíčem pupenů a mapky, botanické klíče a 

atlasy. 
 

1. Sbírej po cestě materiál na ozdobení stromečku. 

2. Pravdivou větu označ ANO, nepravdivou větu označte NE. 

a) borovice má mělký kořenový systém, takže se při prudkém větru může  

vyvrátit. ....NE.... 

b) pupen vyrůstající na konci stonku se nazývá vrcholový pupen.  ...ANO.... 

c) borovice lesní má zaoblenou korunu.  ...ANO.... 

d) dub letní má jednoduchý tvar s rovným kmenem probíhajícím do koruny 

stromu a pravidelnou korunou.  ...NE.... 
 

3. Zakroužkuj na mapě tyto dřeviny: dub letní, topol osika, bez černý. 

Dub letní – strom č. 2, topol osika – strom č. 5, bez černý – strom č. 11 
 

4. V průběhu procházky si všímej pupenů jednotlivých stromů a pokus se určit, 

které dřeviny na sobě nesou tyto pupeny. Názvy dřevin napiš pod obrázky (stačí 

rodové jméno). 

                                                           Podle Hadače (1967) 

 

       bez                                         jasan                                     dub 
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5. Na obrázcích vidíš tvary dřevin, které se vyskytují na naší stezce. Zjisti, o jaké 

dřeviny se jedná. Jejich názvy napiš pod obrázky.  

                         Podle Větvičky (2002) 
     dub letní                      smrk ztepilý                    ostružiník křovitý 

 

6. Pozoruj pupeny stromu č. 7. Urči podle klíče pupenů o kterou dřevinu se jedná. 

Svá pozorování zakresli a napiš název dřeviny. 

Nákres: 

                                            habr obecný 
                        Podle Hadače (1967) 
 

7. Porovnej tvary smrku ztepilého, borovice lesní a borovice černé. Do tabulky 

zakresli jejich jednoduché tvary. 

 

smrk ztepilý borovice lesní borovice černá 

     
           

 
Podle Aase (2005) 
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8. Vyhledej v lese menší jehličnatý stromek a pokus se ho ozdobit jako vánoční 

stromeček. Ozdoba je cokoliv přírodního, co v lese po cestě najdeš (listy, jeřabiny, 

různé plody..). 
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9.4 Pracovní a metodické listy k naučné stezce MĚSTO 
 

Tato kapitola obsahuje následující pracovní a metodické listy: 

 Pracovní a metodický list k naučné stezce MĚSTO – Jaro, který je zaměřen na 

květy a listy. 

 Pracovní a metodický list k naučné stezce MĚSTO – Podzim, který je zaměřen 

na plody a kůru. 

 Pracovní a metodický list k naučné stezce MĚSTO – Zima, který je zaměřen na 

tvar stromu a pupeny. 
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Pracovní list – MĚSTO – Jaro (listy a květy) 

   

Prohlédni si mapku, ať víš, kterým směrem půjdeš a kudy stezka vede. Pozoruj stromy, 

zakreslené v mapce a zodpověz následující otázky. 

 

1. Zjisti na naší stezce, které keře kvetou žlutě ještě před olistěním? 

 

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

 

2. Co je to květenství? A které stromy z naší stezky mají květy uspořádány do 

květenství? (uveď alespoň 5 příkladů). 

Květenství je ...................................................................................................................... 

Stromy, které mají květy uspořádány do květenství jsou: 

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

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

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

 

3. Pozoruj květ a list růže šípkové (č. 5), proveď nákres a popis (korunní lístky, 

kališní lístky, tyčinky, květní lůžko, složený list, palisty). 

 

Nákres a popis květu:                                                         Nákres a popis listu:                                        
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4. Pokus se pomocí botanického klíče určit stromy, které se nachází pod číslem 2, 6, 

11, 17 a zařaď je do čeledi. 

2 – ..................................................čeleď........................................ 

6 – ..................................................čeleď........................................ 

11 – ................................................čeleď........................................ 

17 - .................................................čeleď........................................ 

 

5. Strom č. 15 se nazývá pustoryl věncový (český jasmín). Přivoň si ke květu 

pustorylu a napiš, jaké tropické ovoce ti vůně připomíná .......................................... 

 

6. Přiřaď k obrázkům názvy dřevin a názvy stavby květu či květenství  

(využij nápovědu pod obrázky). 

                                                                                           

                                                       
 

mochna křovitá, jednoduchý pětičetný, bříza bělokorá, trnovník akát, jehnědovité 

květenství, bez černý, hroznovité květenství, vrcholičnaté květenství 

 

7. Mnozí zástupci listnatých dřevin patří do čeledí, které obsahují jen samé 

dřeviny. Někteří jiní zástupci naopak patří do čeledí, které obsahují většinou 

byliny jako např.: trnovník akát patří do čeledi ........................... a mochna křovitá 

do čeledi .......................... 

 

8. Která z uvedených rostlin nepříjemně páchne? (zakroužkuj) 

• jeřáb ptačí 

• javor mléč 

• šeřík obecný 
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9. Přiřazování listů k názvu stromu, tvaru listu a okraje listu. 

Pozoruj v přírodě listy těchto dřevin (č. 2, 14, 19, 24) a k jednotlivým obrázkům doplň 

název dřeviny, tvar listu a okraj listu. 

 název: ...........................tvar:............................okraj:............................ 

 název:.............................tvar:.............................okraj:.......................... 

   název:..............................tvar:.............................okraj:.......................... 

   název:..............................tvar:..............................okraj:.......................... 

 

10. Květy jednoho z uvedených stromů mají léčivé účinky a vyrábí se z nich 

například čaj proti nachlazení. Kterého? (zakroužkuj) 

• dub letní 

• lípa srdčitá 

• jabloň domácí 

 

11.  Porovnej jehlice borovice lesní, borovice černé, modřínu opadavého, smrku 

pichlavého a tisu červeného. Svá pozorování zaznamenej do tabulky. 

 

název stromu délka jehlice uspořádání jehlic 

na větvičce 

tuhost jehlic 

borovice lesní    

borovice černá    

modřín opadavý    

smrk pichlavý    

tis červený    
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Metodický list – MĚSTO – Jaro (listy a květy) 

Vyučující na začátku procházky žákům zopakuje základní informace a stavbě 

květu, květenství, dále o tvarech listů, okrajích listů. Upozorní žáky, čeho si při 

procházce mají všímat. Rozdá pracovní listy a mapky. Vyučující se na stezce zastavuje 

u jednotlivých dřevin a poukazuje na důležité znaky dřevin, zejména listů a květů. 

  

Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy s mapkou, atlasy a botanické klíče. 

 

1. Zjisti na naší stezce, které keře kvetou žlutě ještě před olistěním? 

Zlatice prostřední. 

 

2. Co je to květenství? A které stromy z naší stezky mají květy uspořádány do 

květenství? (uveď alespoň 5 příkladů). 

Květenství je seskupení květů do souborů. (např. hrozen, vrcholík, lata) 

Stromy, které mají květy uspořádány do květenství jsou:  

 - jírovec maďal, trnovník akát, javor klen, dub letní, jeřáb ptačí. 

 

3. Pozoruj květ a list růže šípkové (č. 5), proveď nákres a popis (korunní lístky, 

kališní lístky, tyčinky, květní lůžko, složený list, palisty). 

 

Nákres a popis květu:                                                         Nákres a popis listu:                                        
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4. Pokus se s pomocí botanického klíče určit stromy, které se nachází pod číslem 2, 

6, 11, 17 a zařaď je do čeledi. 

