
Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Šablona: III/2 – Inovace ve výuce prostřednictvím ICT

Název materiálu: Botanika - úvod
Šablona: III/2 – Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu: 521
Sada: Botanika
Autor: Mgr. Jakub Ujka

Datum ověření: 23.1.2012Třída: 7.B

Ověření ve výuce: Přírodopis 

VY_32_INOVACE_521



Botanika - úvod

Předmět: Přírodopis

Ročník: 7. ročník

Tematický okruh: Botanika 

Anotace: 1. volné psaní – téma rostliny (3 min.)

2. práce s textem – vytvoření definic botanických věd – dvojice 

3. Prezentace vytvořených definic

4. Zápis do sešitu botanické vědy

5. Práce s prac. sešitem 22/3 a učebnicí samostatně

6. Zápis - systém rostlin

7. Opakování – bingo (žáci si vyberou 8 pojmů) a učitel pak říká 
definice pojmů, které žáci po rozpoznání škrtají v tabulce



Volné psaní

Piš 3 minuty co tě napadne na téma ROSTLINA.Piš 3 minuty co tě napadne na téma ROSTLINA.



Práce s textem

Vymyslete na základě přiloženého textu, co nejvíce definic 
týkajících se studia rostlin. – píšete dozadu do sešitu



BOTANIKA

- věda o rostlinách

Zápis do sešitu

systematická botanika-

anatomie-

morfologie-

fyziologie-

- vnější stavba rostlin

- vnitřní stavba rostlin

- třídění rostlin do systému

fyziologie-

- životní děje v rostlinách



Práce s pracovním sešitem

Vyplň cvičení 3/32.
Na příklady rostlin použij učebnici od str. 60. Na příklady rostlin použij učebnici od str. 60. 



Systém rostlin

1. Nižší rostliny - Řasy

2. Vyšší rostliny - Mechorosty
Plavuně

Zápis do sešitu

Plavuně
Přesličky
Kapraďorosty
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny1
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Bingo na závěr

Vytvoř tabulku 4x2 políčka a do nich napiš 8 pojmů ze 
zápisu do sešitu. 
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