
Putování za tajemstvím přírody 
 

Školní exkurze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příroda je mocná čarodějka a přesto je potřeba ji chránit. Již od pradávna využívali lidé jejích 

zdrojů, například léčivé látky nejrůznějších bylin, další rostliny a živočichy jako zdroj potravy. I 

dnes je příroda nedílnou součástí našich životů. Využíváme bohatých zdrojů plodin jako pokrmů 

a snažíme se pěstovat stále odolnější plodiny. I v medicíně se využívá přirozených vlastností 

zvířat (např. pijavic a larev much) a rostlin (např. růže šípková), případně hub. Po vyplnění všech 

úkolů vyznačených na mapě se dozvíš jméno organismu, jehož látky, které obsahuje, se dnes 

využívají k výrobě antibiotika. Proto neváhej a vydej se na cestu! ☺☺☺☺ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno: _________________________________________ 
 
 



1) Najdi památný strom. Pojmenuj ho (rodové jméno) a nakresli si tvar jeho listu.  

Nápověda: plodem toho stromu jsou bukvice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Převzato z: http://www.prazskestezky.cz/barrande/z09.html  

 

 

Název stromu:  BUK OBECNÝ 

 

2) Najdi 2 lišejníky,  urči je pomocí zjednodušeného určovacího klíče. Své nálezy zakresli a 

napiš jejich názvy.  

 

a)        b)  

 

 

  

C)  d)  



e)  

zdroj: foto autorky 

a) TERČOVKA OTRUBČITÁ  b) TERČOVKA BUBLINATÁ c) TERČOVNÍK ZEDNÍ  

d) DUTOHLÁVKA TŘÁSNITÁ e) DUTOHLÁVKA ROZSOCHATÁ 

Doplň text: Lišejník tvoří dva organismy: HOUBA a ŘASA/SINICE 

Lišejníky jsou typickým příkladem těsného soužití dvou organismů, kterému říkáme: SYMBIOZA 

Určovací klíč:  

1 stélka keříčkovitá ……………..2 

  lupenitá ………………....3 

  dvojtvará ……………....4 

2 laloky asi 4 mm široké, na koncích roztřepené, šedé případně světle zelené barvy, spodní 

strana stélky zpočátku světlá, později černá  

- Terčovka otrubčitá 

------------------------------ 

3a stélka k podkladu pevně přirostlá, světle zelené barvy, na povrchu bublinovitě svraskalá 

- Terčovka bublinatá  

3b stélka k podkladu pevně přirostlá, celá stélka je nápadně žluté až oranžové 

pomerančové barvy, stélka na obvodě lalokovitá 

- Terčovník zední 

---------------------------------- 

4a stélka přibližně 2 cm dlouhá, světle šedá až světle zelená, připomínající stonky; končí 

pohárkem tvaru trychtýře 

- Dutohlávka třásnitá 

4b vysoká větvená stélka bílé nebo světle zelené barvy (při dlouhotrvající vlhkosti), není 

zakončena trychtýřem  

- Dutohlávka rozsochatá 

 

 

 

 



3) Najdi a pomocí uvedených charakteristik urči 3 mechy. Názvy mechů napiš a udělej 

jednoduchý nákres (od každého mechu si přilep jednu mechovou rostlinku). Pro kontrolu využij 

zalaminovaných mechů.  

 

a)  b)  c)   

d)  e)  f)  g)  

h)   

zdroj: Novozámská (2012) 

a) RAŠELINÍK b) TRAVNÍK SCHREBERŮV c) KOSTRBATEC ZELENÝ d) ROKYT CYPŘIŠOVITÝ 

e) DVOUHROTEC CHVOSTNATÝ  f) DVOUHROTEČEK RŮZNOTVÁRNÝ g) BĚLOMECH SIVÝ 

h) PLONÍK

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I) mechy s větvemi nahloučenými v horní části 
lodyžky tvořící tzv. hlavičku; lístky bez středního 
žebra; barva rostlinek od zelené přes žlutou, 
červenou až do hnědé či fialové; nejčastěji na 
vlhkých místech 
- RAŠELINÍK  
 
II) lodyžky mohou být poléhavé, ale vždy alespoň 
některé budou vzpřímené směrem nahoru; 
poměrně hodně větvené; lístky se na lodyžce 
překrývají a jsou přitisklé k podkladu; po sedření 
lístku na lodyžce je lodyžka červené barvy 
- TRAVNÍK SCHREBERŮV  
 