2 – jírovec maďal, čeleď – jírovcovité 

6 – borovice lesní, čeleď - borovicovité 

11 – hloh jednosemenný, čeleď - růžovité 

17  - javor klen, čeleď - javorovité 

 

5. Strom č. 15 se nazývá pustoryl věncový (český jasmín). Přivoň si ke květu 

pustorylu a napiš, jaké tropické ovoce ti vůně připomíná  - pomeranč 

 

6. Přiřaď k obrázkům názvy dřevin a názvy stavby květu či květenství  
(využij nápovědu pod obrázky). 

      trnovník akát, hrozen                  bříza bělokorá, jehnědy                         

    mochna křovitá,                      bez černý, vrcholík 

                          jednoduchý pětičetný květ    

mochna křovitá, jednoduchý pětičetný květ, bříza bělokorá, trnovník akát, jehnědovité 

květenství, bez černý, hroznovité květenství, vrcholičnaté květenství 

 

7. Mnozí zástupci listnatých dřevin patří do čeledí, které obsahují jen samé 

dřeviny. Někteří jiní zástupci naopak patří do čeledí, které obsahují většinou 

byliny. Např. : trnovník akát patří do čeledi.. bobovité.. a mochna křovitá do čeledi 

..růžovité.. 

 

8. Která z uvedených rostlin nepříjemně páchne? (zakroužkuj) 

• jeřáb ptačí 

• javor mléč 

• šeřík obecný 
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9. Přiřazování listů k názvu stromu, tvaru listu a okraje listu. 

Pozoruj v přírodě listy těchto dřevin (č. 2, 14, 19, 24) a k jednotlivým obrázkům doplň 

název dřeviny, tvar listu a okraj listu. 

 název:... dub letní....tvar:...obvejčitý...  okraj:...laločnatý.... 

 název:....buk lesní.......tvar:.....vejčitý......okraj:..téměř celokrajný.. 

   název:....jírovec maďal....tvar:....dlanitě složený.....okraj:..zubatý.. 

   název:.....jeřáb ptačí....tvar:...lichozpeřený...okraj:...zubatý.... 

 

10. Květy jednoho z uvedených stromů mají léčivé účinky a vyrábí se z nich 

například čaj proti nachlazení. Kterého? (zakroužkuj) 

• dub letní 

• lípa srdčitá 

• jabloň domácí 

 

11.  Porovnej jehlice borovice lesní, borovice černé, modřínu opadavého, smrku 

pichlavého a tisu červeného. Svá pozorování zaznamenej do tabulky. 

 

název stromu délka jehlice uspořádání jehlic 

na větvičce 

tuhost jehlic 

borovice lesní 4 – 7 cm ve svazečcích po 2 tuhé 

borovice černá 8 – 16 cm ve svazečcích po 2 tuhé (víc než 

b.lesní) 

modřín opadavý 1,5 – 3 cm v hustých svazečcích měkké 

smrk pichlavý 1,5 – 3 cm jednotlivě tuhé 

tis červený 1 – 3,5 cm jednotlivě měkké 
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Pracovní list - MĚSTO – Podzim (plody, kůra) 
 
Pravý plod vzniká přeměnou semeníku, na vzniku nepravých plodů se podílejí i 

další části květu (např. květní lůžko). V plodu je uložen různý počet semen. Plody 

dělíme na suché a dužnaté a dále na pukavé a nepukavé, což souvisí s rozšiřováním 

semen. Z pukavých plodů se semena dostávají dříve, než se plody rozloží a semena tak 

mohou být dále roznášena větrem, vodou či jiným způsobem. Nepukavé plody jsou 

takové, které se oddělí od rostliny a uvolní semena až když se rozloží. Plody shnijí 

v půdě a až pak odhalí semena. Jedlé plody mohou sníst živočichové, s jejichž výkaly se 

pak semena dostanou do půdy. 

 

Při podzimní procházce touto stezkou si všímej především tvaru plodů 

jednotlivých dřevin a  přemýšlej, jak bych se jejich semena mohla rozšiřovat. Pak si 

všímej tvaru a barvy kůry jednotlivých dřevin. Zapoj do svého pozorování dřevin i jiné 

smyslové vjemy, jako např. hmat. 

 

1. Pozorování plodů listnatých dřevin.  

Lípa srdčitá (č.3),  trnovník akát (č.4),  jeřáb ptačí (č.14). 
Pomocí atlasu urči názvy plodů dřevin a způsob, jakým jsou přizpůsobeny ke svému 

rozšiřování. Proveď nákres. 

 

lípa srdčitá                              trnovník akát                              jeřáb ptačí     

 

 

 

 

 

 

 

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

 

...............................                 ....................................                     .................................. 
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2. Na obrázku vidíš plody dubu letního a plody buku lesního. Urči, který plod patří 

buku a který dubu a pojmenuj je. 

 

                                               
 

         strom - ……………                     strom - …………….. 

         plod - ……………..                     plod - …………….... 

 

3. Urči, které plody jsou suché a které dužnaté – spoj je čarou. 

  

                          bobule 

                          nažka 

suché                 malvice                      dužnaté 

                          peckovice 

                          lusk 

                          tobolka 

 

 

4. Porovnej kmeny třešně, jabloně a hrušně (stromy č. 8, 9, 5) a pod obrázky 

kmenů napiš, ke kterému z uvedených ovocných stromů patří. 

 

                                                       
 

 

..........................                  ..................................                   ................................... 
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5. Zakresli plody stromů č. 17, 18, 19 a pojmenuj je. 

Nákres: 

17.                                                 18.                                                   19. 

 

 

  

 

 

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

 

6. S pomocí atlasu a vašeho pozorování uveďte plody uvedených zástupců dřevin. 

Název dřeviny:  

jírovec maďal – 

trnovník akát – 

růže šípková –  

jeřáb ptačí –  

bříza bělokorá –  

bez černý – 

svída bílá -  

buk lesní -  

 

7. Poznáš, kterému stromu paří  kůra? 

 a)  b)  c)  

     

 

 

.................................                 ..................................               ............................. 
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8. Tvorba obtisku kůry – vyber si strom, jehož kůra se ti nejvíc líbí a vytvoř si 

pomocí papíru a uhlu její obtisk. K obtisku napiš název stromu. 
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Metodický list - MĚSTO – Podzim (plody, kůra) 
 
Vyučující na začátku procházky žákům zopakuje, jak vznikají plody, jaké druhy 

plodů rozeznáváme, jakými způsoby se rozšiřují apod. Pak rozdá pracovní listy, mapky 

stezky a do dvojic botanické klíče a atlasy. Prochází s žáky stezku a upozorňuje na 

důležité znaky stromů – zejména na kůru a plody a říká, jakých úkolů se který strom či 

keř týká. Snaží se, aby žáci při poznávání kůry a plodů využívaly smyslové poznávání. 

Až při plnění posledního úkolu žákům rozdá uhle.  

Pomůcky: psací potřeby, uhel, pracovní listy s mapkou, atlasy, botanické klíče, lupy.  

 

1. Pozorování plodů listnatých dřevin.  

Lípa srdčitá (č.3),  trnovník akát (č.4),  jeřáb ptačí (č.14). 
Pomocí atlasu urči názvy plodů dřevin a způsob, jakým jsou přizpůsobeny ke svému 

rozšiřování. Proveď nákres. 

lípa srdčitá                           trnovník akát                              jeřáb ptačí     

                                     
 

oříšek s listeny                     lusk                                               malvice (jeřabiny) 

větrem                                 vystřelováním semen                     ptačím trusem 

 

2. Na obrázku vidíš plody dubu letního a plody buku lesního. Urči, který plod patří 

buku a který dubu a pojmenuj je. 

 

    buk lesní, bukvice (nažky     dub lední, žalud (nažka   

                           v ostnité čížce)                                            v  miskovité čížce) 
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3. Urči, které plody jsou suché a které dužnaté – spoj je čarou. 

