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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

Úvodní slovo
Projektový den jako forma získávání nových poznatků z oblasti přírodních věd a ekologie je nejen 
přínosná, ale i zábavná aktivita. Existuje celá řada přístupů k této problematice a každá škola dnes 
už má s pořádáním projektových dnů své zkušenosti. My jsme si vybrali aktivity, které lze realizovat 
v terénu v různých ročních obdobích a které jsou určené pro první i druhý stupeň základní školy 
a pro střední školy. Předkládáme vám nápady z již realizovaných a ověřených výstupů projektů OPVK 
z různých škol a institucí.

Jaro 
1) Paleontologie

Neživá příroda nejsou jen nerosty, horniny a půdy, ale i zkamenělé organismy. Zkamenělinami 
se zabývá paleontologie, kterou lze rozdělit podle toho, zda studuje vyhynulé rostliny 
(fytopaleontologie), nebo vyhynulé živočichy (zoopaleontologie). 

Ve světě i v Čechách je mnoho paleontologických nálezů, které dokládají vývoj života na Zemi. 
Nejatraktivnější jsou pro většinu lidí nálezy a studie vyhynulých plazů, kteří ve druhohorách 
dosahovali obrovských rozměrů a jsou označováni jako dinosauři.

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy 
Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
Reg. Č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol: Výroba zkamenělin 
Pomůcky: různé přírodniny – schránky měkkýšů, kůra z různých stromů, listy, plody, větvičky 
apod., plastelína, sádra, voda, špachtle, brusný papír, vodové barvy 

Postup:
1. Do dobře propracované plastelíny otiskni navlhčenou přírodninu 
2.  Pracuj důkladně, tak aby byl otisk dostatečně hluboký a všechny detaily přírodniny byly 

v plastelíně otištěny. 
3.  Následně velmi opatrně přírodninu vyjmi a připravený otisk ohranič lemem  

z plastelíny. V plastelíně nesmí být trhliny a netěsnosti. 
4.  Otisk vylij sádrovou hmotou o konzistenci tužší krupičné kaše, kterou získáš smícháním suché 

sádry s vodou dle pokynu na obalu. 
5. Sádru nechej přibližně hodinu schnout tak, aby ztuhla v celém objemu. 
6. Nyní z vytvořeného sádrového odlitku, zkameněliny sejmi plastelínu.
7.  Ostré hrany sádry obrus brusným papírem nebo uprav 

ostrým předmětem (nožem, špachtlí apod.). 
8. Zkamenělinu můžeš ponechat bílou nebo ji obarvit 

vodovými barvami.

Tip: ve škole můžete uspořádat výstavu nebo soutěž
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2) Filtrace vody

Dnes si pod pojmem uhlí vybavíme hnědě až černě zbarvenou horninu (kamenné uhlí), 
získávanou dolováním v povrchových či hlubinných dolech, důležitou pro výrobu elektrické 
energie a tepla. Avšak v minulosti tomu bylo jinak. Po dlouhou dobu bylo základním zdrojem tepla 
dřevěné uhlí, které bylo vyráběno zahříváním dřeva za vysokých teplot bez přístupu vzduchu. 
Dřevěné uhlí bylo důležitou surovinou pro výrobu černého střelného prachu. Během 19. století 
však bylo vytlačeno uhlím kamenným a dnes je užíváno jen zřídka.

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
Reg. Č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol: Filtrace vody 
Pomůcky: dřevěné uhlí, aktivní (živočišné) uhlí z lékárny, jedlá soda, ovocná červená šťáva, 
kofola, sklenice, nálevka, filtrační papír, miska s tloučkem, skleněná tyčinka na míchání, PET 
láhev, kousek gumové hadice, jemný a hrubý písek, oblázky, vata 

Postup:
1.  V misce rozdrť najemno 2 velké kusy dřevěného uhlí. Drť včetně prachu nasyp do sklenice, 

do které jsi nalil 50 ml Kofoly či jiné barevné limonády. Směs důkladně promíchej a přefiltruj 
přes nálevku s filtračním papírem (papírovým filtrem do kávovaru či savým papírem) do čisté 
sklenice. Sleduj, co se s Kofolou stalo. Výsledky svého pozorování zapiš.

2.  Předešlý pokus zopakuj s tím rozdílem, že místo dřevěného uhlí použiješ  
2 rozdrcené tablety aktivního uhlí. Aktivní uhlí můžeš zakoupit v každé lékárně ve formě 
tabletek určených pro léčbu zažívacího ústrojí. Výsledky svého pozorování zapiš do 
badatelského deníku. Srovnej výsledky obou pokusů a vyvoď závěry.  
Má dřevěné uhlí adsorpční vlastnosti jako aktivní uhlí?

3.  Připrav si nasycený roztok jedlé sody o objemu 10 ml. Nasycený roztok získáš tak, že budeš 
k 10 ml vody přidávat sodu tak dlouho, dokud se bude rozpouštět. Poté k tomuto roztoku 
přidej několik kapek rybízové či jiné červené ovocné šťávy. Budeš pozorovat barevnou změnu 
šťávy v důsledku změny pH (roztok sody je zásaditý). Do takto připraveného roztoku přidej 
asi 1 g rozdrcených tablet živočišného uhlí. Směs zfiltruj jako v předešlém úkolu. Má filtrát 
stejné zbarvení jako nezfiltrovaný roztok? K filtrátu přidej opět několik kapek červené štávy. 
Pozoruj, zda přidaná šťáva mění barvu v důsledku přítomnosti zásadité sody  
či zůstává stále červená. Na základě svého pozorování rozhodni, která z látek  
v roztoku, jedlá soda nebo barvivo ze štávy, se adsorbovala na živočišném uhlí.
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4.  Rozdrcené uhlí můžeš použít k čištění znečištěné vody. Vyrob si nádobu pro filtrování vody 
z PET lahve. Lahvi odřízni dno. Do víčka udělej otvor a vsuň do něho gumovou hadici vhodného 
průměru. Po našroubování víčka zpět na hrdlo obrať lahev víčkem dolů a začni ji podle obrázku 
vyplňovat vrstvou vaty, jemných oblázků, hrubého písku, jemného písku, vrstvou pasty 
z uhelného prášku a na závěr znovu vrstvou hrubého písku. Pastu tužší konzistence připravíš 
smícháním na prach rozdrceného dřevěného uhlí a malého množství vody. Nyní si připrav 
znečištěnou vodu. Rozmíchej několik lžic zeminy v misce s vodou. Vodu nalij do filtrační 
nádoby a do čisté sklenice chytej vodu, která jí proteče. 

Takovýmto filtrem můžeš z vody odstranit hrubé částice, ale také jedovaté látky. Povařením 
přefiltrované vody můžeš navíc zničit některé choroboplodné zárodky (viry, bakterie, prvoky). 
Avšak ani po této úpravě není možné vodu označit za nezávadnou, tedy pitnou!

Tip: Vodu můžeš použít pro zalévání květinv
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bílá žlutá růžová až
červená

modrá až
fialová

bílá žlutá růžová až
červená

modrá až
fialová

třešeň blatouch růže 
šípková

violka hluchavka pryskyřník mák vlčí hadinec

květen červen

3) Květ rostlin

Květ je nejkrásnější částí rostliny, což je důvod, proč lidé pěstují řadu květin.  
V přírodě je však funkce květu jiná než krášlit. Květ slouží k rozmnožování a jeho barevnost a vůně 
je určena pro možné opylovače, kteří napomáhají rozmnožování. Je nutné si uvědomit, že květy 
vytváří jen krytosemenné rostliny. Nahosemenné rostliny (jehličnany, jinany) nemají květní obaly, 
vajíčka jsou „nahá“ a vyvíjejí se na semenných šupinách. Květy jsou jistě zajímavým materiálem 
k prostudování.

Určeno pro první a druhý stupeň ZŠ 
Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
Reg. Č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol 1: Barevnost květů 
Pomůcky: lupa, blok, tužka, pastelky, atlas rostlin 

Postup:
1.  Na přírodovědné vycházce si zaznamenej pozorované kvetoucí rostliny. Druhové spektrum 

se bude lišit v závislosti na vegetačním období, ale také na vybrané lokalitě (louka, okraj 
potoka). Pozorování tedy prováděj na jedné lokalitě, příp. si vyber lokality dvě a označ je A a B 
a porovnej. Svá pozorování následně zapiš do tabulky za květen a červen. V tabulce rozlišíme 
skupiny barev: bílá, žlutá, růžová až červená, modrofialová

2.  Vyber alespoň ke dvěma barvám 2 různé tvary květů a porovnej je. Pokus se nalézt 
hmyzosnubné a větrosnubné květy, tvary zakresli do tabulky.