III) lodyžky častěji vzpřímené, ale mohou být i 
poléhavé; větví je na lodyžce poměrně málo; 
lístky se nepřekrývají a  
kolmo odstávají od lodyžky; někdy se mohou 
lístky v polovině ohýbat směrem k podkladu; 
často mezi travou 
v trávnících, na pasekách, na okraji lesa 
- KOSTRBATEC ZELENÝ  
 
IV) lodyžky jsou poléhavé a bohatě větvené; lístky 
jsou často přitisklé na lodyžku, střední žebro buď 
chybí, nebo je velmi krátké, takže ho pod lupou 
nespatříme; lístky jsou často uspořádány na 
lodyžce tak, že směrují směrem pod lodyžku a 
vypadají tak jako zapletený cop 
- ROKYT CYPŘIŠOVITÝ  

 
V) rostlinky menšího vzrůstu, často vystouplé nad 
podklad; lístky jsou úzké, čárkovité „zčesané“ na 
jednu stranu, takže tvoří jakoby „myší kožíšek“,  
většinou nedokážeme rozlišit jednotlivé rostlinky, 
tvoří spíše kompaktní porosty 
- DVOUHROTEČEK RŮZNOTVÁRNÝ  
 
VI) lodyžky jsou vzpřímené; lístky rozložené 
rovnoměrně po celé délce lodyžky na všechny 
strany, většinou tmavě zelené, lístek je velmi 
často na okraji zubatý a složený z mnoha vrstev 
buněk 
- PLONÍK  
 
VII) rostlinky většího vzrůstu, často vystouplé nad 
podklad; lístky jsou úzké, čárkovité 
charakteristicky zahnuté na jednu stranu; někdy 
mohou být jemně vlnkaté až kadeřavé 
- DVOUHROTEC CHVOSTNATÝ  
 
VIII) rostlinky tvoří celistvé kopulovité polštáře, 
které jsou velmi často oddělené jeden od 
druhého a většinou jdou z podkladu odstranit 
pouze jako celek; lístky jsou sivé až stříbřitě 
zelené a složené, lístky jsou mohutnější, i když 
stále čárkovité; nejčastěji na chudé lesní půdě 
sušších lesů, na humusové vrstvě skal, někdy na 
tlejícím dřevě či rašeliništích 
- BĚLOMECH SIVÝ 

 

Zdroj: Novozámská (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Jak se jmenuje vodní nádrž, na kterou se nyní díváme? OBECNICE 

Její hlavní funkcí je (doplň větu) ZÁSOBÁRNA PITNÉ VODY PRO PŘÍBRAMSKO 

Jak se jmenoval původní rybník? OCTÁRNA 

5) Mrazový srub je skalní stupeň vzniklý ve svahu mrazovým zvětráváním skal za spoluúčasti 

vody a mrazu a následným odnosem materiálu.  

Na základě uvedených informací a polohy vyznačené v mapě na začátku pracovního listu: 

a) Najdi mrazový srub a nakresli si ho 

 

Zdroj: http://www.brdy.info/brdy/2014/tremosna_kazatelna4.jpg  

 

Zdroj: http://www.brdy.info/brdy/2014/tremosna_kazatelna5.jpg  

b) Zakroužkuj z nabídky obrázků dva hlavní činitele způsobující mrazové zvětrávání a 
pojmenuj je.  

         

   VODA   MRÁZ 

I) II) III) IV) V) 

0°C 0°C 

 



 

 

 

6) Dalším útvarem vzniklým ve čtvrtohorách jsou kamenná moře. Jsou to plošně nahromaděné 
kameny různých velikostí na temenech hor nebo na mírných svazích. Většina 
vznikla v blízkém okolí ledovců.  

a) Najdi kamenné moře a jeho rozsah zakresli do mapy na začátku pracovního 
listu. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

8.   9. 

5., 6., 7.,   

9.  

9.  
9.  

9.  

9., 10.   
9.  

Zdroj: www.mapy.cz 



7)  O čem svědčí přítomnost mrazových srubů a kamenných moří? 

O PŘÍTOMNOSTI MRAZIVÉHO DLOUHOTRVAJÍCÍHO POČASÍ/O MRAZU A DEŠTI/O MOŽNÉ 
PŘÍTOMNOSTI LEDOVCŮ 

 

 

8) Najdi dva druhy javoru.  

Zakresli (obkresli) tvar listů a urči, ke kterému druhu javoru patří. Když si nebudeš jistý/jistá, 

pomůže ti říkanka.  