  

                          bobule 

                          nažka 

suché                 malvice                      dužnaté 

                          peckovice 

                          lusk 

                          tobolka 

 

 

4. Porovnej kmeny třešně, jabloně a hrušně (stromy č. 8, 9, 5) a pod obrázky 

kmenů napiš, ke kterému z uvedených ovocných stromů patří. 

 

                                                       
 

    hrušeň                                       třešeň                                          jabloň 

 

5. Zakresli plody stromů č. 17, 18, 19. 

Nákres: 

 

17.                                                 18.                                                   19. 

                                   
 

křídlatá dvounažka                        křídlaté nažky                        nažky v miskovité čížce          
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6. S pomocí atlasu a vašeho pozorování uveďte plody uvedených zástupců dřevin. 

Název dřeviny:  

jírovec maďal –  osténkaté tobolky 

trnovník akát –  lusk 

růže šípková – souplodí nažek v češuli (šípek) 

jeřáb ptačí – malvičky (jeřabiny) 

bříza bělokorá – křídlaté nažky 

bez černý – peckovice 

svída bílá – peckovice 

buk lesní – nažka v ostnité čížce 

 

7. Poznáš, kterému stromu paří  kůra? 

a)  b)  c)  

   

 

bříza bělokorá borovice lesní svída bílá 

 

8. Tvorba obtisku kůry – vyber si strom, jehož kůra se ti nejvíc líbí a vytvoř si 

pomocí papíru a uhlu její obtisk. K obtisku napiš název stromu. 

 

         bez černý 
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Pracovní list – MĚSTO – zima (pupeny, habitus) 

Pupeny vyrůstají na vrcholu větévek a v úžlabí listů nebo listových jizev. Květní 

pupeny jsou větší, zatímco menší pupeny obsahují základy listů. Pupeny jsou chráněny 

šupinami V této formě mají budoucí rostlinné orgány ochranu před vnějšími 

nepříznivými vlivy. Velikost, tvar, barva, chlupatost či lepkavost pupenů je pro dřevinu 

charakteristické. 
 

1. Na obrázcích vidíš tvary dřevin, které se vyskytují na naší stezce. Pokus se 

zjistit, o jaké dřeviny se jedná (napovím, že to jsou stromy č.: 4, 6, 18, 22). 

                                     
 

………………..          ………………....            ……………...       ………………… 

 

2. Zakresli tvar stromu  a tvar keře. Jaký je mezi nimi rozdíl? 

Nákres stromu:                     Rozdíl:                                      Nákres keře: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Uveď příklady dřevin z této stezky (rodové i druhové jméno): 

a) listnatý strom ……………………………………………….. 

b) jehličnatý strom …………………………………………….. 

c) listnatý keř ………………………………………………….. 

d) jehličnatý keř ……………………………………………….. 
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4. Zakroužkuj na mapě: hrušku obecnou, borovici lesní a jeřáb ptačí. A napiš, 

podle jakých znaků jsi stromy poznal? 

a) hruška obecná ………………………………………………………………… 

b) borovice lesní ……………………………………………………………………. 

c) jeřáb ptačí ……………………………………………………………………….. 

 

5. V průběhu procházky si všímej pupenů jednotlivých stromů a pokus se určit, 

které dřeviny na sobě nesou tyto pupeny. Vyber z tabulky:  

buk lesní, bez černý, jírovec maďal, dub letní 

 

                                       
 

…………………          ...………………             ..... ……………..        .....…………… 

 

7.  Pokus se určit název dřeviny podle pupenů na větvičce, kterou ti dá paní 

učitelka. Použij klíče k určování pupenů z ekologického centra Chaloupky (viz 

příloha). Svou větvičku s pupeny zakresli a pojmenuj. 

 

Název dřeviny, ze které je tvá větvička: ……………………………………………… 

Nákres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Větvičku, kterou jsi určil, vezmi s sebou do třídy, dej do vody a pozoruj její 
pučení. 
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Metodický list – MĚSTO – zima (pupeny, habitus) 

  

Vyučující před začátkem vycházky zopakuje žákům, co jsou to pupeny, kde je 

mají hledat. Dále upozorní, že stromy mají různé tvary, zopakuje rozdíl mezi stromem, 

keřem a polokeřem. Rozdá žákům pracovní listy a mapky. K dispozici bude mít pro 

žáky připravené atlasy a botanické klíče. Po cestě sbírá různé větvičky s pupeny, které 

žáci na konci procházky budou určovat.  

 

Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy s klíčem pupenů a mapka, botanické klíče a 

atlasy. 

 

1. Na obrázcích vidíš tvary dřevin, které se vyskytují na naší stezce. Pokus se 

zjistit, o jaké dřeviny se jedná (napovím, že to jsou stromy č.: 4, 6, 18, 22).  

                                  
trnovník akát                borovice lesní             bříza bělokorá           modřín opadavý 

Podle Aase (2005) 

 

2. Zakresli tvar stromu  a tvar keře. Jaký je mezi nimi rozdíl?     

                                        

Nákres stromu:                       Rozdíl:                                   Nákres keře: 

         
 

Podle Větvičky (2002) 

Strom – má kmen, který se 

v určité výšce dělí na 

jednotlivé větvě. 

Keř – většinou nižší než 

strom, absence kmene – 

větvení již od země či těsně 

nad zemí. 

 

 

Podle Větvičky (2002)
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3. Uveď příklady dřevin z této stezky (rodové i druhové jméno): 

a) listnatý strom……javor mléč 

b) jehličnatý strom…..smrk pichlavý 

c) listnatý keř….mochna křovitá 

d) jehličnatý keř….jalovec obecný 

 

4. Zakroužkuj na mapě: hrušeň obecnou, borovici lesní a jeřáb ptačí. A napiš, 

podle jakých znaků jsi stromy poznal? 

e) hrušeň obecná….borka popraskaná do malých kosočtverečků 

f) borovice lesní….v horní části kmene rezavá borka 

g) jeřáb ptačí….podle jeřabin, které zůstávají dlouho do zimy na stromě 

 

5. V průběhu procházky si všímej pupenů jednotlivých stromů a pokus se určit, 

které dřeviny na sobě nesou tyto pupeny. Vyber z následujících:  

  buk lesní, bez černý, jírovec maďal, dub letní 

 

                                            
jírovec maďal                    buk lesní                          bez černý                     dub letní 

 

 

7.  Pokus se určit název dřeviny podle pupenů na větvičce, kterou ti dá paní 

učitelka. Použij klíče k určování pupenů z ekologického centra Chaloupky (viz 

příloha). Svou větvičku s pupeny zakresli a pojmenuj. 

 

8. Větvičku, kterou jsi určil, vezmi s sebou do třídy, dej do vody a pozoruj její 
pučení. 
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9.5 Doplňující pracovní a metodické listy k naučné stezce MĚSTO 
 

Doplňující pracovní a metodické listy uvádí:  

 Pracovní a metodický list k naučné stezce MĚSTO – čeleď růžovité 

 Pracovní a metodický list k naučné stezce MĚSTO - jehličnany 
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Pracovní list – MĚSTO – čeleď Růžovité 

 

Čeleď růžovité zahrnuje byliny, keře i stromy. Listy mají často palisty. Květy 

jsou pravidelné pětičetné. U růžovitých se velmi často vyskytuje češule, což je plochý, 

miskovitý útvar, který vznikl srůstem květního lůžka, báze květních obalů (kalich a 

koruna) a tyčinek. Češule může dužnatět a podílet se na plodu (př.: šípek růže, malvice 

jabloně) 

 

1. Pozoruj listy, palisty a ostny růže šípkové pouhým okem i lupou.  

Listy - pozoruj tvar celého listu, tvar okrajů, zda jsou jednoduché či složené. 

Palisty -  pozoruj, zda jsou volné (tzn. že nesrůstají) či srostlé. 

