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Práce s pracovním listem 
Cíl
Seznámení žáků s mezivědním oborem geobotanika, který propojuje 
dva zdánlivě velmi vzdálené obory – geologii s botanikou, zabývá 
se jejich vzájemnými vztahy a nároky rostlin na horninový podklad. 
Uvědomění si, že horninový podklad a půda, která se na něm tvoří, 
jsou nezbytné pro život organismů i člověka a zároveň mají přímou 
souvislost s historickými událostmi spojenými s potřebou lidí hospodařit 
na úrodných půdách. Přiblížení některých odborných termínů, co 
je úkolem zkoumání a s jakými dalšími vědami je geobotanika úzce 
propojená. Uvědomění si neocenitelného významu různorodosti 
půd pro existenci a činnost lidstva. Obeznámení žáků se základními 
stanovišti pro rostliny a s podmínkami, které na jednotlivých místech 
panují. Samostatné vyhledávání odpovědí na otázky s využitím internetu 
a literatury. Podpora logického uvažování a práce s nově zjištěnými 
skutečnostmi.

Rozvíjené dovednosti
Kritické posouzení nově nabytých informací. Tvorba vlastního názoru 
a podnícení k vymýšlení nových nápadů. Propojování již známých 
znalostí do souvislostí. Zručnost a kreativita při plnění úkolů. Rozvíjení 
vyjadřovacích schopností při prezentaci různých stanovišť. Práce 
s mapou a orientace nejen v ní, ale i v terénu a rozvíjení pozorovacích 
schopností.

Pomůcky
• Pracovní listy, psací potřeby, počítač s přístupem na internet – pro 

dohledání obrázků a doplňujících informací 
• Geologická nebo geografická mapa České republiky
• Papíry formátu A4, počítač s přístupem na internet, psací potřeby, 

děrovačka, provázek na hru casting květinových modelek
• Papír, psací potřeby, počítač s přístupem na internet a bujná 

fantazie a vykreslená ruka pro tvorbu komiksu
• Akvárium nebo průhledná plastová nádoba, substrát, přírodniny 

a rostliny, papír, tužka na vytvoření rostlinného stanoviště ve třídě

• Toto téma nabízí široký rozlet, hodně záleží na tom, v jaké oblasti žijete 
a zda jste srdcem a duší více geolog, botanik, nebo entomolog. Projděte si 
pracovní list, podle vašich možností a možností žáků a jejich zájmu zhodnoťte, 
jakým způsobem pracovní listy využijete a které kapitole se budete věnovat 
hlouběji. S mladšími žáky doporučuji věnovat se tématu zážitkovou formou 
prostřednictvím výtvarných aktivit, her a pokusů, které naleznete dále. Než 
dětem rozdáte materiály, proberte s nimi některé termíny, které se v pracovních 
listech vyskytují (např. biodiverzita, eroze a zvětrávání hornin, půdní roztok, 
biogenní prvky, eutrofizace, nika, chelatační látka, hyperakumulátor, 
revitalizace…) a pokuste se je společným silami objasnit.

• Úvodní kapitola vás zavede do tématu. Dozvíte se, jaký význam má horninový 
podklad nejen pro rostliny a následně i živočichy, ale také pro lidstvo a jak si ho 
lidé utvářeli k obrazu svému. Čeká vás pár rozehřívacích otázek, na které však 
bude jistě hračka odpovědět. Přečtete si také zajímavosti o vybraných druzích 
hmyzu, které jsou specialisty na určitá stanoviště. Vše doplňuje mnoho obrázků.

• Další kapitola odpoví na otázku, proč vlastně zkoumáme vztah rostlin 
k horninám? Doplňovačka na konci stránky nebude určitě pro naše malé 
objevitele složitá. V pravé liště se připomenou a vysvětlí pojmy jako je ekologie 
a fyziologie rostlin. Další stránka je věnována rostlinám a jejich požadavkům 
na dané stanoviště, otázka u textu spíše nabádá zavzpomínat na vlastní 
zážitky a zábavnou formou propojit své zkušenosti s novými pojmy, jako je 
třeba ekologická nika. Dozvíte se také, které typy hornin jsou vůči zvětrávání 
nejodolnější a nejčastěji tvoří výchozy. U hornin zůstaneme i na další stránce, 
formou doplňovačky si děti připomenou jejich složení a vlastnosti. V pravé liště 
se dozvědí, jak rychle probíhá eroze. Poté, co jste si zopakovali vše o horninách 
a podkladu, který tvoří, pro vás jistě bude hračka umístit rostlinky na správná 
místa do obrázku na straně 8.

• Následující kapitola pojednává o závislosti rostlin na podzemní vodě, jak jim 
chutnají skály, a zabrousíte do blízkého oboru, do chemie, která vám objasní 
mnohé záhady rostlinného světa. Čeká zde na děti pár otázek a doplňovaček, 
se kterými jim budete nejspíše muset pomoci, obzvláště dětem, které teprve 
začínají s chemií. Společnými silami to jistě dáte dohromady a děti se posunou 
ve vědomostech zase o kousek dál. Také se budete zabývat problematikou 
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hnojiv a eutrofizací vodních nádrží, kyselostí a zásaditostí půd a rovněž velkým 
problémem, kterým je acidifikace. Na straně 12 v pravé liště vás čekají zajímavé 
informace o fosforu.