Javor mléč ostrý jako meč.    Javor klen, tupý jako hlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upraveno z: 

https://www.google.cz/search?q=buk+lesn%C3%A

D&client=firefox-

a&hs=Pzo&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FxzJU9HEMbLb7

AaKv4FA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=63

1#channel=sb&q=javor+ml%C3%A9%C4%8D&rls=o

rg.mozilla:cs:official&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_

&imgrc=HwnjJ5CJVlo7_M%253A%3BK2U-

anYTNABWHM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.s

tudenec.cz%252Fsz%252Fwp-

content%252Fuploads%252Farchiv%252Ffoto%25

2F094-06-listy01-javor-

mlec.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.studen

ec.cz%252Fsz%252Fwp-

content%252Fuploads%252Farchiv%252Fsz2009_4

.html%3B391%3B512 

 

Upraveno z: 

https://www.google.cz/search?q=buk+lesn%C3%A

D&client=firefox-

a&hs=Pzo&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FxzJU9HEMbLb7

AaKv4FA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=63

1#q=javor+klen&rls=org.mozilla:cs:official&tbm=is

ch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=QqXh8sRQ8pmUnM

%253A%3BK2U-

anYTNABWHM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.s

tudenec.cz%252Fsz%252Fwp-

content%252Fuploads%252Farchiv%252Ffoto%25

2F094-07-listy02-javor-

klen.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.studene

c.cz%252Fsz%252Fwp-

content%252Fuploads%252Farchiv%252Fsz2009_4

.html%3B379%3B463 

Název stromu:  JAVOR MLÉČ            JAVOR KLEN 



9) Najdi rostliny znázorněné na obrázcích a na základě pozorování zakroužkuj jednu správnou 
možnost z výběru informací: 

a) pryskyřník  

- opylován hmyzem 

typ stanoviště:  louka okraj cesty břeh potoka mokřad 

přítomnost tyčinek:    ANO  NE 

přítomnost pestíku:   ANO  NE 

barevné korunní lístky:   ANO  NE 

zelené kališní lístky:  ANO  NE 

tvar stonku: čtyřhranný kulatý  trojúhelníkovitý Převzato z: 

http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/pryskyrnikovite/Ranunculus

_acris.html 

b) violka  

typ stanoviště:  louka okraj cesty břeh potoka mokřad 

způsob opylování:   hmyzem větrem 

přítomnost tyčinek:    ANO  NE 

přítomnost pestíku:   ANO  NE 

barevné korunní lístky:   ANO  NE 

zelené kališní lístky:  ANO  NE 

tvar stonku: čtyřhranný kulatý  trojúhelníkovitý 

 

Převzato z: http://wiki.rvp.cz/Kabinet%2F0.0.0.Kliparty%2FKv%C4%9Btiny%2FJarn%C3%AD_kv%C4%9Btiny_-

_%C4%8Dernob%C3%ADl%C3%A9_obr%C3%A1zky_%28smetanka,_tulip%C3%A1n,_krokus,_sn%C4%9B%C5%BEenka,_bledule,_mod%

C5%99enec,_narcis,_konvalinka,_violka,_kopretina,_mace%C5%A1ka,_...%29 

 

 

 

 

 

 



c) kontryhel  

typ stanoviště:  louka okraj cesty břeh potoka mokřad 

způsob opylování:   hmyzem větrem 

přítomnost tyčinek:    ANO  NE 

přítomnost pestíku:   ANO  NE 

barevné korunní lístky:   ANO  NE 

zelené kališní lístky:  ANO  NE 

tvar stonku: čtyřhranný kulatý  trojúhelníkovitý Převzato z: 

http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/ruzovite/Alchemilla_vulgaris

.html 

d) přeslička  

typ stanoviště: louka okraj cesty břeh potoka mokřad 

způsob opylování:  hmyzem větrem      NENÍ OPYLOVÁNA 

přítomnost tyčinek:    ANO  NE 

přítomnost pestíku:    ANO  NE 

barevné korunní lístky:   ANO  NE 

zelené kališní lístky:   ANO  NE 

tvar stonku:  čtyřhranný kulatý trojúhelníkovitý 

Převzato z: http://oko.yin.cz/37/plavune-preslicky/  

e) sítina 

- opylována větrem       

typ stanoviště:  louka okraj cesty břeh potoka mokřad 

přítomnost tyčinek:    ANO  NE 

přítomnost pestíku:   ANO  NE 

barevné korunní lístky:   ANO  NE 

zelené kališní lístky:  ANO  NE 

tvar stonku: čtyřhranný kulatý  trojúhelníkovitý Převzato z:  

       http://cs.wikiversity.org/wiki/PKR/Juncus_conglomeratus 



f) svízel 

typ stanoviště:  louka okraj cesty břeh potoka mokřad 

způsob opylování:  hmyzem větrem 

přítomnost tyčinek:    ANO  NE 

přítomnost pestíku:   ANO  NE 

barevné korunní lístky:   ANO  NE 

zelené kališní lístky:  ANO  NE 

tvar stonku: čtyřhranný kulatý trojúhelníkovitý 

Převzato z: 

http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/morenovite/Galium_aparine