Ostny - všímej si jejich rozestavění na stoncích. 

Svá pozorování zakresli a obrázky popiš.  

 

Nákres + popis: 
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2. Pozoruj třešeň ptačí a hrušeň obecnou (tvar, barva květů, typ plodů, kůru). Spoj 

čarou obrázek a název stromu. 

 

                                      

 

 
 

 

                         hrušeň obecná                           třešeň ptačí 

 

 

                                  
 

 

3. Které z vyjmenovaných rostlin patří mezi ovocné stromy? Správné odpovědi 

zakroužkuj. 

Třešeň ptačí – hloh jednosemenný – jabloň domácí – hrušeň obecná – růže šípková – 
jeřáb ptačí. 

 

4. Uvedené dřeviny správně zařaď do tabulky podle toho, které plody na sobě 

nesou. 

 
Jeřáb ptačí, mochna křovitá,  hrušeň  obecná,  jabloň domácí, třešeň ptačí, hloh jednosemenný, 

ostružiník křovitý.                                                                                                                                            

 

malvice peckovice souplodí peckoviček souplodí nažek 
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5. Napiš, který vitamín je hojně zastoupen v šípku růže šípkové?.......................... 

 

6. Zjisti, jak se nazývají stromy č. 7, 10, 11 (viz mapka). Použij botanický klíč.  

            7 - .............................. 

 10 - .............................. 

 11 - .............................. 

 

7. Pozoruj stavbu květu některé dřeviny z čeledi růžovitých. Svá pozorování 

zakresli a popiš (korunní lístky, tyčinky, pestík, kališní lístky a napiš, zda se jedná 

o květ pravidelný, souměrný či nesouměrný). 

Nákres a popis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. K obrázkům listů a plodů doplň jméno rostliny. 

                                     
 

……………..           ………………         ……………….               ………………… 
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Metodický list – MĚSTO – čeleď Růžovité 

Vyučující zavede žáky na stezku město, konkrétně na místo, kde se nachází 

nejvíce druhů rostlin z čeledi růžovité na této stezce (dětské hřiště s parčíkem). Seznámí 

je s čeledí růžovité a rozdá pracovní listy a mapky, na kterých bude znázorněno, které 

stromy do této čeledi patří. Poté žákům vysvětlí, co v konkrétních úkolech mají dělat.  

 

Pomůcky: pracovní listy + mapky stezky město, psací potřeby, lupa, botanický klíč. 

 

1. Pozoruj listy, palisty a ostny růže šípkové pouhým okem i lupou.  

Listy - pozoruj tvar celého listu, tvar okrajů, zda jsou jednoduché či složené. 

Palisty -  pozoruj, zda jsou volné (tzn. že nesrůstají) či srostlé. 

Ostny - všímej si jejich rozestavění na stoncích. 

Svá pozorování zakresli a obrázky popiš.  

 

Nákres + popis: 
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2. Pozoruj třešeň ptačí a hrušeň obecnou (tvar, barva květů, typ plodů, kůru). Spoj 

čarou obrázek a název stromu. 

 

                                      

 

 
 

 

                         hrušeň obecná                           třešeň ptačí 

 

 

                                  
 

 

3. Které z vyjmenovaných rostlin patří mezi ovocné stromy? Správné odpovědi 

podtrhni. 

Třešeň ptačí – hloh jednosemenný – jabloň domácí – hrušeň obecná – růže šípková – 
jeřáb ptačí. 

 

4. Uvedené dřeviny správně zařaď do tabulky podle toho, které plody na sobě 

nesou. 
Jeřáb ptačí, mochna křovitá,  hrušeň  obecná,  jabloň domácí, třešeň ptačí, hloh jednosemenný, 

ostružiník křovitý.                                                                                                                                             

 

malvice peckovice souplodí peckoviček souplodí nažek 

jeřáb ptačí 

hrušeň obecná 

jabloň domácí 

hloh jednosemenný 

třešeň ptačí ostružiník křovitý mochna křovitá 
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5. Napiš, který vitamín je hojně zastoupen v šípku růže šípkové? Vitamín C 

 

6. Zjisti, jak se nazývají stromy č. 7, 10, 11 (viz mapka). Použij botanický klíč. 

 7 – hrušeň obecná 

 10 – jabloň domácí 

 11 – hloh jednosemenný 

 

7. Pozoruj stavbu květu některé dřeviny z čeledi růžovitých. Svá pozorování 

zakresli a popiš (korunní lístky, kališní lístky, tyčinky a napiš, zda se jedná o květ 

pravidelný, souměrný či nesouměrný). 

Nákres a popis: 

 

           pětičetný, pravidelný květ 

 

 

 

8. K obrázkům listů a plodů doplň jméno rostliny. 

 

                                            
 

růže šípková            jeřáb ptačí                    meruňka obecná          slivoň švestka 
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Pracovní list – MĚSTO – Jehličnany 
Jehličnany jsou stromy nebo keře s drobnými jehlicovitými nebo šupinovitými 

listy. Většina jehličnanů jsou stálezelené dřeviny stromovitého nebo keřovitého vzrůstu. 

Jehličnany patří do skupiny nahosemenných rostlin, jejichž semena jsou bez oplodí, tzn. 

že se nenacházejí v plodech. Na nahosemenných rostlinách se tvoří šištice, které se 

skládají ze šupin přirostlých na vřeteno.  

 

1. Doplň tabulku pomocí obrázků a textů, které najdeš na konci pracovního listu. 

Název stromu Tvar Šiška Jehlice Poznámka 

 

Smrk pichlavý 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Rezavá kůra 

v koruně 

stromu 

 

 

 

   

 Jehlice delší a 

tvrdší než u 

borovice lesní 

 

Tis červený 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opadavý 

jehličnan! 

 

Jalovec 

obecný 

 

  

 

Plody – v 

malém množství 

jako koření na 
zvěřinu 
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Otázky a úkoly:  

1. Napiš, který z uvedených jehličnanů je jedovatý ............................................... 

 

2. Uveď, který z uvedených jehličnanů se využívá jako koření ........................... 

 

3. Víš, který z jehličnanů má rezavou borku? Doplňte: ........................................ 

 

4. Napiš, který z jehličnanů je opadavý strom ....................................................... 

 

5. Proč se smrku pichlavému říká také smrk stříbrný? Vysvětli. 

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

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

 

6. Zjisti, co se stane s šiškou borovice v mokrém a naopak suchém prostředí. 

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

 

 

Vystřihni a nalep obrázky do tabulky  

 

                                      
                                                                                                            

                                                         
 
 
Borovice lesní                    Borovice černá                    Modřín opadavý                         
 
 
Šupiny na šišce                                                                   Jedovatý!!! 
jakoby vlnitě vykrojené.             „smrk stříbrný“             Dožívá se až 3000let,  
                                                                                   oblíbená zahradní dřevin 
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Metodický list – MĚSTO – Jehličnany 
 

S žáky procházíme stezku MĚSTO a seznamujeme je s jednotlivými jehličnany 

(smrk pichlavý, borovice lesní, borovice černá, tis červený, modřín opadavý a jalovec 

obecný). Upozorňujeme na důležité znaky jehličnanů a na různé zajímavosti. Žáci si 

informace mohou zaznamenávat a po ukončení procházky vyplní pracovní list, který jim 

bude sloužit jako přehled základních druhů jehličnanů, a stejně tak v průběhu procházky 

či na její závěr odpoví na jednotlivé úkoly. 