 • I vegetace má svou historii. Kde přežívaly rostliny za doby ledové a jak jsou 
vědci schopni to zjistit, se dočtete na straně 14. V pravé liště si všimněte drobné 
květinky na obrázku a přečtěte si o ní. Na další straně je mapka osídlení 
Evropy v době neolitu, které je až nápadně vázané na spraše. Můžete s dětmi 
zabrousit i do historie, uspořádat malý brainstorming (viz doplňující hry a tipy), 
povyprávět o životě v dobách ledových a meziledových na našem území. 
V pravé liště se dozvíte, co se stalo při lužické katastrofě a jak to ovlivnilo 
tehdejší krajinu a obyvatele.

• Poslední kapitola je vlastně takovým kapesním atlasem stanovišť. Nejprve se 
zabývá vegetací skal, podmínkami, jaké zde pro rostliny panují, jak se musí 
přizpůsobit drsnému a často se střídajícímu klimatu a častému nedostatku 
vody. Vše bohatě doplňují fotografie rostlin a mapka s výskytem terčovníku. 
Strana 18 jistě potěší všechny děti, věnuje se totiž fauně skal. V doplňujících 
hrách a tipech se můžete inspirovat, kam s dětmi vyrazit na výlet. Dále 
najdete zajímavosti o lišejnících a o rostlinách, které jsou schopny žít ve tmě. 
Na straně 21 se dočtete o tzv. bílých stráních a hadcových stepích; jsou to 
vzácné lokality, co se týče skladby rostlin a na ně navázaných živočichů. 
Pokud podobnou lokalitu máte poblíž, vydejte se tam s dětmi na výlet 
a pokuste se najít rostlinky a živočichy z obrázků. Velmi specifické rostliny 
najdete na sutích, jsou schopny žít v neustále se pohybujícím prostředí, 
na děti zde čekají záludné otázky, ale také mnoho obrázků rostlin. O vegetaci 
písčin se dočtete na straně 26, povyprávějte si o tom s dětmi, jistě si vybaví 
nějaké typické písčité prostředí a rostliny, které na něm rostou. Zeptejte se 
jich, co si myslí o těchto rostlinách, jaké triky asi používají, aby přežily v tak 
nehostinném prostředí. Je zde také zmíněna nutná ochrana těchto oblastí, 
které jsou v našich zeměpisných šířkách velmi vzácné. Můžete si s dětmi najít 
na mapě naše nejznámější duny a popřípadě naplánovat výlet. Další strany se 
věnují vegetaci lesů (hlavně jejich podrostu) a rozdílům mezi lesy jehličnatými 
a listnatými. Poslední stanoviště, která v pracovních listech naleznete, jsou 
ta, kde panuje vysoká hladina podzemní vody. Dočtete se o mokřadních 
oblastech i o našich rašeliništích, která jsou takovými malými rezervacemi 
s úplně odlišnou flórou.

Brainstorming 
Poptejte se žáků na pojem geobotanika, jestli jim to něco říká, nebo co si vybavují, 
a jejich postřehy zapisujte na tabuli. Zkuste se zeptat na další pojmy z pracovních 
listů a z odpovědí si utvořte malý vzorek vědomostí, nesprávná tvrzení uveďte 
na pravou míru. Povyprávějte dětem o pracovních listech, které na ně čekají, 
a zeptejte se, čemu by se chtěly více věnovat, jaké jsou jejich zájmy.

Casting květinových 
modelek
Cílem této činnosti je uvědomit 
si rozdílné potřeby rostlin a jejich 
těsné sepětí s určitým druhem 
podkladu, poznat nové rostliny 
a naučit se něco o jejich životě 
a v neposlední řadě také procvičit 
řečnické schopnosti. 

Předem sestavte seznam 
některých běžných druhů 
rostlin, alespoň deseti, nejlépe, 
aby byly odlišné, co se týče 
typu stanoviště. Rozdělte žáky 
do skupinek, nebo je nechte 
pracovat jednotlivě. Rozdejte jim 
jednotlivé rostliny a vyzvěte je, 
aby si o nich vyhledaly potřebné 
informace a obrázky na internetu. 
Pokud máte možnost, vytiskněte 
vyhledané obrázky rostlin, které 
budou součástí booku modelek. 