3.  Na základě pozorování různé stavby květů sestav tabulku na porovnání hmyzosnubných 
a větrosnubných květů
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4) Semenné rostliny – klíčivost

Klíčení semen: děj, při kterém ze semene vyrůstá klíček. Ke klíčení potřebují semena vodu, teplo 
a kyslík. Pokud chybí některá z těchto podmínek, rostlina nevyklíčí. Schopnost semene zahájit 
svůj růst, tj. klíčit, označujeme pojmem klíčivost. Udává se v procentech, tj. počet semen, která 
vyklíčí ze 100 semen. Semena různých rostlin si uchovávají klíčivost různě dlouhou dobu, což závisí 
na genetických vlastnostech rostliny a na podmínkách prostředí.

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech 
CZ.1.07/1.1.28/02.0055
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5748

Badatelský úkol 1: Tlak bobtnajících semen
Pomůcky: 50 ks suchých semen hrachu nebo fazolí, voda, sádra, lepenková krabička, větší nádoba 
na vodu, digitální fotoaparát (mobil)

Postup:
1. Žáci naplní lepenkovou krabičku asi do poloviny sádrou rozmíchanou ve vodě. 
2.  Dokud je sádra ještě měkká, položí na ni v řadách asi 50 suchých semen hrachu nebo fazolí. 
3. Na semena žáci dají další vrstvu sádrové kaše, až je krabička plná. 
4.  Po ztvrdnutí sádry krabičku odstraní, pomocí digitálního fotoaparátu vytvoří fotografii 

sádrového odlitku, kterou vloží do pracovního listu. 
5. Žáci dají sádrový odlitek do větší nádoby s vodou. 
6.  Asi za 2-3 dny budou pozorovat změny sádrového odlitku, vytvoří fotografii, kterou vloží 

do pracovního listu. 

Badatelský úkol 2: Zjišťování klíčivosti semen v různých podmínkách prostředí 
Pomůcky: 60 ks semen hrachu, 4 Petriho misky, filtrační papír, voda 

Postup:
11.  Žáci rozdělí semena hrachu na 4 skupiny tak, aby v každé skupině bylo asi 15 semen. 
2. Do všech čtyř misek vloží filtrační papír, který ve dvou miskách navlhčí. 
3. Na filtrační papíry v Petriho miskách žáci dají po 15 semenech hrachu. 
4.  První misku se semeny na navlhčeném filtračním papíru dají na okenní parapet při pokojové 

teplotě. 
5.  Druhou Petriho misku se semeny na navlhčeném filtračním papíru vloží do chladničky. 
6.  Třetí Petriho misku se semeny na suchém filtračním papíru dají na okenní parapet při pokojové 

teplotě. 
7.  Čtvrtou Petriho misku se semeny na suchém filtračním papíru vloží do chladničky. 
8.  Po dobu 1 týdne žáci sledují, která skupina semen klíčí, tj. pokusně ověří podmínky klíčení 

rostlin. 
9.   Vypočítají klíčivost semen hrachu v různých podmínkách prostředí podle vzorce: 

k (v %) = n: N . 100. 
 
k …... klíčivost (v %) n …... počet vyklíčených semen N ….. celkový počet semen   
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5) Pokusy s ploštěnkami

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
reg .č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6042

Pomůcky: Petriho misky, alobal, lupa (nebo binokulární lupa), štěteček, lampa, voda.
Biologický materiál: Ploštěnky, nejlépe více druhů. Ploštěnky lze nalézt v čistých potocích na spodní 
straně kamenů [většinou ploštěnka potoční (Dugesia gonocephala) nebo ploštěnka tmavá (Polycelis 
nigra, P. cornuta)], na ponořené vegetaci ve stojatých vodách a koupalištích [ploštěnka mléčná 
(Dendrocoelum lacteum), ploštěnka americká (Dugesia tigrina)] nebo je lze nasmýkat sítem v hustě 
zarostlých místech na říčních tůních [ploštěnka kalužní (Dugesia lugubris)].

Badatelský úkol 1: Negativní fototropismus ploštěnky
Pomůcky: Petriho misky, alobal, lupa (nebo binokulární lupa), štěteček, lampa, voda.

Postup:
Ploštěnky (dvě až tři) přeneseme pomocí jemného štětečku do Petriho misky  
s trochou vody a z jedné strany na misku posvítíme lampou. Ploštěnky lezou klouzavým pohybem 
po dnu misky směrem od světla (od lampy). Pokud přikryjeme polovinu misky alobalem 
a vytvoříme stín, ploštěnky po několika minutách zalezou na stínu pod zastíněnou polovinou 
misky. Pokud misku otočíme o 180°, ploštěnky opět zalezou pod zastíněné strany. Pokus můžeme 
opakovat do omrzení.

Závěr: Ploštěnky jsou schopny vnímat směr, odkud přichází světlo, a utíkají do zastíněné části 
misek. Jsou negativně fototropní.

Badatelský úkol 2: Pozorování miskovitého oka ploštěnky
Postup: 
Umístěte ploštěnky do větší kapky vody na podložním skle nebo na malé Petriho misce 
a prohlédněte si je pod lupou. Všimněte si, že na hlavové části jsou na tmavším těle ploštěnky 
průhledné skvrnky. To jsou oči ploštěnky. Dále si všimněte, že na vnitřní straně těchto průhledných 
plošek je tmavá pigmentové skvrna. Tento typ zrakového orgánu je miskovité oko a je to 
nejjednodušší oko schopné vnímat směr přicházejícího světla.

Závěr: Ploštěnky jsou schopny vnímat směr, odkud přichází světlo pomocí koncentrace 
pigmentových buněk na vnitřní straně miskovitého oka.

vysoká intenzita 
světla vnímaného 
fotoreceptory

slabá intenzita 
světla vnímaného 
fotoreceptory

POHYB VLEVO

pigmentové buňky

oko

fotoreceptory

Schéma očí ploštěnky na přídi těla
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Badatelský úkol 3: Pozorování příjmu potravy ploštěnky

Postup: 
Umístěte ploštěnky do větší kapky vody na podložním skle nebo na malé Petriho misce a přidejte 
kousek syrového masa. Ploštěnky začnou vychlipovat hltan, který je možné pozorovat pouhým 
okem nebo lupou.

Závěr: Ploštěnky žijící u nás jsou dravé. Trávicí soustava je slepá a začíná vychlípitelným hltanem.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

6) Voda v organismech

Každý živý organismus potřebuje k životu živiny. V rostlinách se o transport živin do celého těla 
postará voda. Dostane se opravdu až do posledního malého kvítku?

Určeno pro 1. stupeň ZŠ
Projekt okna vědy dokořán
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0004
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6015

Badatelský úkol č. 1: Vedení živin rostlinou 
Pomůcky: sklenice nebo kelímek na vodu, plnicí pero, čerstvě řezané květiny  
(se světlými květy), voda a bombička s inkoustem.

Postup:
1.  Do sklenice nebo do kelímku nalij vodu jako do vázy.
2.  Inkoustovou bombičku nasaď do plnicího pera a zase vytáhni. Tím se v jejím hrdle udělá otvor.
3. Inkoust z bombičky vymáčkni do vody ve sklenici.
4. Právě do této obarvené vody dej řezané květiny (viz obrázek č. 1).
5. Trpělivě několik dní pozoruj.

 obr. 1 obr. 2

Závěr: Protože rostliny potřebují vodu, kterou rozvádí po celém těle, začnou do sebe nasávat 
vodu s inkoustem. Voda stoupá velkým kanálkem, který vede středem stonku. Můžeš jej spatřit, 
když rozříznete stonek květiny. Voda tak prochází všemi částmi rostliny. Celý proces obarvení 
květů je poměrně pomalý, ale zato můžeš pěkně pozorovat, jak se květiny postupně barví. 
Vyniknou zejména silnější žilky, do kterých se dostane nejvíce barviva (viz obrázek č. 2)

Tip: Příjem a vedení vody můžeme dobře pozorovat i na listech čínského zelí již po dvou 
hodinách. Návod a fotografie naleznete např. zde https://www.3pol.cz/cz/rubriky/navody-na-
pokusy/1676-jak-se-zivi-rostliny.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

Léto
1) Herbář

Začátek prázdnin je vhodným časem pro založení vlastního herbáře, což je sbírka suchých rostlin 
v co nejlepším stavu. Existuje několik přístupů k tvorbě herbáře (lisuje se celá rostlina i s kořenem, 
lisuje se jen nadzemní část, popř. pouze listy apod.). V následujícím textu si popíšeme, jak při 
výrobě herbáře postupovat. Tato práce je poměrně časově náročná a bude od tebe vyžadovat 
mnoho trpělivosti.