 

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list, nůžky, lepidlo 

 

1. Doplň tabulku pomocí obrázků na konci pracovního listu. 

 

Název stromu Tvar Šiška, semeno Jehlice Poznámka 

 

Smrk pichlavý 

 

   
 

Šupiny na 
šišce jakoby 
vlnitě 
vykrojené.  
„smrk 
stříbrný“ 

 

Borovice lesní 

 

  
 

Rezavá kůra 

v koruně 

stromu 

 

Borovice černá 

 

    

Jehlice delší 

a tvrdší než u 

borovice 

lesní 

 

Tis červený 

 

  
  

Jedovatý!!! 
Dožívá se až 
3000let, 
oblíbená 
zahradní 
dřevina 
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Modřín 

opadavý 

  
  

Opadavý 

jehličnan! 

 

Jalovec obecný 

  
 

Plody – 

v malém 

množství 

jako koření 

na zvěřinu 
Obr. Podle Větvičky (2002), Chinery (2002) 

 

Otázky a úkoly:  

1. Napiš, který z uvedených jehličnanů je jedovatý? ..... tis červený 

2. Uveď, který z uvedených jehličnanů se využívá jako koření?..... jalovec 

obecný 

3. Víš, který z jehličnanů má rezavou borku? Doplň..... borovice lesní 

4. Napiš, který z jehličnanů je opadavý strom?..... modřín opadavý 

5. Proč se smrku pichlavému říká také smrk stříbrný? Vysvětli......díky 

stříbrnému zabarvení jehlic, které je způsobeno silným ojíněním s vrstvou vosku 

– přizpůsobení nepříznivému počasí. 

6. Zjisti, co se stane s šiškou borovice v mokrém a naopak suchém prostředí. 

Ve vlhkém prostředí se šiška uzavře a v suchém, teplém prostředí se otevře. 
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10. OVĚŘENÍ VYBRANÝCH AKTIVIT V PRAXI 
 

Z pracovních listů, které jsme uvedli v práci byl vyzkoušen pracovní list - 

jehličnany na stezce MĚSTO. 

 

Kde: ZŠ Odolena Voda 

Kdy: konec října 2007 

Žáci: 6. ročník 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Počet žáků: 12 (polovina třídy) 

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list, lepidlo, nůžky, papír. 

Cíl: poznat jednotlivé znaky a vytvořit přehlednou tabulku jehličnanů, která bude sloužit 

žákům jako didaktická pomůcka a přehled hlavních znaků jehličnanů. 

 

Jelikož žáci v tuto dobu začali probírat kapitolu nahosemenné rostliny, využila 

jsem příležitosti a pokusila se s žáky v rámci laboratorních prací uskutečnit procházku 

stezkou město se zaměřením na jehličnany. Nejdříve jsem navštívila třídu, abych jim 

sdělila náplň naší dvouhodiny, upozornila jsem je na pomůcky, které si mají donést a 

také, že si mají vzít teplé oblečení, jelikož půjdeme ven.  

Jednalo se o laboratorní práce, žáci byli rozděleni do dvou skupin. Naše 

vycházka byla zrealizována s první skupinou žáků. 

Na začátku hodiny jsem žákům řekla, aby si své poznatky zapisovali do 

pracovního listu nebo z druhé strany pracovního listu a až se vrátíme po procházce do 

třídy, tak si pracovní list ještě doplní vystřiženými obrázky.  

S žáky jsme procházeli stezku město, zastavovali jsme se u jednotlivých 

jehličnanů a říkali si o nich základní informace s cílem, aby žáci využili i smyslového 

vnímání. Poté jsme přišli do třídy, zopakovali si hlavní znaky jehličnanů a ujasnili, jak 

mají žáci doplnit tabulku v pracovním listu. 

Zhodnocení: žáci spolupracovali, byli aktivní. Někteří žáci své poznatky zapisovali 

přímo do tabulky a pokoušeli se i o vlastní nákresy. Při tom jsem zjistila, že je lepší, 

když si žáci své poznatky zaznamenávají na papír nebo do sešitu a tabulku jehličnanů 

vyplní až ve třídě, protože jí vypracují úpravněji. Doplněná tabulka má sloužit jako 

didaktická pomůcka k výuce. 
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11. NÁMĚTY AKTIVIT DĚTÍ V TERÉNU PODLE RVP 
 

Náměty aktivit dětí v terénu podle RVP jsme rozdělili na vícehodinové a 

motivační. Aktivity v terénu mohou povzbudit žáky k učení a zároveň se díky nim žáci 

více sblíží s přírodou. V přírodě děti daleko méně vnímají, že se učí, než ve třídě 

v lavici. Taková forma výuky je pro ně zábavnější a přijatelnější. 

 

a) vícehodinové aktivity 

 

Najdi si svůj strom 
Pomůcky: psací potřeby, voskovky či barevné křídy, papír, provázek či metr, lepenka 

Cíl: podrobnější seznámení s různými druhy stromů. 

Průběh: tvorba rodného listu stromu. Žáci si vyberou strom, který chtějí pozorovat. 

Tomuto stromu vytvoří rodný list, do kterého zaznamenají následující údaje: 

• datum pozorování 

• místo, kde jejich strom roste (přibližné určení místa stromu) 

• výška (jednoduchá metoda ke zjištění výšky stromu je metoda „tužka-chůze“. 

Předpažte a držte tužku v napjaté paži svisle před sebou a odstupujte od stromu 

tak dlouho, až se kryje vršek tužky a stromu a spodek tužky a stromu. Výška 

k vašim očím a vzdálenost, na kterou jste odstoupili od stromu se rovná výšce 

stromu.) 

• stáří (u dřevin stanovíme stáří podle letokruhů, jeden letokruh odpovídá 

ročnímu přírůstku dřeva. Zkuste najít stejně silný pařez, jako je váš strom a 

spočítejte letokruhy.) 

• obvod kůry ( pomocí měřícího pásma nebo podle provázku, na kterém uděláme 

každých deset cm uzel, změříme obvod kmene) 

• listy, jehličí (žáci mohou list nakreslit, vytvořit frotáž listu či list vlepit do 

rodného listu) 

• kůra ( tvorba frotáže - obtisku kůry pomocí voskovek, barevných kříd či uhlů. 

Přiložíme papír na kůru a křídou se snažíme „zamalovat“ papír, dokud se 

nevytvoří obtisk kůry) 

• plody, semena, šišky (zakreslení či vlepení do rodného listu stromu) 

• tvar (zakreslení jednoduchého tvaru stromu) 
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• květ (zakreslení či nalepení květu stromu) 

 

Na konci této aktivity mohou žáci představit svůj strom třídě, tedy kromě názvu. Žáci se 

podle údajů snaží určit název stromu. 

 

Pozoruj, jak list dýchá 
Listy stále dýchají. Ze vzduchu odebírají kyslík a vydechují oxid uhličitý a vodu ve 

formě vodní páry, kterou pouhým okem nemůžete vidět. Proces, který probíhá na 

povrchu listu se nazývá odpařování. 

Když listy vložíte do igelitového sáčku, dokážete vodní páru v procesu dýchání a 

fotosyntézy proměnit na vodu. 

Úkol:  zavřete vzduchotěsně sáček kolem větvičky s listy na stromě a druhý den sáček 

zkontrolujte. Co vidíte? 

Cíl: ověření vylučování vody při procesu dýchání.  

Žáci vidí, jak se kapky vody, které se uvnitř sáčku sráží. Když se přeměňuje vodní pára 

zpátky na vodu, říkáme, že kondenzuje (sráží se). 
(Podle Gamlinové, 1992) 

Opylení 
Bez pomoci hmyzu by se z květů jabloní nikdy nestala jablka. Nyní můžete provést 

jednoduchý pokus. 

Úkol: zakryjte několik neotevřených poupat ovocného stromu sáčkem z hustého tylu a 

pevně zavažte. Tím zabráníte, aby se ke květům dostal hmyz. Poté zjistěte, zda se 

z těchto květů staly plody. 

Cíl: přesvědčit se, že květy jabloně jsou hmyzosprašné.  