.html 

g) hluchavka 

typ stanoviště:  louka okraj cesty břeh potoka mokřad 

způsob opylování:   hmyzem větrem 

přítomnost tyčinek:    ANO  NE 

přítomnost pestíku:   ANO  NE 

barevné korunní lístky:   ANO  NE 

zelené kališní lístky:  ANO  NE 

tvar stonku: čtyřhranný kulatý trojúhelníkovitý 
       Převzato z: 

http://chytrasova.blog.cz/galerie/omalovanky/kvetiny/dalsi-kvetiny/obrazek/81124920 

 

h) Vypiš všechny rostliny z výše uvedených, které jsou opylovány hmyzem. 

PRYSKYŘNÍK, VIOLKA, KONTRYHEL, SVÍZEL, HLUCHAVKA 

i) Popiš, čím se jejich stavba liší od zbylých rostlin. 

MAJÍ BAREVNÉ KVĚTY 

j) Která z výše uvedených rostlin nekvete? Napiš její jméno.  

PŘESLIČKA 

k) Odhadni, jakým způsobem by se mohla nekvetoucí rostlina rozmnožovat, možnosti vypiš.  

POMOCÍ VODY, ZVÍŘAT, VĚTRU, ODDENKY, ODLOMENÍM ČÁSTI ROSTLINY … cokoli žáky napadne 

 

 

 

 



10) Najdi 2 druhy dubu. Dokresli jejich chybějící části a urči, ze kterého druhu dubu pocházejí. 

Když si nebudeš jistý/jistá, mohou ti pomoci nápovědy.   

 

Dub zimní má dlouhý řapík a kalhoty stažené dolů.  Dub letní má krátký řapík a vykasané kalhoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upraveno 

z:hhttp://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/html02/foto_

042.html  

Upraveno z: http://www.pannacz.com/herbar-rostlin.16/dub-

devetsil-divizna-dobromysl.387.html 

 

Název stromu:  DUB ZIMNÍ     DUB LETNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z kterého organismu se vyrábí antibiotikum? 

Doplň tajenku: 

         
1.  P Ř  E  S  L  I  Č  K  A  

   

        
2.  D U  B     Z I  M N  Í  

    

   
3.  T  E  R  Č  O  V  K  A    B  U  B  L  I  N  A  T  Á 

        
4.  P  L  O  N  Í  K 

       
 

5.  J  A  V  O  R   M  L  É  Č 
           K  A M  E  N  N  É   M  O  Ř  E 
          

     
7.  V  I  O  L  K  A 

          

      
8.  V  O  D  A 

            

Doplň: PUKLÉŘKA islandská je lišejník s olivově zelenou stélkou, která tvoří přechodný typ mezi 

keříčkovými a lupenitými typy. Je to typický lišejník severského lesa. U nás se vyskytuje v suchých 

jehličnatých lesích. Obsahuje kyseliny, které mají výrazný smrtící účinek proti vícero druhům bakterií, 

čímž přispívají k vyléčení zánětlivých onemocnění ústní dutiny, hltanu a trávicí soustavy. Slizovité 

látky obsažené v lišejníku se využívají při průjmech, žaludečních a střevních zánětech. Její další účinná 

látka má tuberkulostatický účinek, to znamená, že zabraňuje bakteriím způsobujícím tuberkulózu 

v šíření v organismu. Na Islandu navíc slouží k výrobě mouky na běžné i vánoční pečivo.  

 

1. Jak se jmenuje rostlina, z jejíchž příbuzných vzniklo uhlí? 
2. Jaké je rodové a druhové jméno stromu, jehož plodem je žalud a má „dlouhé kalhoty“? 
3. Jaké je rodové i druhové jméno lišejníku s lupenitou světle zelenou stélkou, na povrchu 

bublinatě svraskalou? 
4. Rodové jméno mechu se vzpřímenou lodyžkou s tmavě zelenými lístky rozprostřenými 

rovnoměrně do všech stran. 
5. Doplň říkanku: „…………………………. ostrý jako meč.“ 

6. Jak se jmenuje útvar nahromaděných balvanů na svazích hor nebo kopců vzniklý mrazovým 
zvětráváním? 

7. Rodové jméno drobné, fialově kvetoucí rostliny, která roste podél cest. 
8. Činitel způsobující mrazové zvětrávání z důvodu změny skupenství. 

6.  