Děti budou mít za úkol vytvořit 
každé rostlině plakát (A4) s její 
fotografií nebo kresbou. Pod ní 
bude dotazník 

Doplňující hry a tipy

Jméno: české i latinské (to se píše kurzivou)

Původ: odkud daná dívka (květina) 
pochází, vlhký les, či suchá louka

Míry: jakých rozměrů dorůstá

Věk: zda je to rostlina jednoletá, 
dvouletá, či víceletá, kdy kvete 

Vybídněte děti, ať si také poznamenají, 
jaké jiné rostliny se mohou vedle naší 
modelky vyskytovat (kdo jsou její 
kolegové a kamarádi )
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Internetové odkazy

 • krátký dokument o komunikaci rostlin (2,5 min) 
http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/tajny-zivot-rostlin zajímavý

• dokument o vodních a bažinných rostlinkách na Lipně (6 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=6v3sYtYDbZ8 

• dokument o jedlých rostlinách, aneb jak přežít v přírodě (21 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Dvj7Be0fpfc 

Až budete mít vytvořené plakáty, zvolte ve skupině řečníka, který rostlinu představí 
na soutěži modelek. 

Příklad: Krásný večer všem, jmenuji se Česnek Medvědí (Allium ursinum). 
Pocházím z lužního lesa z jižní Moravy. Jsem různě vysoká, od 10 do 45 cm, záleží 
na podmínkách, kde zrovna vyrostu. V příhodném prostředí jsem takřka nesmrtelná, 
a pokud se mi někde moc nelíbí, dokážu ještě chvíli přežívat ze své cibulky. 
Na počátku května jsem vždy nejkrásnější, mám mnoho (asi 20) drobounkých bílých 
květů a také mám specifickou, podle mne velmi krásnou vůni, ale ne všichni si to 
o mně myslí!  Ale mně to nevadí, tam, kde jsem doma v lužních lesích, je kolem 
mne vždy spousta příbuzných, moc rádi si čvachtáme kořínky v zamokřené půdě 
a necháme se zastiňovat vysokými stromy, jako jsou topoly, jilmy, olše a vrby. A ještě 
perlička nakonec – víte, že jsem také velmi prospěšná zdraví a vyhledávaná bylinka 
do kuchyně? Díky svému aroma a obsahu vitamínů se často podívám do Prahy 
a jiných měst na pulty stánků farmářských trhů. 

Povídání o rostlině také napište na druhou stranu, všechny zpracované plakáty poté 
doporučuji proděravět a svázat do malé knihy (modelkovského booku). Vznikne 
vám tak pěkný herbář různých ekologických nik.

Komiks
Pokud máte v klubu výtvarně nadané děti, určitě zvolte tuto aktivitu (můžete ji 
zadat pouze zájemcům). Poskládejte papír a vytvořte komiks, kde se potkají dvě 
rostlinky, každá z odlišného prostředí (např. sasanka hajní a mateřídouška), které 
si spolu popovídají, jak to vypadá u nich doma, odkud pocházejí, jaké je tam 
prostředí, kolik vody potřebují ke svému životu, jaké mají kolem sebe kamarády 
a příbuzné, jak moc slunce potřebují ke svému životu a zda mají nějaké speciální 
vlastnosti, jsou léčivé, nebo jedovaté.

Rostlinné stanoviště ve třídě
Cílem této činnosti je utvořit si ve třídě malou zahrádku, vybrat správný substrát 
pro konkrétní rostlinku, nastudovat si, jaké specifické potřeby mají rostliny, poté 
se o ně systematicky starat a pochopit sounáležitost horninového podkladu a typu 
půdy s určitým druhem rostlin. 

Vyberte si jedno ze stanovišť, které jste probírali v pracovních listech. Doporučuji 
vybrat takové, které se nachází někde v blízkosti vaší školy, abyste si mohli 
nasbírat půdu a rostlinky přímo tam. Nebo je druhá možnost, že si vyberete 
takové stanoviště, které je vzdálené, ale v tom případě budete muset vynaložit 

větší úsilí, abyste sehnali správný substrát a správnou vegetaci na něj – rostlinky 
můžete koupit v zahrádkářství. Vše společnými silami připravte, zasaďte 
a popřemýšlejte, na jaké místo ve třídě vaši minizahrádku umístíte a jak často ji 
budete zalévat. Záleží na typu stanoviště, který si vyberete. Můžete zahrádku 
doplnit i o popisky k jednotlivým rostlinkám, typu půdy a pH. Pokud budete mít 
dostatek času a prostoru, můžete si udělat ještě jednu umělou zahrádku s úplně 
odlišným typem substrátu a jinými rostlinami a budete moci pozorovat rozdíly 
mezi jednotlivými akvárii.

Tip na výlet
Pokud máte v blízkosti školy nějaký hrad, kde dělají sokolníci show s dravými 
ptáky, určitě si domluvte krátkou přednášku, děti to bude jistě bavit a sokolníci 
jim mohou zodpovědět mnohé otázky. Nebo se podívejte na organizaci Ornita, 
která dělá zajímavé programy pro děti, buď přijedou k vám do školy, nebo vás 
vezmou přímo na lokalitu, např. do mokřadů, a povědí vám mnoho zajímavostí 
o místních druzích ptáků. Pokud s žáky půjdete na výlet, zkuste se zaposlouchat 
a rozpoznat jednotlivé druhy ptáků podle zpěvu. 
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