Žáci zjistí, že z květů, které byly zakryté, nevyrostly žádné plody. Květy nebyly 

opyleny. 
(Podle Gamlinové, 1992) 

 

Pěstujeme strom 
„Na buku se každý podzim urodí tisíce bukvic. Mladá semena rostou v tvrdých 

ostnitých číškách, které odrazují hmyz, aby je nepožíral. Časem se číška otevře a 

vypadnou bukvice, které chrání tvrdá slupka.“ (Gamlinová, 1992) 
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Úkol: Nasbírejte si spadané bukvice a nechte je venku v květináči ve vlhkém písku. 

Bukvice potřebují několik studených měsíců, než vyklíčí. Než je na jaře zasadíte, 

namočte je přes noc do vlažné vody. Druhý den je zasaďte do květináče s půdou a 

květináč zakryjte igelitovým sáčkem – nemusíte je pak tak často zalévat. Jakmile se 

objeví semenáček buku, odstraňte sáček. Nyní bude semenáček potřebovat dostatek 

světla a tepla. Pokud nebude venku dostatečně teplo, dejte květináč do místnosti na 

okenní parapet a pozorujte, jak roste. 

Cíl: naučit se vypěstovat rostlinu ze semene a pozorovat její růst. 
(Podle Gamlinové, 1992) 

 

Jednoděložná či dvouděložná? 
Pokusíme se zjistit, podle čeho poznáme, zda má rostlina jednu či dvě dělohy. 

Úkol: Na jaře zasadíme do květináče nebo na záhon fazoli, semínko slunečnice, obilky 

pšenice. Sledujeme, kolik lístků rostlinky vyraší ze země. Jeden nebo dva? Pak 

pozorujeme další růst rostlin. 

Cíl: ověření znaků jednoděložných a dvouděložných rostlin. 

Z fazole a slunečnice vyrašily dva lístky, z obilí jen jeden. Podle tohoto znaku se 

semenné rostliny rozdělují na jednoděložné (jeden lístek) a dvouděložné (dva lístky). 

Listy mají rozdílnou žilnatinu. 
(Podle Burešové, 2003) 

b) motivační aktivity 

 

Pylové malování 
Lísky kvetou brzy na jaře, kdy obvykle dostatečně fouká vítr, aby je opyloval. My to ale 

také můžeme udělat sami. 

Úkol: Na suchý štětec sesbírejte pyl a poprašte jím samičí květy. 

Cíl: zjistit rozdíl mezi samčími a samičími květy, ověření větrosnubné.  

U některých stromů vypadají samčí i samičí jehnědy stejně, ale u lísky se květy liší. 

Typické jsou jen samčí jehnědy, samičí květy jsou malé, s vyčnívajícími červenými 

bliznami. Pyl poletující vzduchem se přilepí na červené blizny samičího květu. Po 

opylování se samičí květy přemění v plody - lískové oříšky uložené v listenech. 
(Podle Gamlinové, 1992) 
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Úloha mechů v přírodě 
Mechy jsou schopné zadržet velké množství vody, a proto je les velkou zásobárnou 

vody. Stejnou funkci mechy plní na mokřadních loukách, kde je význam zadržené vody 

důležitější, než její kvalita. 

Úkol: Vypravíme se s dětmi do lesa či na louku, kde vyhledáme mech. Kousek ho 

vyrýpneme, namočíme a vymáčkneme z něj vodu do skleničky. Pro srovnání 

provedeme totéž se stejným množstvím trávy. Mech by se dal přirovnat touto vlastností 

k mycí houbě. 

Cíl: zjistit, jakou mají úlohu mechy v přírodě. 

Z této procházky si do školy můžeme přinést vyrýpnuté mechy a založit si malé 

„mechárium“ v akváriu. Děti mohou pozorovat tyto nekvetoucí rostliny ve třídě. V 

„mecháriu“ může chvíli žít třeba žába či pavouk. 
(Podle Burešové, 2003) 

 

Najdi strom 
Na procházce dětem rozdáme listy, plody, větvičky a kousky kůry různých stromů, 

které jsme v průběhu procházky nasbírali.  

Úkol: Děti mají za úkol najít k dané přírodnině strom, kterému patří a určit, jak se 

jmenuje. Děti se tak učí poznávat jednotlivé druhy dřevin.  

Cíl: poznávání stromů podle listů, plodů a kůry.  

Obdobou může být také třídění plodů na podzim. Nasbíráme různé plody a pak je 

přiřazujeme ke dřevinám. Snažíme se zjistit, co mají uvnitř a jak vypadá jejich obal, 

jakým způsobem je přizpůsoben k šíření semene.  

 

Krabice s přírodninami 
Vytvoříme krabici s přírodninami tak, aby v krabici byly jen dva otvory pro ruce a aby 

do ní nebylo vidět. 

Úkol: Poznávejte přírodniny pomocí hmatu. Děti vloží ruce do krabice, vyhmatají si 

jednu z přírodnin a pokusí se jí určit. Po té se podívají, zda ji určili správně. 

Cíl: poznávání přírodnin pomocí hmatu. 

Rozvíjíme tak u dětí hmatové schopnosti a učíme je poznávání přírody. 
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Květ či květenství? 
Na procházce s dětmi pozorujeme květy různých druhů bylin.  

Úkol: Srovnejte např. pampelišku a pomněnku. Proč má pampeliška květ samostatně na 

stonku a pomněnka má mnoho malých květů pohromadě? Hledejte podobně uspořádané 

rostliny. 

Cíl: žáci si uvědomí rozdíl mezi květem a květenstvím. 

Drobný květ pomněnky by čmelák neviděl, proto příroda zařídila, aby malých květů 

bylo pohromadě více a byly dobře vidět. 

Obdobou může být hledání různých druhů trav a zamyšlení, čím se trávy liší od 

ostatních lučních květin. Trávy mají nenápadné květy, protože nepotřebují lákat hmyz. 

Jejich pyl je roznášen větrem. Narozdíl od ostatních lučních bylin mají dutý stonek 

s kolínky (stéblo). 
(Podle Burešové, 2003) 

 

Letokruhy 
Nejdříve vysvětlíme dětem rytmus růstu stromů – jak roste strom, když je sucho, mokro 

a vlhko, nachází se v hustém porostu, má různé rány apod. Na pařezu ukážeme  a 

vysvětlíme stavbu dřeva a jeho reakce a co jsou to letokruhy. 

Úkol: Vyhledejte pařez či výřez z kmene stromu. Vypočítejte stáří stromu a důležité 

body můžete označit tužkou či špendlíkem (např.: své narození, zvláštní události, 

rodinné údaje apod.). 

Cíl: žáci ví, jak vznikají letokruhy. 

Letokruhy ukazují nejen stáří stromu, ale i jejich barva, tloušťka a tvar nám ukazují jeho 

minulost. Na letokruhy mají vliv: srážky – v letech bohatých na srážky je přírůstek 

dřeva větší a letokruhy jsou širší než v rocích chudých na srážky. Suché roky poznáme 

podle velice úzkých letokruhů. Směr proudění větru – na jižní straně jsou široké 

letokruhy a na severní úzké. Napadení hmyzem se strom brání tím, že vytváří užší 

letokruhy. 
(Amann, M., 2003) 

 

Trénuj svůj hmat 
Nejprve si představíme různé druhy stromů a jejich kůru, listy, plody apod. a 

poukážeme na jejich rozdíly. Každý si ohmatá stromy či sesbírané vzorky.  
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Úkol:  Poté co se děti seznámí s jednotlivými druhy stromů jim zavažte oči a řekněte, 

aby se nyní se stromy seznámily se zavázanýma očima (dobré je pracovat ve dvojicích) 

a pokusily se určit tyto stromy nejprve podle kůry, pak listu, plodu apod.  