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol č. 1: Příprava a práce v terénu
Pro tvorbu herbáře je vhodné slunečné počasí bez deště. Sběr rostlin bys měl plánovat 
až po vyschnutí rosy (v odpoledních hodinách), protože dopolední rosa může znesnadňovat 
sušení. Pro sběr rostlin si vytipuj vhodnou lokalitu – nejlépe luční porost s přilehlými remízky.

Pomůcky: tužka, zápisník, noviny a terénní zakládací desky: desky jsou z lepenky  
s volným hřbetem a dvěma protahovacími tkanicemi, do desek vložíš novinový papír v množství 
potřebném pro daný sběr. Správná velikost herbáře je A3, ale postačí i A4. 

Postup:
1.  Do badatelského deníku zapisuj údaje o rostlině – místo nálezu, jméno rostliny (lze určit 

později podle klíče). Tyto údaje později zapíšeš do herbářové schedy, což je štítek s údaji 
o rostlině.

2.  Pro sběr rostlin je vhodná louka s přilehlým keřovým porostem. Rostliny se zakládají celé 
i s kořenovým systémem, což je náročnější na získání rostliny a na očištění rostliny, proto 
je možné vytvořit herbář z rostlin bez kořenového systému.

3.  Projdi se loukou a vytipuj si asi 10–15 rostlin, to bude pro počáteční práci na herbáři stačit. 
Vybírej rostliny vhodného vzrůstu tak, abys byl schopen je později umístit na papír o velikosti 
A4. Rozlož své zakládací desky a noviny, do nichž budeš vkládat vybranou rostlinu. Dej pozor 
na vítr, noviny je dobré zatížit batůžkem nebo kamenem. Rostlinu rozlož na novinový papír, 
uprav listy a květy vhodným způsobem a opět překryj novinami. Rostliny většího vzrůstu, např. 
trávy bude nutné asi na dvou místech zalomit. Nezapomínej vybrat zástupce keřů nebo stromů 
odstřižením přiměřeně velké větvičky. Do záznamového bloku zapiš jméno, místo nálezu, 
event. nadmořskou výšku (podle mapy). Takto založ všechny vybrané rostliny a desky pevně 
zavaž.

4.  Po návratu domů vyndej získané rostliny z terénních zakládacích desek,  
v novinových složkách rostliny ještě uprav a prolož dalšími novinami. Vše zatiž knihami nebo 
jiným vhodným těžkým předmětem, aby došlo k vylisování rostlin. Tímto tvá práce ale nekončí. 
Je potřeba alespoň každý druhý den rostliny přeložit do nového suchého novinového papíru 
až do úplného vysušení rostliny.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

Badatelský úkol č. 2: Tvorba herbáře
Pomůcky: kancelářské čtvrtky, psací a rýsovací potřeby, lepicí páska, tvrdé desky

Postup:
1.  Zatímco se rostliny budou několik dní sušit a budeš je pravidelně překládat do novin suchých, 

nastává čas na teoretickou práci a na přípravu herbářové schedy ke každé budoucí herbářové 
položce.

2.  Herbářová scheda je vlastně štítek o identifikaci a údajích o rostlině. Za český název se uvádí 
odborný latinský název, zařazení rostliny do čeledi, místo nálezu, nadmořská výška místa 
nálezu, datum sběru, a kdo rostlinu sbíral a určil.  
Z tvrdého papíru vytvoř štítek o rozměrech 5 × 8 cm, případně jej vytvoř na počítači a vytiskni 
na běžný papír. Na štítek uvedeš údaje o rostlině.

3.  Jsou-li rostliny suché a dobře vylisované můžeš se pustit do další práce. Plesnivé, nebo naopak 
přesušené drolící se rostliny vyřaď.

4.  Rostlinu z novinového papíru přeložíš na tvrdý papír a v několika místech ji připevníš úzkým 
proužkem bankovní lepicí pásky tak, aby v pravém dolním rohu zůstalo místo pro herbářovou 
schedu.

5.  Tímto způsobem upravíš všechny nasbírané a úspěšně vylisované rostliny, které založíš 
do herbářových desek.

6.  Herbářové desky jsou obdobou terénních zakládacích desek, ale na jejich titulní stránku 
uvedeš své jméno a příjmení a titul Herbář. Každý rok můžeš přidávat další zajímavé rostliny, 
které najdeš při procházkách přírodou. Herbář skladuj na suchém místě, aby se zamezilo 
plesnivění rostlin.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

2) Vynálezy inspirované přírodou – suchý zip

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt okna vědy dokořán
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0004
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6015

Lopuch větší (Arctium lappa L.) je vysoká dvouletá bylina z čeledi hvězdnicovitých. Kvete 
od června do září. Fialové trubkovité květy vyrůstají z kulovitých úborů v chocholičnatém květenství. 
Zákrovní listeny jsou zakončeny drobnými háčky se světle hnědou špičkou. Těchto háčků rostlina 
využívá k rozšiřování svých semen. Háčky se přichytí na srst zvířat nebo oblečení člověka a jejich 
prostřednictvím jsou dopravena na místo vzdálené od mateřské rostliny. Tento fakt v roce 1941 zaujal 
švýcarského inženýra Georgese de Mestrala. Po návratu z lovu musel odstraňovat semena lopuchu 
ze srsti svého psa a pohled na drobné háčky ho přivedl k nápadu vyrobit suchý zip.

Georges de Mestral experimentoval s několika různými tkaninami 
a snažil se zjistit, která z nich je schopna vytvořit potřebné háčky. 
Nakonec došel ke zjištění, že nejvýhodnější tkaninou bude nylon.

Suchý zip se skládá ze dvou částí. Obě jsou utkány z nylonového 
vlákna. Jedna část zipu je tvořena textilií ze samých malých smyček 

Obrázek 15: Háčky a textilie suchého zipu
Obrázek převzat: http://cs.wikipedia.org/wiki/Such%C3%BD_zip#mediaviewer/File:Velcro.jpg
 

Obrázek 12: Lopuch větší
Obrázek převzat: http://www.ivaherbar.wz.cz/rcr/r35.php

Obrázek 11: Lopuch větší
Obrázek převzat: 
http://medicina.cz/clanky/43 
67/34/Lopuch-vetsi/

– tuto část označujeme jako „sametovou“ (francouzsky velours). Smyčky druhé části jsou rozpůleny, 
takže z každé smyčky vznikají dva malé háčky (francouzsky crochet). Tkanina se pak zahřeje 
infračerveným světlem – háčky se zpevní. Spojením obou francouzských slov vzniklo slovo Velcro – 
takto Mestral nazval svůj převratný vynález.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

Suchý zip se využívá prakticky všude – v oděvním průmyslu, 
ve zdravotnictví, ve strojírenství a také v kosmonautice. 
Výhodou suchého zipu je především velmi snadná 
manipulace, lze ho prát, funguje i pod vodou a je lehký. K jeho 
rozšíření přispěl i fakt, že výroba suchého zipu není nákladná. 
Nevýhodou je, že se zip častým používáním opotřebovává – 
smyčky se přetrhávají a zip má pak menší účinnost. Za další 
nevýhodu může být považována hlučnost při odtrhávání obou 
částí zipu od sebe. To vadí zejména vojákům při válečných 
operacích. Americká armáda tedy zadala vědcům úkol vyrobit 
tichý suchý zip. To se podařilo, ale jeho výroba zůstává 
vojenským tajemstvím.

Suchý zip má všestranné využití, přesto existují určité 
hranice. Není odolný vůči vysokým teplotám a agresivním 
chemickým materiálům. Vědci proto vymysleli kovový suchý 
zip, který tyto nevýhody odstraňuje. Jako materiál použili 
pružinovou ocel. Obě části zipu mají tloušťku pouhých 
0,2 mm a jsou pružné. Manipulace je snadná, jen se pásky 
na sebe nemohou klást libovolně, ale musí svírat určitý úhel. 
Na 1 m2 unese tento zip až 35 tun.

Badatelský úkol č. 1: Síla suchého zipu
Pomůcky: dvě dřevěné destičky, suchý zip, háček, závaží

Postup:
1.  Na každou z dřevěných destiček nalepíme jednu stranu suchého zipu. 
2.  Na jednu destičku připevníme háček. Pokus sestavíme dle obrázku. Na háček budeme postupně 

zavěšovat závaží. 
3.  Zjistíme, jakou hmotnost suchý zip udrží.

Badatelský úkol č. 2: 
Pozoruj lupou a porovnej háčky lopuchu a háčky suchého zipu. Výsledek svého pozorování zakresli.

Badatelský úkol č. 3: 
Vyzkoušejte přichytit háčky lopuchu na připravený kousek bavlněné látky. Co drží lépe? Háčky lopuchu 
na látce, nebo pásky suchého zipu na sobě?

