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Expozice Vodní a bahenní rostliny: 

‐ byla nově vybudována v letech 2002 - 2003,  

‐ v současné době obsahuje kolem stovky taxonů a i nadále je intenzivně doplňována 

sběrem rostlin v terénu, 

‐ rozkládá se na druhé zahradní terase (viz Plán botanické zahrady s vyznačenou expozicí 

vodních a bahenních rostlin, který je součástí autorského řešení pracovních listů). 

 

Kdy expozici navštívit:  

‐ jaro: květen - červen 

‐ podzim: září - polovina října 

   Doporučená doba návštěvy se odvíjí od úloh v pracovních listech, resp. od rostlin, na které 

jsou zaměřeny jednotlivé úlohy. V brzkých jarních měsících většina z těchto rostlin ještě 

nekvete a ke konci podzimu je už naopak odkvetlá. V zimních měsících navíc dochází 

k zazimování expozice a část rostlin (vodní kapradiny) je uklizena do skleníků.    

 

Pro jakou věkovou kategorii jsou pracovní listy určeny: 

   Náročnost pracovních listů odpovídá studentům vyšších gymnázií a středních škol. 

Po úpravě či vynechání některých úloh lze pracovní listy využít i pro žáky druhého stupně 

škol základních. 

 

Časová náročnost a návrhy k organizaci exkurze: 

‐ doporučená délka exkurze: 90 minut 

   Vyplňování pracovních listů by studentům mělo zabrat cca 60 - 70 minut. K jejich 

vypracování není třeba bližšího výkladu, pracovní listy jsou sestaveny tak, aby je studenti byli 

schopni vyplnit sami, na základě vlastního pozorování a svých znalostí. 

   Před vlastní prací s pracovními listy doporučuji zahájit exkurzi cca 10 - 15 minutovým 

brainstormingem na téma vodních a bahenních rostlin, během kterého jsou studenti uvedeni 

do tématu a společně si zopakují, co všechno již o těchto rostlinách vědí. 

   Posledních 10 - 15 minut z celkového času by mělo být věnováno společné kontrole 

pracovních listů, během které si studenti látku znovu zopakují a díky tomu i lépe zapamatují. 

K tomuto účelu slouží přiložené autorské řešení. 

 

Co s sebou: 

   Pro exkurzi nejsou kromě pracovních listů potřebné žádné speciální pomůcky. Bylo by ale 

vhodné žáky předem upozornit, aby si vzali pohodlné oblečení a obuv, psací potřeby a tvrdé 

podložky na psaní. Pokud je možnost, využití určitě najdou i lupy, případně odborná literatura 

k dané problematice (viz Doporučená literatura k tématu). 
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Možné nesnáze a jak se s nimi vypořádat: 

   Může se stát, že díky nepřízni počasí (dlouhá zima, brzký nástup minusových teplot, silná 

vedra) nebo z všelijakých jiných příčin, které působí na vystavované rostliny, nebude možné 

některou z úloh v pracovních listech zodpovědět. V takovémto případě bude žáky potřeba 

na vzniklý problém upozornit, aby se úlohou zbytečně nezdržovali.  

   Vyřazenou úlohu je možné studentům zadat k vypracování během následující vyučovací 

hodiny či laboratorního cvičení, případně za domácí úkol. K jejímu vypracování mohou 

využít odbornou literaturu i nejrůznější informační technologie. 

 

Pracovní listy a práce s nimi: 

   Pracovní listy (dále jen PL) jsou v závislosti na právě kvetoucích rostlinách vytvořeny 

ve dvou verzích, jarní a podzimní. Obě verze jsou koncipovány obdobně, co se typů úloh 

a jejich náročnosti týká. Při jejich tvorbě jsem se snažila, aby byly tzv. samonosné, tedy aby je 

studenti byli schopni vyplnit sami, bez dalšího doprovodného komentáře. K vyřešení úloh 

studenti dojdou na základě vlastního pozorování, přemýšlením a s využitím dříve nabytých 

znalostí a dovedností.  

   Jsou zde zastoupeny převážně úlohy uzavřené (dichotomické, přiřazovací) a úlohy otevřené 

vyžadující krátkou slovní odpověď. Zařadila jsem též úlohy na práci s textem. Kromě vodních 

a bahenních rostlin je v každém PL i úloha týkající se vodních a u vody žijících živočichů, 

kterou jsem přidala, aby si studenti uvědomili, že příroda je jeden velký celek, ve kterém 

rostliny a živočichové sdílí společný prostor, navzájem se úzce ovlivňují a často jsou na sobě 

svou existencí závislí. Protože výuka zoologie většinou následuje až po botanice, jsou tyto 

úlohy jednoduché a slouží spíše jako opakování toho, co by již studenti měli znát ze základní 

školy či nižšího stupně víceletého gymnázia. Poslední úlohou obou PL je křížovka, která 

slouží pro zopakování pojmů, se kterými se studenti při vyplňování PL setkali. 

   Jednotlivé úlohy jsou označeny číslem a názvem, v úvodu každé z nich je doprovodný text 

různé délky. Každá úloha se skládá z několika úkolů, které jsou pro lepší přehlednost 

speciálně označeny (viz Vysvětlivky k práci s pracovním listem, které jsou součástí 

autorského řešení pracovních listů). U některých úloh jsou po stranách textu doplněny 

zajímavosti k tématu. 

   Při sestavování PL jsem se snažila, aby studentům sloužily též jako informační materiál 

a pomůcka při dalším studiu. 
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Očekávané výstupy: 

Student: 

‐ uvede alespoň 8 příkladů vodních / bahenních rostlin a alespoň 5 příkladů vodních / 

u vody žijících živočichů, 

‐ vysvětlí, jakým způsobem a proč jsou vodní a bahenní rostliny přizpůsobeny prostředí, 

ve kterém rostou, porovná jejich stavbu s druhy rostoucími na suchých stanovištích, 

‐ zhodnotí možnosti praktického využití vodních / bahenních rostlin z pohledu člověka. 

 

Mezipředmětové vazby: 

‐ chemie: sekundární metabolity rostlin: monoterpeny (menthol) - máta vodní, saponiny - 

ďáblík bahenní  

‐ dějepis: heraldika - kotvice plovoucí (Kdo jsem?) 

‐ výtvarná výchova: kreslení pozorovaných objektů (listy šípatky střelolisté a řezanu 

pilolistého, postavení listů na stonku u máty vodní) 

 

Tipy na praktická cvičení: 

 Mikroskopické pozorování aerenchymu na příčném řezu stonkem sítiny (Carex sp.) 

nebo na příčném řezu listem puškvorce obecného (Acorus calamus). 

 Foukání skrze stonek sítiny či rákosu do vody - důkaz aerenchymu ve stonku.  

 Pozorování trichomů nepukalky vzplývající (Salvinia natans) pod binokulární lupou. 

 Pozorování rozložení průduchů na příčném řezu listem leknínu (Nymphaea sp.). 
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