Cíl:  poznávání stromů a jejich částí hmatem.  

K této činnosti ještě na závěr můžeme připojit obkreslování kůry a listů na papír – tzv. 

„frotáž“. Přiložením papíru na kůru či list a přejížděním po papíru křídou či voskovkou 

dostaneme obtisk kůry. Papíry s obtisky popíšeme a ve třídě z nich můžeme vytvořit 

výstavku. 

 

Kruh s přírodninami 
Vytvořte v přírodě velký kruh z přírodnin, které jste doposud poznali a rozdělte žáky do 

několika skupin. Vysvětlete, co budou dělat, jak budou soutěžit. 

Úkol: Skupina žáků musí pospojovat provázkem nebo klacíky ty přírodniny, které 

k sobě patří. Jiná skupina měří čas a všichni kontrolují, zda jsou přírodniny spojovány 

správně. Čas se měří do té doby, dokud nejsou všechny přírodniny správně spojeny.  

Pro každou skupinu vytvoříme nový kruh přírodnin spolu s ostatními žáky. Vyhrává 

nejrychlejší. 

Cíl: ověřit si, zda žáci umí rozlišovat jednotlivé znaky dřevin. 

 

Procvič svou paměť 
Při procházce sbíráme různé přírodniny. Při jedené zastávce dáme deset různých 

přírodnin pod šátek a zavoláme všechny děti a vysvětlíte jim, co mají za úkol. 

Úkol: Odkryjte na 30 sekund šátek a děti si zkusí zapamatovat všechny přírodniny. Po 

30ti sekundách přírodniny zakryjte a řekněte, aby se všichni rozešli a hledali stejné 

přírodniny v okolí. Po pěti minutách svolejte zpět všechny děti, tahejte postupně po 

jednom předmětu z pod šátku a ptejte se, kdo našel něco podobného, ať svůj předmět 

ukáže. Nakonec každý řekne, kolik shodných předmětů se mu povedlo najít. 

Cíl: procvičení získaných znalostí a paměti žáků. 

Po soutěži si můžete povídat s dětmi o důležitosti jednotlivých přírodnin. 

Pozn.: v této hře můžeme obměňovat přírodniny podle probírané látky (např. jehličnany, 

přírodniny podle čeledí, jen plody, jen listy apod.) 
(Podle Burešové, 2003) 
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Tlukot srdce stromu 
Naslouchání životních pochodů stromu. Tuto činnost je možné provádět jen brzy na jaře 

na stromě s hladkou kůrou (buk, javor či mladá bříza).  

Úkol: Vysvětlíme dětem kde ve stromě proudí asimilační a transpirační proud. Jaké 

látky se těmito proudy přenášejí. Poté děti pomocí fonendoskopu poslouchají proudění 

mízy stromu. 

Cíl: žáci se přesvědčí o životních pochodech stromu. 
(Amann, M., 2003) 

 

Botanická koláž 
Tvorbou botanické koláže zjistíme, co se žáci již naučili. Rozdělíme žáky do skupin a 

vysvětlíme jim úkol. 

Úkol: Každá skupina vytvoří koláž, do které zabudují různé druhy přírodnin – z klacíků 

si vytvoří rámeček a z dalších přírodnin vytvoří obrázek. Úkolem je však vytvořit koláž, 

ve které je pět chyb. Ani víc, ani míň. Poté se skupiny mezi sebou koláže vymění a 

snaží se najít 5 chyb, které napíší na papír. Skupina, která koláž tvořila, si vezme od 

hádající skupiny papír, na kterém jsou vypsané chyby a zkontroluje je. Chyby budou 

např.: borová šiška na větvičce smrku, kvetoucí mech apod. 

Hodnotit se skupině bude nejen koláž, ale i správné vyhledání chyb v cizí koláži. 

Tato aktivita se může uskutečnit jak v přírodě, tak i ve třídě. Žáci mohou při procházce 

nasbírat přírodniny a koláž dotvořit a dokreslit na papíře ve třídě. 

Cíl: ověření získaných znalostí žáků, podpora kreativity. 
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12. DISKUSE 

 
Pokud bychom měli porovnat tuto práci s prací, která se zabývá podobnou 

tématikou, asi bychom měli uvést: „Návrhy terénnych vychádzok z prírodopisu pre 5. 

ročník ZŠ“, jejíž autorkou je Martina Dudová. Uvedená práce zpracovává čtyři 

vycházky do přírody se zaměřením na: části rostlinného těla, lišejníky a mechorosty, 

rostliny lesů a luk a léčivé rostliny. Materiály obsahují výchovně vzdělávací cíle, 

vyučovací metody a vyučovací prostředky. Vycházka je dělena na část organizační, 

teoretickou a praktickou. V naší práci narozdíl od práce Martiny Dudové jsou vycházky 

děleny podle ročních období,  stezka je zaměřena pouze na dřeviny a rozdělena na dva 

oddíly: město a les. Ke každému pracovnímu listu je vypracován i metodický list 

s řešením jednotlivých otázek a úkolů. Navíc k oběma stezkám uvádíme i mapy a  

zpracování nejen v listinné, ale i v elektronické podobě, což zmiňovaná práce nemá. 

Dále bychom v naší práci chtěli porovnat kapitolu „Náměty aktivit dětí v terénu dle 

RVP“ s publikacemi: 

1. „Nápady pro mrňata a škvrňata“ od Květy Burešové, ve které jsou jednotlivé 

karty s nápady z celé oblasti přírodopisu, řazené na: jaro, léto, podzim, zima a léčivé 

rostliny, zaměřené především na 1. stupeň ZŠ. Tyto nápady nejsou podrobně 

rozpracované na cíl, délku aktivity a nejsou přiloženy ani pracovní listy.  

2. „Pojďme na to od Lesa“ od Amanna, M. a kolektivu autorů obsahuje velké 

množství aktivit, jak sám název napovídá, soustředěných na ekosystém lesa. Jednotlivé 

náměty na aktivity jsou rozpracovány do větších detailů a přehledně jsou uvedeny: cíl 

aktivity, maximální počet účastníků, prostředí, ve kterém se aktivita koná a k některým 

jsou přiloženy i pracovní listy a určovací klíče.   

My jsme z těchto publikací čerpali některé náměty, které jsme upravili podle 

potřeb kapitoly „Náměty aktivit dětí v terénu dle RVP“  tzn. se zaměřením na botanické 

aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ. U jednotlivých aktivit uvádíme název, krátký úvod, úkol 

a cíl. Aktivity jsme seřadili podle abecedy a vložili jsme i vlastní nápady. 

 

Překážkou při zpracování  této práce byla neochota spolupráce některých škol 

při dotazníkovém šetření. Z 60ti dotazníků se nám navrátilo jen 25%. Dotazníky byly 

rozesílány e-mailem nebo doručovány osobně. Myslím si, že oslovené školy možná 

nereagovaly proto, že podobných dotazníků dostávají v průběhu roku několik a učitelé 
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nemají čas je vyplňovat. Navrácené dotazníky byly ze škol, kde již pracují mí bývalí 

spolužáci, nebo rodiče spolužáků. 

 Původním cílem této práce bylo popsat  jednu naučnou stezku v okolí ZŠ 

Odolena Voda, ale v průběhu práce se ukázalo jako lepší řešení zpracovat dvě kratší se 

zaměřením na město a les. Z didaktického hlediska mají tyto dvě stezky lepší využití  

při výuce botaniky než jedna delší a časově náročnější stezka.  