Tip: Video o pokusech a vlastnostech suchého zipu najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=DL8yp86rYRY
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/80-co-vydrzi-suchy-zip/video/

Obrázek 16: Háčky suchého zipu
Obrázek převzat: http://vtm.e15.
cz/revolucni-vynalez-se-inspiroval-
alpskym-bodlacim

destička s jednou stranou zipu

destička s druhou stranou zipu závaží

Obrázek 14: Uspořádání pokusu se suchým zipem
Autor obrázku: Iveta Hůlová
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

3) Motýli

Letní vycházku na louku lze spojit s pozorováním motýlů, kteří jsou výraznou skupinou naší přírody. Motýli 
jsou obsáhlým řádem, který se člení na několik desítek čeledí. Na této procházce se zaměř na poznávání 
a odchyt některých druhů denních motýlů. Za teplých letních nocí lze pozorovat i druhy noční. 

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol č. 1: Tělo motýla
Pomůcky: atlas motýlů, lupa, pinzeta, uzavíratelné skleničky, vata, odlakovač na nehty, zápisník, tužka, 
smýkadlo

Postup:
1.  Do badatelského deníku překresli vnější stavbu těla motýla podle obrázku.      
2.  K jednotlivým částem těla se pokus přiřadit jejich názvy ze seznamu. Pokud si nebudeš někde jistý, 

nahlédni do atlasu motýlů, kde podobný popis určitě najdeš.

Tělo motýla tvoří:
•  hlava (caput) – je poměrně nepohyblivá, nese složené (facetové) oči, tykadla – různé typy u různých 

druhů, výrazný sosák – ústní ústrojí fungující jako sací pumpa
•  hruď (thorax) – střední oddíl těla motýla, člení se na předohruď, středohruď, zadohruď, každá tato 

část nese jeden pár končetin (motýl má 6 končetin), středohruď a zadohruď nese pár křídel (motýl má 
4 křídla), na předohrudi jsou dva dýchací otvory (vstup vzduchu do vzdušnic), nese svaly ovládající 
končetiny a létací svaly, které však nelze pozorovat pouhým okem

•  zadeček (abdomen) – je tvořen články, na článku je na boku pár otvorů – umožňují vstup vzduchu 
do vzdušnic, dýchací pohyby zajišťují svaly, které od sebe články oddalují i přibližují, tak se vzduch 
nasává nebo vypuzuje; jejich pozorování bez mikroskopu není možné, obsahuje životně důležité 
soustavy (pulsující céva, trávicí, vylučovací, nervová a pohlavní soustava)

3.  V odborné literatuře nebo na internetu se ti jistě podaří najít, který je náš největší motýl (má největší 
rozpětí křídel). Pokus se jej načrtnout do badatelského deníku  
v životní velikosti. Ke kreslení podle měřítka ti pomůže 
milimetrový papír.

4.  V atlasu motýlů nebo v učebnici také vyhledej části vývoje 
motýlů. Hovoříme  
o vývoji nepřímém s proměnou dokonalou, kdy se z oplozeného 
vajíčka vyvíjí larva (housenka), dále kukla a dospělec (imago). 
Všechna stadia vývoje si zakresli do badatelského deníku 
a řádně popiš.

Badatelský úkol č. 2: Přípravy na odchyt motýlů
Pomůcky: síťka na motýly, alespoň 4 malé skleničky s víčky 
(postačí skl eničky od přesnídávky), chomáč vaty a odlakovač 
na nehty, atlas k určování motýlích druhů a badatelský deník.

Postup:
1.  Pořiď si síťku na motýly (entomologickou síťku). Můžeš ji koupit ve specializovaném obchodě, nebo 

si ji vyrobit doma z drátu, husté záclony a dřevěné násady. O pomoc můžeš poprosit dospělého.
2.  Často můžeš (např. na půdě nebo ve dřevníku) narazit na mrtvého motýla. Seber ho i v případě, 

že nebude mít perfektní kresbu na křídlech. Motýla uschovej do papírového pytlíku nebo malé 
skleničky a připiš k němu místo a datum nálezu.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

Badatelský úkol č. 3: Odchyt několika motýlů  
a pozorování jejich těla
Na lov motýlů se vydej za slunečného dne na blízkou louku. 
Nezapomeň si připravit popsané pomůcky.

Postup:
1.  Pro další detailní pozorování použij motýla, kterého jsi nalezl 

mrtvého (viz dřívější odstavec). S použitím atlasu, nebo 
učebnice se pokus motýla určit a popř. si o něm zaznamenej 
do badatelského deníku nějaké podrobnosti.

2.  Získané exempláře lze v klidu domova podrobit bit pozorování, 
pro něž bude vhodné dostatečné osvětlení, lupa, pinzeta a bílý 
papír jako prostor na odpreparování částí těla.

3.  Motýla polož na arch papíru a za pomoci pinzety odděl 
končetinu a křídla.

4.  Pozoruj tvar tykadla a zakresli jej do badatelského deníku. 
Tykadlo denního motýla je vhodné porovnat s tykadlem 
nočního motýla, např. některé můry nebo druhu lišajů. Poznáš 
rozdíl?

5.  Na papír polož odpreparovanou končetinu a pozoruj ji 
za pomoci lupy. Pozorovaný objekt zakresli do badatelského deníku a popiš části končetiny.

6.  U získaného motýla pozoruj tvar a žilnatinu křídel (systém vzdušnic). Všimni si rozdílu ve tvaru 
prvního a druhého páru křídel u daného a tento rozdíl zakresli do badatelského deníku. Povrch křídel 
je pokryt šupinkami, které jistě znáš jako prášek, který ti ulpí na prstech, podaří-li se ti motýla chytit. 
Šupinky jsou na křídlech uloženy v řadách a vzájemně se překrývají jako tašky na střeše. Povrch 
šupinek vytváří barevnost křídel a šupinky mohou mít i různý tvar. Máš-li přístup k mikroskopu nebo 
máš vlastní mikroskop, pak lze pozorovat tyto šupinky za pomoci mikroskopu. Seškrábni pomocí 
skalpelu prášek z křídla na podložní sklo a naskytne se ti úžasná podívaná, kterou stojí za to 
zakreslit do badatelského deníku.

7.  Pokus se pozorovat ústní ústrojí motýla. Za pomoci velké jehly se snaž smotaný sosák 
natáhnout. Jakou potravu motýl přijímá?

Badatelský úkol č. 4: Pozorování motýlů přímo na louce
Nejkrásnější pozorování motýlů je přímo na rozkvetlé 
louce. Můžeš sledovat let motýlů. Zjistíš, které květiny 
mají různé druhy motýlů rády a jak se proměňuje druhové 
složení na louce v průběhu léta.

Postup:
1.  Vyprav se na kvetoucí louku, kde si založ tzv. „základní 

tábor“, odkud budeš vycházet s atlasem a s badatelským 
deníkem. Můžeš zde odložit batoh a popř. síťku se 
skleničkami.

2.  Chvíli poseď na své lokalitě a pozoruj poletující motýly. 
Jaký je jejich let? Je přímočarý nebo spíše různě se klikatící?

3.  Do badatelského deníku zakresli tabulku, která bude sloužit na zaznamenávání jednotlivých 
druhů motýlů a četnosti jejich výskytu v dané lokalitě. V atlasu si řádně prohlédni několik 
druhů, na které se zaměříš. Poté projdi danou lokalitu, pozoruj motýly a poznač si, kolikrát 
jsi jednotlivé druhy motýlů viděl. Podobně jako v tabulce na obrázku.

4.  Svá pozorování ještě několikrát zopakuj (po měsíci), aby šlo získaná data srovnat a vyhodnotit. 
Z vyplněné tabulky z několika měsíců bude možné později vyčíst druhové spektrum a četnost 
jedinců daného druhu na vybrané lokalitě.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

4) Borovice

Borovice lesní je stálezelený jehličnatý strom vyskytující se téměř na celé severní polokouli. 
Je to až 40 metrů vysoký strom, který se dožívá až 350 let. Roste na světlejších stanovištích, dobře snáší 
suchou a na živiny chudou půdu. Má mohutný hlavní kořen dosahující do velké hloubky. Strom kvete 
v dubnu až v červnu, poprvé ve stáří 15 až 20 let. Kuželovitě vejcovité šišky jsou stočeny dolů a dozrávají 
jednou za dva až tři roky 

Určeno pro 1. stupeň ZŠ
Projekt okna vědy dokořán
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0004
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6015

Tým vědců z anglické univerzity v Bathu pod vedením Juliana Vincenta, ředitele tohoto výzkumného 
pracoviště, usilují o výrobu „inteligentní“ látky, která by pomáhala člověku při nošení regulovat jeho 
tělesnou teplotu. Za svůj vzor si vybrali právě borovou šišku. Šupiny borové šišky se za vlhka zavírají 
a za sucha zase otevírají. Vykonávají tzv. hygroskopické (bobtnavé) pohyby vyvolané změnou vlhkosti. 
Docházet k nim může i u odumřelých částí rostlin. Hygroskopické pohyby jsou způsobeny různou stavbou 
vrstev buněčné stěny, rozdíly v rychlosti bobtnání a propustností buněčných stěn pro vodu v různých 
částech rostliny. Ve vlhku buněčné stěny na vnější straně šupin šišky přijímají vodu rychleji a nabobtnají 
více než buněčné stěny na vnitřní straně – šiška se tedy uzavře. V době sucha je tomu naopak. 

