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ANOTACE

Materiál

Dělení rostlin

Vzdělávací obor

Přírodověda

Tematický okruh

Rozmanitosti přírody

Anotace

Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o rostlinách a jejich dělení. Pro žáky 4.ročníku 
rozdělíme prezentaci do 2. až 3. vyučovacích hodin (vyvozování učiva), pro žáky 5. ročníku 
slouží prezentace k procvičení učiva v 1. vyučovací hodině. Žáci si zopakovali učivo předešlých 
ročníků. Díky přehlednému grafu ve snímku č. 8 se lépe naučili nové učivo.

Očekávaný výstup

Žák: - zopakuje si učivo o rostlinách z nižšího ročníku a rozšíří o nové poznatky.

- vyjmenuje základní znaky života rostlin 

- dělí rostliny do skupin podle různých kritérií, používá atlasy  

Druh učebního materiálu

Prezentace

Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída 



ROSTLINY

 Patří do živé přírody.

 Jsou závislé na neživé přírodě – vzduch, voda, půda– živiny, 

teplo a světlo ze Slunce.

 Jsou hlavním zdrojem kyslíku na Zemi.

 Obsahují zelené barvivo - chlorofyl .



ZNAKY ROSTLIN

 Dýchají za světla i ve tmě – vdechují kyslík a vydechují oxid uhličitý.

 Vyživují  se. Výživa probíhá v listech za světla. Potřebují oxid uhličitý a 
vodu s rozpuštěnými látkami z půdy. Přitom uvolňují do ovzduší kyslík 
(fotosyntéza).

 Rozmnožují se (semeny nebo výtrusy).

 Mění se, rostou a vyvíjejí se.

 Nepohybují se z místa na místo.

 Reagují na změnu teploty prostředí.



DĚLENÍ ROSTLIN

1) Podle nadzemní části

2) Podle délky života

3) Podle způsobu rozmnožování



1) DĚLENÍ ROSTLIN PODLE NADZEMNÍ ČÁSTI

BYLINY

- mají dužnatý stonek:

DŘEVINY

- mají dřevnatý stonek:



2) DĚLENÍ ROSTLIN PODLE DÉLKY ŽIVOTA

 JEDNOLETÉ – (letničky) 
 rostou pouze od jara do podzimu.

 DVOULETÉ – (dvouletky)  
 prvním rokem vyklíčí a vyrostou jim kořeny, stonky a listy. Zimu 

přečkají podzemní části. Druhým rokem jim opět vyrostou 
stonky a listy, vykvetou květy, rostliny přinesou plody se semeny 
a potom zahynou.

 VYTRVALÉ – (trvalky)
 žijí mnoho let.



3) DĚLENÍ ROSTLIN PODLE ZPŮSOBU ROZMNOŽOVÁNÍ

ROSTLINY

VÝTRUSNÉ (NEKVETOUCÍ)

rozmnožují se výtrusy- mechy, 
kapradiny,plavuně,přesličky

SEMENNÉ (KVETOUCÍ)

rozmnožují se semeny

KRYTOSEMENNÉ

semena jsou ukryta v 
plodech

JEDNODĚLOŽNÉ

byliny, palmy

DVOUDĚLOŽNÉ

dřeviny, byliny

NAHOSEMENNÉ

semena nejsou ukryta 
v plodech



METODICKÉ POZNÁMKY

 Pro žáky 4. ročníku: na klikání

3. snímek- vyvození učiva o rostlinách, klikat a jednotlivé body zapisovat do sešitu

4. snímek- do sešitu psát jenom zeleně zvýrazněná slova

5. snímek- vysvětlení, podle kterých kritérií budeme třídit rostliny (pouze 1. a 2.)

6. a 7. snímek- vyvození nového učiva a zápis do sešitu

 Pro žáky 5. ročníku:

3. až 7. snímek- oživení a procvičení učiva 4. ročníku

8. snímek- nové učivo- dělení rostlin podle způsobu rozmnožování, zápis do sešitu
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