 Při psaní této práce  jsme se seznámili s možnostmi, které učitelům při výuce 

botaniky pomáhají. Je to zejména vzdělávání pedagogů, využívání různých pomůcek 

včetně multimediálních programů apod. Záleží ovšem jen na učiteli, jeho vlastnostech a 

schopnostech, jak nabízených možností využije a jakým způsobem žáky s botanikou 

seznámí. Byli bychom rádi, kdyby navrhované aktivity, aktivizující metody, stezky 

s pracovními listy a nabídky ekocenter byly využívány v praxi, přispěly k pestřejší 

výuce botaniky, pomohly alespoň učitelům ZŠ Odolena Voda usnadnit práci a žákům 

zpříjemnily výuku. 

 

V průběhu zpracování diplomové práce jsem si uvědomila, jak je pro vytváření hlubšího 

vztahu k přírodě důležité využívat ve výuce různých forem a metod a nejen výuku 

botaniky více směřovat do přírody, protože jen tak se žáci přiblíží reálným přírodním 

podmínkám. 
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13. ZÁVĚR 

 
V této práci jsme se zabývali aktivizujícím pojetím výuky botaniky na základní škole. 

Naším cílem bylo vytvořit náměty na aktivity dětí v terénu a dále vytvořit školní 

naučnou stezku s pracovními a metodickými listy konkrétně pro ZŠ Odolena Voda. 

Dále jsme porovnali učebnice botaniky z pohledu terénních pokusů a pozorování a také 

zařadili nabídku  programů ekologických center dostupných z Odoleny Vody, které se 

věnují botanickým aktivitám. Pomocí menšího dotazníkového šetření jsme zjišťovali, co 

by učitelé uvítali ke zlepšení výuky botaniky. 

 

Výsledkem této práce je: 

 a) Naučná stezka LES, 

b) naučná stezka LES v elektronické podobě s písemným manuálem, 

c) pracovní a metodické listy podle ročních období. 

 a) Naučná stezka MĚSTO, 

b) naučná stezka MĚSTO v elektronické podobě s písemným manuálem, 

c) pracovní a metodické listy podle ročních období. 

 Náměty aktivit dětí v terénu podle Rámcového vzdělávacího programu. 

 Vytvoření seznamu ekologických center v dostupnosti Odoleny Vody, včetně 

programů pro žáky a pedagogy s botanickým zaměřením. 

 

Význam této práce pro výuku botaniky spočívá zejména ve zpracování takových 

metodických pomůcek k výuce, které žákům základních škol přiblíží hravým způsobem 

přírodu a umožní jim učení nenásilnou formou. Za důležité považujeme i propojení 

výuky botaniky s využitím informačních technologií. S vytvořenými stezkami lze 

pracovat jak v rámci školních tak mimoškolních aktivit, např. v zájmových kroužcích, 

školních klubech, tak i při domácí přípravě a hře.  Jednotlivé části stezky (např. obrázky 

jehličnanů, rostlinných orgánů apod.) mohou učitelé zařadit do výuky k ilustraci učební 

látky, stejně jako didaktické zpracování, které je uvedeno u každé dřeviny zvlášť. 

Výhodou pro učitele je i to, že na základě předložené metody, lze stezky doplňovat o 

další aktivity a pracovní listy podle potřeb učitele a místních podmínek.  
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14. ABSTRAKT 
Kalábová, Tereza – Název diplomové práce: Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ 

Odolena Voda. 

Pedagogická fakulta UK, Rettigova 4, Praha 1 

Vedoucí práce: RNDr. Jana Skýbová 

Praha: 2007, 164 stran 

 

Klíčová slova: metoda výuky, ekocentum, naučná stezka, terénní aktivity. 

 
Diplomová práce Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ Odolena Voda je zaměřena 

zejména na  tvorbu naučných stezek v okolí ZŠ Odolena Voda s pracovními a 

metodickými listy, dále na náměty botanických aktivit v terénu. V práci se vychází i z 

dotazníkového šetření, které zjišťuje, zda učitelé botaniky využívají aktivizujících 

metod při výuce a zda mají zájem o rozšíření materiálů k výuce botaniky. Tato práce se 

v teoretické části zabývá organizačními formami a aktivizujícími metodami ve výuce 

botaniky, dále porovnáním učebnic botaniky se zaměřením na pozorování a pokusy 

v terénu a v neposlední řadě zkoumá nabídky botanických programů ekologických 

center v dostupnosti Odoleny Vody. 

 

SUMMARY 

 

Key words: educational method, eco-centre, educational pathway, cross-country activities. 

 
The thesis The Concept of Active Botany Education with Students’ Participation at the 

Junior School Odolena Voda focuses especially on formation of educational pathways in 

the surroundings of the Junior School which are guided by work- and methodical sheets. 

The thesis considers ideas of cross-country botanic activities and includes a questionnaire 

survey. The questionnaire examines whether teachers use the educational methods 

activating the students and whether they are interested in extension of botanic educational 

materials. The theoretical part of the thesis deals with organisational forms and methods that 

help to increase the activity during botanic classes. Moreover, the thesis compares botanic 

textbooks that focus on cross-country observations and experiments. Finally, it discusses 

botanic programs which are offered by eco-centres situated close to OdolenaVoda. 
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Přílohy 

 
Dotazník pro učitele přírodopisu na ZŠ 
 
Dobrý den, jmenuji se Tereza Kalábová a jsem studentka pedagogické fakulty UK. 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže k napsání 

diplomové práce, která je zaměřena na netradiční pojetí výuky botaniky na ZŠ.  

Tento dotazník je anonymní a vaše odpovědi nebudou zneužity. Předem děkuji za 

vyplnění dotazníku.  

 

1. Jak dlouho vyučujete přírodopis?..................................................................... 

2. Které metody při výuce přírodopisu užíváte? 

• výklad 

• diskuse 

• brainstorming 

• pojmové mapy 

• projektová výuka 

• brainwriting 

• vysvětlování 

• práce s textem 

• předvádění přírodnin 

• práce s nástěnným obrazem 

• problémová výuka 

• didaktické hry 

• samostudium žáků 

v hodinách 

• pozorování 

• využití multimediálních 

výukových programů 

• práce žáků s internetem 

• práce s pracovními listy 

• jiné………………….. 

3. Máte ve škole dle Vašeho názoru dostatek pomůcek pro výuku botaniky? 

ANO – NE 

4. Které pomůcky k výuce botaniky používáte?......................................................... 

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

Kdyby jste měl/a možnost si vybrat – doplnit pomůcky pro výuku botaniky, 

které by to byly?..................................................................... 

5. Máte možnost využívat pro výuku botaniky i mimoškolní prostory? (les, školní 

zahrada či jiné?) 

ANO – NE 

a. Pokud ano, které?........................................................................................ 

b. Pokud ano, jak často těchto možností využíváte?....................................... 



 

6. Kdyby jste měl/a možnost si vybrat – doplnit pomůcky pro výuku botaniky, 

které by to byly?....................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

7. Máte možnost využívat pro výuku botaniky i mimoškolní prostory? (les, školní 

zahrada či jiné?) 

ANO – NE 

c. Pokud ano, které?........................................................................................ 

d. Pokud ano, jak často těchto možností využíváte?....................................... 

 

7.  Využíváte kurzů pro učitele nebo nabídky ekocenter, které doplňují učitelům 

inspiraci a nápady do výuky přírodopisu?               

ANO – NE 

-    Pokud ano, které?................................................................................................... 

8. Jakým doplňujícím aktivitám pro školu a děti se nad rámec přírodopisu věnujete? 

(stezka, školní zahrada či jiné projekty) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. Máte nějaké zajímavé nápady na zpestření výuky botaniky? Pokud ano, jaké? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Měl/a byste zájem o využití dalších materiálů pro zpestření a rozšíření výuky 

botaniky, zaměřené na váš region (např. pracovní listy, náměty pro činnosti 

s botanickým materiálem, vycházky apod.)?  

ANO – NE 

Pokud ano, o které? 

……………………………………………………………………….................... 
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