Vědci tedy vyvinuli látku s mikroskopickými „klopami“. Látka je tvořena několika vrstvami, které 
rozdílně absorbují vlhkost. Pokud se člověk zpotí, jedna vrstva látky nabobtná a klopy se otevřou směrem 
ven. Vzduch tak může pronikat dovnitř a člověka ochladit. Oblečení z této látky na světě ještě není, 
ale snad se ho brzy dočkáme…

Badatelský úkol č. 1: Chování šišek borovice při změně vlhkosti
Pomůcky: dvě otevřené přibližně stejně velké borové šišky, nádoba s vodou, váhy, krejčovský 
metr, zápisník, tužka 

Postup:
1.  Jednu šišku ponoříme do nádoby s vodou a pozorujeme postupné uzavírání šišky. Druhou šišku 

ponecháme volně. 
2.  Po ukončení pokusu žáci porovnají šišku otevřenou a uzavřenou. 
3.  Žáci mohou šišku před začátkem pokusu zvážit a změřit (především její obvod)  

a pak tyto hodnoty porovnat s hodnotami získanými po provedení pokusu. 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

5) Voda v organismech

Voda je v každé buňce rostlinného i živočišného těla, v každé tkáni, v každém pletivu i orgánu. Jsou však 
části rostlin, které vodu téměř neobsahují (suché plody) a jsou organismy tvořené pouze vodou (medúzy). 
Obsah vody můžeme zjistit mnoha způsoby. Od pouhého vymačkání šťavnatého plodu až po stanovení 
obsahu vody gravimetricky.

Určeno pro 1. stupeň ZŠ
Projekt okna vědy dokořán
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0004

Badatelský úkol č. 1: Voda v listech
Pomůcky: čerstvé listy stromů (ne opadlé), různé druhy květin, váhy

Postup:
1. Na kuchyňské váze navaž 1 000 g směsi čerstvých listů ze stromů a různých květin.
2. Navážené rostliny nech na sluníčku několik dní zcela vyschnout.
3. Usušenou směs znovu zvaž a zjištěné hodnoty porovnej.
    

    

Závěr: Usušené rostliny budou vážit mnohem méně, protože rostliny obsahují velké množství 
vody, je to 75% až 90 %. 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

6) Mravenci
Při procházce lesem můžeš narazit na velkolepé stavby lesních mravenců, kteří jsou nejen výtečnými 
staviteli, chovateli, ale také výkonnými sběrači, lovci a bojovníky. Pokud objevíš mraveniště lesních 
mravenců, chovej se velmi ohleduplně – všechny druhy mravenců Formica (tedy i mravenec lesní) jsou 
v České republice zákonem chráněné. V žádném případě nerozhrabávej mraveniště, nešťourej do něj 
klackem apod. I tak můžeš u mraveniště provést několik zajímavých pozorování a pokusů.

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032

Badatelský úkol č. 1: Stavba těla mravence a popis mraveniště
Pomůcky: zápisník, tužka, lékovka, lupa, sirup nebo med
Najdi mraveniště a jednoho mravence odchyť do lékovky a pořádně si jej prohlédni.

Postup:
1.  Do badatelského deníku se pokus načrtnout stavbu mravenčího těla. K důkladnému pozorování 

můžeš použít lupu. Načrtnout mravence je poměrně náročné, protože je to velmi aktivní tvor, který 
chvilku „neposedí“. Uklidní ho snad jen sladká kapka (cukrová voda, kapička medu), kterou začne 
ochutnávat. Po nakreslení mravence zase vypusť poblíž domovského mraveniště.

2.  V mraveništi se nachází několik „kast“ mravenců – královna – dělnice – vojáci. V odborné literatuře 
najdi, jak se liší jejich stavba těla a do deníku si je načrtni ve stejném měřítku. Všimni si, že královna 
je mnohem větší než dělnice.

3.  Na jak velké mravence jsi narazil? Může se ti zdát téměř nemožné určit velikost neposedného 
mravence bez jeho usmrcení – ale i to je možné. Budeš k tomu potřebovat papírové měřítko 
a kapičku sladké šťávy (sirup, cukrová šťáva, med). Na měřítko nakápni sladkou šťávu a určitě se 
najde mravenec, který si při jejím ochutnávání stoupne podél stupnice – pak můžeš pohodlně určit, 
jak velké mravence jsi našel.

4.  Do badatelského deníku si rovněž načrtni tvar mraveniště – jedná se o pravidelný útvar? Je někde 
více svažité? K náčrtkům si poznač i světové strany, místo, odkud přichází slunce (je-li takové), popř. 
kde je mraveniště chráněno např. stromem. Podle tvaru mraveniště se prý dá určit sever (zde je 
mraveniště strmé) – ověř, jestli to platí i u mraveniště, které jsi našel.

5.  Projdi se po okolí a pokus se najít další mraveniště v blízkosti. Odhadni jejich vzdálenost. Jsou tato 
mraveniště větší či menší? Jsou postavena ze stejných materiálů? Kolik se ti podařilo jich najít? Popiš 
si do deníku také, kde jsi mraveniště našel – byl to jehličnatý či listnatý les? Jsou např. všechna 
chráněna stromem? Můžeš připojit i GPS souřadnice (pokud máš navigaci), nebo schematický plánek 
zachycující situaci v nejbližším okolí.

Badatelský úkol č. 2: Chování mravenců
S nalezeným mraveništěm můžeš vyzkoušet několik zajímavých pokusů. Jak jsme již řekli, nikdy jej 
nerozhrabávej!

Postup:
1.  O tom, že se mravenci brání kyselinou, se můžeš snadno přesvědčit pomocí jednoduchého pokusu. 

Použij k tomu lakmusový nebo univerzální pH papírek, který mění barvu po aplikaci jakékoli kyseliny. 
Navlhčený papírek přitlač na mraveniště a pozoruj, co se bude dít. Proti takovému narušení a útoku 
se v mraveništi začne organizovat obrana a mravenčí bojovníci začnou proti vetřelci (tedy proti 
lakmusovému nebo univerzálnímu pH papírku) vystřikovat ostrou kapalinu – kyselinu mravenčí. 
Pozoruj změny barvy papírku! Kyselá kapalina je také příčinou pálení a svědění ran po mravenčím 
kousnutí, které jistě dobře znáš.

2.  Kyselinu mravenčí, která má ostrý čpavý zápach, můžeš cítit z předmětu (postačí třeba list 
jahodníku), který na chvíli položíš do mraveniště. Pokud tento předmět olízneš, bude mít kyselou 
chuť. 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 
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Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

3.  Pokud najdeš poblíž mraveniště rostlinu, na které jsou mšice, určitě tu budou i mravenci. Pozoruj, zda 
mravenci budou sát medovici, kterou mšice produkují. Proč mšice mravenci nesežerou, ale chovají se 
k nim tak ohleduplně? S využitím literatury zjisti, jak se tomuto vztahu říká.

4.  Zaměř se také na chování mravenců, jestliže poblíž mraveniště pohodíš kostku cukru. Sleduj, jak 
začnou ke kostce mířit celá procesí mravenců. Jak dlouho bude trvat, než kostku objeví? Pozoruj 
důkladně také prvního mravence, který kostku objeví. Jak se chová? Kam zamíří? Vrací se zpět?

5.  Jestliže přerušíš mravenčí stezku ke kostce cukru nějakým předmětem, začnou mravenci hledat cestu 
oklikou – je velmi zajímavé je u toho pozorovat. Jak se změní trasa pochodu mravenců? Schematicky 
si to nakresli do deníku.

6.  K mraveništi je vhodné přinést také trošku cukru krystalu a rozsypat jej kolem. Co se bude dít 
s menšími zrnky, která mravenci objeví? Ponesou je do mraveniště, nebo také „vyznačí stezku“?

7.  Zajímavé je také sledovat mravence v okolí cizího mraveniště. Přines cizího mravence (živého či 
mrtvého) k mraveništi a pozoruj, co se bude dít. Chování mravenců si poznač do deníku.

Badatelský úkol č. 3: Mravenci a barevný sirup
Následující pokus není možno realizovat se všemi druhy mravenců. Hodí se k němu světlejší („rezavé“) 
druhy mravenců.

