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ANOTACE
Materiál

Houby

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Rozmanitost přírody

Anotace

Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o houbách. Žáci si utřídili znalosti o 
rostlinách a houbách a sami vysvětlili rozdíl mezi těmito skupinami.

Očekávaný výstup:

Žák: - zhodnotí význam hub v přírodě a pro člověka

- porovnává stavbu těla u některých nejznámějších druhů 

- učí se rozeznávat houby jedlé a nejedlé

- získává informace o nebezpečí při záměně druhů 

Druh učebního materiálu

Prezentace

Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída 



HOUBY

 Patří do živé přírody.

 Nepatří mezi rostliny ani živočichy.

 Tvoří samostatnou skupinu.

 Neobsahují zeleň listovou (chlorofyl).

 Nekvetou.

 Rozmnožují se výtrusy. Ty se vytvářejí na stěnách lupenů 

nebo rourek.

 Vyživují se odumřelými těly rostlin a živočichů.



Společné znaky s rostlinami

 Dýchají.

 Rozmnožují se.

 Rostou.

 Nepohybují se z místa na místo.



Části těla houby

Hřib Muchomůrka

plodnice

klobouk

lupeny

rourky

třeň

podhoubí



Dělení hub

jedlé

nejedlé

jedovaté

smrtelně jedovaté



ZÁSADY SPRÁVNÉHO HOUBAŘE

 Sbírám a jím pouze houby, které dobře znám.

 Při sběru se chovám tiše, neruším lesní zvěř.

 Houby, které neznám, neničím.

 Sbírám pouze zdravé plodnice.

 Houby z půdy opatrně vykroutím. Neodřezávám je.

 Vždy dávám pozor na houby vyrůstající z pochvy.

 Houby nikdy neochutnávám!

 Houbové pokrmy dobře tepelně zpracovávám.

 Při příznacích otravy vyhledám lékaře. Je dobré sebou vzít 

i zbytek pokrmu.



Jak správně sbírat a uchovávat houby

 sbírat do košíku (nikdy ne do igelitové tašky)

 sušit nakrájené na tenké plátky ve stínu, nikdy ne na 

přímém slunci

 uchovávat v temnu a suchu v papírovém nebo látkovém 

pytlíku

 naložit do láku a zavařit



Metodické poznámky

 3. a 4. snímek- na klikání, říkat a postupně zapisovat do sešitu co to jsou houby, jaké 

mají společné a jaké rozdílné znaky s rostlinami, proč je zařazujeme do samostatné 

skupiny 

 5. snímek- na klikání, postupně klikat a ukazovat části těla houby a muchomůrky –

nakreslit do sešitu a popsat jednotlivé části (ve 4.ročníku vyvození učiva, v 

5.ročníku klikat až po vyslovení části houby- kontrola znalostí)

 6. snímek- zápis do sešitu, za domácí úkol vypsat z atlasu hub ke každému druhu 

aspoň 4 zástupce

 7. snímek- postupně klikat a přečíst si zásady správného houbaře, potom si rozdáme 

zásady okopírované na papíru a nalepíme je do sešitu

 8. snímek- postupně klikat a zapisovat do sešitu
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