Postup:
1.  Na bílou destičku (papírovou čtvrtku) kápni několik kapek různě barevných sirupů nebo šťávy. 

K pokusu se náramně hodí obyčejné sladké sirupy bez konzervantů, které piješ i ty.
2.  Destičku polož poblíž mraveniště a po chvíli pozoruj, co se bude dít. Některé druhy mravenců mají 

průhledné zadečky a po více jak 1 hodině se jim začnou barvit podle barvy sirupu, který ochutnávají.
3. Jak jsme napsali už v úvodu – ne vždy se tento pokus podaří a je třeba najít ten správný druh 
mravenců. Výsledek je ovšem ohromující.
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Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

Podzim
1) Holubinky – barevné houby

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Holubinky řadíme mezi stopkovýtrusné houby (Basidiomycetes). Můžeme je označit také jako 
makromycéty, jelikož vytvářejí makroskopické, pouhým okem dobře viditelné plodnice. Chuťově patří 
některé holubinky mezi delikatesy.

Badatelský úkol č. 1: Sběr holubinek v terénu
Pomůcky: košík, nůž, novinový papír, zápisník, tužka

Postup: 
1.  Vypravte se do přírody a sesbírejte několik druhů holubinek. Při sběru se jednoduchým, níže 

popsaným testem přesvědčte, že se jedná opravdu o holubinku. 
2.  Každou holubinku očistěte a uložte do košíku. Sesbírané jedince prokládejte papírem, aby se houby 

od sebe oddělily a zachovaly se všechny znaky důležité k určení (nikoli do igelitových sáčků – rozklad 
v teple, klíčení spor, pomačkání). 

3.   Je-li to možné, sesbírejte od každého druhu jedince v různých stádiích vývoje.

Naučit se poznávat holubinky není těžké. Nejzásadnějším znakem je zrnitá struktura třeně. Když se 
pokusíme holubinku zlomit ve třeni, třeň praskne čistým lomem, zatímco u jiných lupenatých hub 
(s výjimkou ryzců, kteří ale při poranění roní mléko) se vláknitě trhá. Sbíráme část houbové stélky, která 
slouží k rozmnožování – plodnice. Plodnice sbíráme celé, čerstvé, neporušené (např. larvami hmyzu), 
v různých stádiích vývoje.

Badatelský úkol č. 2: Rozeznání a charakteristika jednotlivých druhů holubinek
Holubinky patří v poslední době mezi velmi oblíbené houby. Díky své barevnosti patří mezi poměrně 
nápadné houby, mezi kterými nalezneme mnoho jedlých druhů.

Pomůcky: zápisník, tužka, fotoaparát (mobil), atlas hub

Postup:
1.  Každý sesbíraný druh holubinky z jedné lokality si označte číslem (či zkratkou), které si zapište 

do svých poznámek a umístěte toto označení také na plodnici holubinky. 
2. Pořiďte fotografii daného druhu holubinky. 
3. Použitím atlasu hub se pokuste o určení druhu holubinky. 
4.  Přímo na místě si o sebrané holubince zapište několik poznámek do předem vytvořené tabulky – 

lokalita, kde jste holubinku odebrali (př. v listnatém lese pod dubem, na okraji silnice, na okraji lesa, 
atd.), datum sběru, barevné zbarvení klobouku, třeně a lupenů.

Badatelský úkol č. 3: Určení jedlosti/nejedlosti holubinek
Holubinky tvoří z hlediska určování zajímavou výjimku mezi ostatními houbami. Jejich jedlost 
a nejedlost se totiž dá určit přímo z chuti syrové houby. Druhy s palčivou či hořkou chutí jsou 
označovány za nejedlé, druhy s mírnou, příjemnou chutí za jedlé. Holubinek je kolem padesáti druhů, 
ale mezi nimi se vyskytuje jen jediná mírně jedovatá holubinka, holubinka vrhavka. Ta se vyznačuje 
ostře palčivou chutí, po níž je jazyk jako v ohni.
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Pomůcky: zápisník, tužka, atlas hub
Postup:
1.  Při sběru holubinek rozhodněte, zda nasbírané druhy jsou jedlé/nejedlé na základě chuti. 

Ochutnávané zbytky však nikdy nepolykejte!!! 
2.  Své závěry si poznamenejte do tabulky k ostatním poznámkám.

Tip: Video o sbírání hub a určování některých holubinek najdete např. zde: https://www.youtube.com/
watch?v=sCZ08vfV7x4

2) Šíření semen a plodů

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032 
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Způsoby rozšiřování (chorie) plodů a semen jsou velmi rozmanité. Semena a plody mají různá 
přizpůsobení, která jim šíření usnadňují. Rozmnožovací tělíska se nazývají diaspory. Semena a plody 
jsou diaspory vznikající většinou pohlavní cestou, méně často nepohlavní cestou, kdy vznikají semena 
bez oplození (agamospermie, apomixie). Rostliny vytvářejí víc semen, než kolik jich může vyklíčit 
a vyrůst. Nadprodukce semen a plodů se projevuje zejména u rostlin, které jsou odkázány na šíření 
pomocí větru.

Anemochorie je šíření diaspor pomocí vzdušných proudů. Rozšiřování usnadňují např. chmýr (časté 
u hvězdicovitých), blanitá křídla (jasan), malá hmotnost diaspor (vstavačovité).

Hydrochorie je šíření diaspor vodou. Mezi nejzdatnější plavce mořských vod můžeme zařadit 
kokosový ořech. Z našich rostlin se vyskytuje u kosatce nebo leknínu.

Zoochorie je rozšiřování diaspor pomocí zvířat. Semena či plody epizoochorních rostlin se zachycují 
(pomocí háčků) na těle živočicha, např. svízel přítula, lopuchy. Semena některých rostlin rozšiřují 
mravenci – myrmekochorie. Na povrchu mají různé dužnaté přívěsky a mravenci je velmi rádi okusují. 
Z našich rostlin je můžeme najít u violky, kopytníku, hluchavky, kostivalu a dalších. Endozoochorní 
rostliny se rozšiřují pomocí živočichů, kteří požírají plody i se semeny a ta projdou trávicím traktem 
živočicha a semeno je šířeno společně s trusem. Hlavními šiřiteli jsou ptáci – ornitochorie. Výhradně 
ptačí potravou je bez černý či plody jmelí bílého.

Autochorie je šíření pomocí vlastních sil, které rostlina vynaloží, např. barochorie (šíření diaspor na 
základě vlastní hmotnosti – opad plodů), balistochorie (vrhači, netýkavka), zavrtávači (pumpava).

Značný podíl na šíření diaspor v rostlinné říši má i člověk – antropochorie. Antropochorií se šíří plody 
a semena na velké vzdálenosti, např. agestochorie je šíření diaspor prostřednictvím dopravy nebo 
speirochorie čili zavlečení a šíření semen a plodů spolu s osivem.

Badatelský úkol č. 1: Sběr a třídění plodů
Pomůcky: taška nebo košík na sběr plodů, zápisník, tužka, atlas rostlin, klíč k určování plodů, čtvrtka 
a nůžky na výrobu kartiček s názvy typů rozšiřování plodů

Postup:
1. Na podzimní vycházce posbírejte diaspory různých rostlin a proveďte jejich determinaci. 
2. Roztřiďte plody do jednotlivých skupin podle typu rozšiřování, vyrobte si cedulky s názvy 
3.  Proveďte statistické vyhodnocení typů šíření rostlin. Svá zjištění zaznamenejte pomocí histogramu 

četností (vodorovná osa – způsob šíření diaspor, svislá osa – počet nalezených diaspor).
Tip: Zajímavé plody můžeme získat v botanické zahradě
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

3) Vynálezy inspirované přírodou – model kluzáku

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt okna vědy dokořán
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0004
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6015

Macrozanonia macrocarpa je tropická rostlina patřící do čeledi tykvovitých. Poprvé ji popsal Carl Ludwig 
Bloome v roce 1825 pod názvem Zanonia macrocarpa. 

Macrozanonia roste v deštných pralesích od malajského souostroví až po Novou Guineu. Její stonek 
se ovíjí kolem stromů a vysoko v jejich korunách se pak nachází plody zvonovitého tvaru. Ze spodní 
části těchto plodů po dozrání vypadávají okřídlená semena. Semena dokážou za příznivých podmínek 
překonat klouzavým letem i vzdálenost několika kilometrů. Tato schopnost inspirovala rakouského 
leteckého průkopníka Ignáce (Igo) Etricha k sestavení prvního modelu kluzáku, který nese název 
Zanonia. Semeno zanonie je neseno dvěma velmi lehkými křidélky, samo pak představuje těžiště 
celého útvaru. Křidélka mající rozpětí 10–15 cm jsou na koncích zahnutá do tvaru bumerangu. Díky 
tomuto uspořádání jsou ve vzduchu dokonale stabilní. Při volném letu se pohybují v kruzích o průměru 
přibližně 6 metrů. 

Tato schopnost inspirovala rakouského leteckého průkopníka Ignáce (Igo) Etricha k sestavení prvního 
modelu kluzáku, který nese název Zanonia. Bezocasý kluzák Zanonia byl vyroben ze dřeva, bambusu 
a plátna. Světlo světa spatřil v roce 1905 v Horním Starém Městě u Trutnova. Kluzák s rozpětím křídel 10 
metrů a hmotností 20 kilogramů úspěšně zvládl klouzavý let do vzdálenosti 250 metrů, vzlétnout se mu 
však nepodařilo.  

V Národním technickém muzeu v Praze je od 80. let minulého století vystavena původní kompletní 
kostra tohoto kluzáku. 

Badatelský úkol č. 1: Zhotovení modelu kluzáku
Pomůcky: papír, nůžky, 3 kancelářské sponky

Postup:
1. Okopírujeme obrys kluzáku na výkres a vystřihneme. 
2. Model opatrně zaoblíme o hranu stolu kolmo k vyznačené středové čáře.
3.  Letadlo v přední části zatížíme – na středovou čáru (a těsně vedle ní) připevníme 3 kancelářské 

sponky.
4.  Model uchopíme v zadní části a lehce ho vypustíme rovnoběžně se zemí. Ideální je vypustit model 

z větší výšky, např. ze stolu. Pokud kluzák nelétá, je nutno zkontrolovat, zda jsou sponky umístěné 
co nejvíce v přední části modelu. V případě, že kluzák nelétá rovně, musíme lehce ohnout některé 
křídlo, aby se let vyrovnal.

  

Tip: Krátké video klouzavého letu této rostliny najdete např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=SBqqloHoH3M
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

4) Co ovlivňuje pohyb suchozemských korýšů? 

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol č. 1: Pozorování stínek v přírodě
Pozorovat v přírodě obratlovce je někdy obtížné, ale sledování drobných bezobratlých a jejich reakcí 
na změnu podmínek je podstatně snazší.

Pomůcky: zápisník, tužka 

Postup: 
1.  Rozdělte se do skupin nejvýše po čtyřech. Hledejte stínky na vlhkých místech pod kameny, pod prkny 

a dalším materiálem, pod padlými kmeny, pod kůrou starých pařezů. Je třeba najít opravdu 
dlouhodobě vlhkou lokalitu (nejen po dešti), aby nedošlo k záměně vlhkomilných korýšů s těmi, kteří 
snášejí i sušší prostředí. Pak by nebyly výsledky pokusů v dalším kroužku přesvědčivé. 

2.  Po odkrytí úkrytu se při spatření korýšů každý zaměřte na jednoho, sledujte jeho chování a pokuste 
se zapamatovat si tvar dráhy, kterou se jedinec pohyboval. Do zápisníku shrňte za celou skupinu 
poznatky o chování stínek po odkrytí úkrytu a zakreslete tvary drah pohybujících se jedinců. 
Domluvte se společně, co podle vás vyvolalo pohyb stínek.

Badatelský úkol č. 2: Odchyt jedinců pro pokusy
Při odchytu bezobratlých a jejich transportu na jiné místo je třeba postupovat tak, aby nebyli jedinci 
poškozeni a aby prudkou změnou prostředí nebyly ohroženy jejich životní funkce.

Pomůcky: sklenice s vlhkou zeminou, entomologická pinzeta, živé stínky

Postup: 
1.  Pomocí entomologické pinzety, případně opatrně rukou odchyťte co největší množství stínek 

do předem připravených sklenic s trochou vlhké zeminy, zakryté např. listím. Vybírejte si 
největší jedince a pokud možno stejné velikosti. Každá skupina potřebuje k pokusům 20 stínek 
a 5 náhradních. Sklenice se stínkami umístěte po návratu na stinné a chladné místo, abyste měli 
připravené živočichy pro následný kroužek. Pokud máte doma sklep nebo zahradu, pokuste se i tam 
odchytit co největší množství stínek.

2. Ověřte, čím je ovlivněn pohyb stínek
3. Navlhčete zeminu v jedné polovině nádoby pomocí střičky. 
4.  Vysypte obsah sklenice se stínkami na misku a opatrně, nejlépe pomocí entomologické pinzety, 

si odlovte do každé ze dvou skleniček 10 stínek. 
4. Vysypte na každou polovinu nádoby 10 stínek, sledujte a zapisujte asi dvě minuty jejich chování. 
5.  Zakryjte celou nádobu tmavou látkou. Po pěti minutách látku odkryjte, spočítejte a zapište, kolik 

stínek je na vlhké straně a kolik na suché. 
6. Odlovte stínky po deseti do dvou skleniček a zakryjte. 
7. Navlhčete zeminu i na druhé polovině. 
8. Vysypte opět na každou polovinu nádoby 10 stínek a zakryjte tmavou látkou jen jednu polovinu. 
9. Sledujte a zapisujte pět minut chování stínek na nezakryté vlhké straně. 
10.  Po pěti minutách spočítejte a zapište, kolik stínek zůstalo na osvětlené straně a kolik je jich 

na straně zakryté. 
10. Vraťte stínky zpět do sklenic se zeminou. 
11. Odneste stínky na původní stanoviště. 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

Vyhodnocení pokusů – odpovězte na otázky: 
1. Na které straně nádoby (s vlhkou nebo suchou zeminou) se pohybovaly stínky rychleji? 
2. Jaké procento z celkového počtu stínek zůstalo po pěti minutách na vlhké a jaké na suché straně? 
3. Který další faktor kromě světla tedy ovlivňuje pohyb stínek? 
4.  Jak se chovaly stínky na osvětlené vlhké straně nádoby? Srovnejte s jejich chováním na osvětlené 

suché straně. 
5.  Jaké procento z celkového počtu stínek zůstalo po pěti minutách na osvětlené a jaké na neosvětlené 

straně? 
6. Pro stínky je důležité vlhké prostředí. Pokuste se vysvětlit, proč tedy reagují pohybem na světlo.
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

5)   Výstražný vzhled živočichů – aposematismus 

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
reg .č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6042

Žádný organismus v přírodě není izolován od organismů okolních. Pokud se živočich neměl stát 
zcela vyhubenou kořistí, v průběhu biologické evoluce se u něj musely vyvinout mechanismy, které 
mu umožnily co nejlépe se vyhnout ulovení. Vzniká tak evoluční vztah mezi kořistí a lovcem, při 
kterém zdokonalení lovu lovcem vyvolá u kořisti zdokonalení mechanismů, jak predaci uniknout. Tato 
tzv. koevoluce je jedním z hnacích motorů evoluce. Výsledkem je víceméně ustálená rovnováha mezi 
lovcem a kořistí.

Použitá terminologie vychází z terminologie použité Komárkem (2004). Přehled pojmů:
• mimikry = mimeze – podobnost mezi dvěma živočichy (případně i rostlinami)
• předloha, vzor – živočich (případně rostlina) napodobovaný jiným živočichem
• mimetik – živočich (případně rostlina), který napodobuje jiného živočicha
• aposematik – nejedlý (chráněný) živočich, který není podobný jinému živočichu
• Müllerovský mimetik – nejedlý (chráněný) živočich, který je podobný jinému chráněnému živočichu
• Batesovský mimetik – jedlý (nechráněný) živočich, který je podobný jinému chráněnému živočichu
• pseudaposematik – jedlý (nechráněný), nepodobný jinému

Müllerovský mimetik je nejedlý živočich (chráněný žihadlem, kusadly, jedem, palčivými a odpuzujícími 
látkami či jinak), který napodobuje jiného podobně chráněného živočicha. Vzniká tak skupina různých 
druhů živočichů podobného vzhledu. Stejný vzhled se projevuje shodnou velikostí, zbarvením, 
uspořádáním skvrn, podobným způsobem pohybu apod. Člen takové skupiny je chráněn před predací, 
protože ve svém okolí má podobně vypadající druhy. Lovec se velmi pravděpodobně a záhy v průběhu 
života setká s jedincem z této skupiny, získá špatnou zkušenost, a pak se všem podobně vypadajícím 
živočichům bude při lovu vyhýbat. Čím menší vzhledové rozdíly jsou mezi členy této skupiny, tím je 
mimeze účinnější. Ideální je tedy co nejvíce unifikovaný vzhled v rámci celé skupiny.

Příkladů Müllerovské mimeze je velké množství i v naší přírodě. Za zmínku stojí zejména ploštice 
(chráněné pachem), slunéčka (chráněná palčivými látkami v hemolymfě), přástevníci a vřetenušky 
(chránění jedem v hemolymfě) a bělásci (chránění palčivými látkami v hemolymfě).

Batesovský mimetik, ač je jedlý a nechráněný, se snaží vypadat jako chráněný. Tedy snaží se vypadat 
jako člen okruhu chráněných mimetiků. Platí, že čím podobnější je chráněnému mimetiku, tím větší má 
šanci na přežití. Pokud však platí mechanismus, že lovec se musí nejprve setkat s chráněným vzorem, 
aby se následně vyhýbal takto vypadajícímu živočichovi, je nezbytnou podmínkou, aby chráněný 
Müllerovský mimetik byl v přírodě četnější nežli mimetik Batesovský. Pokud by tomu tak nebylo, lovec 
by častěji potkával sice chráněně vypadajícího, avšak zároveň poživatelného Batesovského mimetika 
a mechanismus by nefungoval.
Pomůcky: smýkací síť, Petriho misky plastové (případně plastové epruvety s víčky), měkká pinzeta, 
větší balicí papír, binokulární lupy, fotoaparát (mobil) 

Postup:
1.  Smýkací sítí smýkáme ve vegetaci a po asi 10 15 smycích obsah sítě vysypeme na světlou plochu 

(papír) na zemi nebo na stole. 
2.  Měkkou pinzetou rychle vybereme nápadnější živočichy (pavouci, hmyz) a umístíme 

do uzavíratelných Petriho misek nebo epruvet, uložených mimo přímý sluneční svit (nejlépe 
ve stínu, do krabice apod.). Opakováním postupu si vytvoříme malou sbírku krypticky nebo naopak 
aposematicky vypadajících živočichů. 
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

3.  Pak komentujeme patřičný vzhled a chování jednotlivých živočichů z hlediska mimetismu 
(aposematus, krypsis; Müllerovský nebo Batesovský mimetismus apod.). 

4.  Po cvičení se živočichové vypustí zpět do přírody.

Ke všeobecně přítomným živočichům pro terénní cvičení patří např. ruměnice, klopušky, ploštičky, 
kněžice, slunéčka, tesaříci, vosy, jízlivky, včely, čmeláci, pěnodějky, bělásci, babočky apod.
Tip: Pořídíme fotografie živočichů a uspořádáme ve třídě výstavu zástupců živočichů s jednotlivými tipy 
mimetismu  
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„Systémové řešení – motivace  
a vzdělávání pedagogů (IKAP A)“, 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368

Projektové dny od jara do zimy přírodopis/biologie

6) Nebojte se pavouků

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Projekt Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
reg .č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6042

Pavouci patří k členovcům, kteří nejvíce budí respekt či přímo panickou hrůzu. Čím je způsobeno, 
že mnoho lidí u nás trpí arachnofobií? Možná nedostatkem informací o těchto zajímavých a užitečných 
tvorech. 

Na úvod je možné udělat si ve třídě nebo jiné skupině žáků či studentů průzkum (anketu), kolik z nich 
se bojí pavouků. Společně se pak můžete zamýšlet nad tím, proč se pavouků bojí, co přesně v nich budí 
hrůzu. Pátrat lze společně po evolučním významu takového strachu mohlo našim předkům zachránit 
život, když se pavouků báli, a proto se jim i vyhýbali? Jací pavouci ale žijí v České republice? Jsou 
nebezpeční, jedovatí?

Pomůcky: Binokulární lupa (lze v případě nutnosti nahradit obyčejnými lupami se zvětšením 10x), 
Petriho misky, denaturovaný líh (lze nahradit technickým, zakoupeným v drogerii, event. čistým lihem), 
měkké entomologické pinzety, preparační jehly, smýkací síť, prosívadlo (lze nahradit cedníkem se 
širšími oky 8x8 mm), sklepávadlo (lze nahradit deštníkem)

Základní entomologické sběrné metody:

Smyk bylinného patra – při využití smýkací sítě se opisují pravidelné osmičky. Samozřejmě je vždy 
nutno počkat, až bude porost suchý, a ideální je rozkvetlá louka, kde budou hojně zastoupeny i druhy 
lovící pomocí sítě.

Sklepávání – v entomologických potřebách je možné zakoupit profesionální sklepávadlo, ale stejnou 
službu udělá i starý deštník, ideálně světlý a jednobarevný. Při samotném sklepávání jen podržíme pod 
větví, do které několikrát silně udeříme klackem.

Zemní pasti – umožňují zachycení spektra epigeických pavouků (běhajících po zemi). Stačí zakopat 
obyčejný kelímek od jogurtu a naplnit jej konzervační tekutinou – nejlépe obyčejným octem. Po dnech 
se pak pasti přecedí a pavouci vyberou. Nevýhodou této metody je její neselektivnost – do pastí 
napadají také brouci a ostatní živočichové.
Individuální sběr – pavouky hledáme například pod kameny a kůrou; lovíme pomocí pinzety. Je možné 
použít pro sběr epigeických druhů bez nutnosti použít pasti.

Prosev – při prosevu je možné využít profesionální zakoupené prosívadlo nebo cedník s miskou. Detrit, 
mech a listí naházíme do prosívadla či na cedník a při třesení propadává jemnější materiál spolu 
s pavouky do misky.

Badatelský úkol č. 1: Pozorování pavouků v přírodě
Pokud nechceme vytvořit sbírku pavouků a usmrcovat je, pozorujeme živé pavouky – vyhodnocujeme 
pohlaví, počet a postavení očí, určování podle klíče a vše zapisujeme a fotografujeme. Na závěr 
můžeme provést statistické vyhodnocení.

Pokud chceme vytvořit sbírku pavouků, ihned po nasmýkání je vkládáme do uzavíratelné nádoby 
s lihem. Před aktivitou je nutné žákům vysvětlit význam sběru biologického materiálu pro další studium 
a usmrcování živočichů v nezbytně nutném počtu. 

Žáci mohou pracovat ve skupinách, každá skupina má k dispozici vytištěný determinační klíč a bude 
zapisovat, které čeledi pavouků pozorovala. Na závěr provedeme vyhodnocení četnosti pozorovaných 
skupin, popř. druhů pavouků
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Klíč našich nejběžnějších čeledí pro terénní využití 
V České republice máme v současné době 38 čeledí pavouků. Pro potřeby výuky však vybereme pouze 
nejčastěji se vyskytující.

Klíč k určování pavouků podle jejich životních projevů:
1 pavouk běhá po vodní hladině           3
pavouci žijí mimo vodní prostředí          4

3 pavouk se může ponořit pod vodní hladinu a celková délka těla přesahuje 1 cm 
lovčíci rodu Dolomedes
– pavouk se pod hladinu nepotápí a celkové délka je podstatně menší než 1 cm 
slíďáci rodu Pirata

4 pavouk žije na síti nebo v síti, kterou si staví různě vysoko nad povrchem země          5
pavouk netvoří sítě, nanejvýš napíná několik vláken kolem vchodu do úkrytu  
vystlaného pavučinou          11

5 sítě jsou v podstatě dvojrozměrné a kruhovité          6

6 pravidelné kruhovité sítě na vegetaci          7
jiný typ sítě          8

7 pavouk zpravidla uprostřed sítě či v úkrytu z bylin, kam má natažené signální vlákno
čeleď křižákovití (Araneidae)
nakloněné kruhovité sítě na vegetace poblíž vodní plochy, pavouk připomínající suchá stébla 
uprostřed sítě  čeleď čelistnatkovití (Tetragnathidae)

8 podstatnou částí sítě je více méně vodorovná plachetka           9
síť se jeví jako chaotické uspořádání vláken všemi směry          10

9 plachetka je zpravidla velmi hustá a vzadu končí trubicovitým úkrytem, na jehož okraji číhá pavouk. 
Sítě na keřích, v trávě, v lidských příbytcích  čeleď pokoutníkovití (Agelenidae)
plachetka je řídká, u velkých sítí jsou nápadná svislá nárazová vlákna, pavouk visí hřbetem dolů 
na spodní straně plachetky čeleď plachetnatkovití (Linyphiidae)

10 Síť má velmi malý počet vláken, takže může uniknout pozornosti. Pavouk v ní visí hřbetem dolů, má 
dlouhé nohy a při pocitu nebezpečí se charakteristickým způsobem roztřese. Síť nejčastěji přede na 
rozhraní stropu a stěny, ve volné v přírodě v hromadě kamení čeleď třesavkovití (Pholcidae)
síť je nápadná a hustě uspořádaná vlákna směřují všemi směry, na spodním okraji  
kapénky lepu          11

11 pavouk je nalezen v pavučinovém úkrytu          12
pavouk je nalezen volně se pohybující mimo jakýkoliv úkryt          18

12 Úkryt má charakter malé uzavřené pavučinové komůrky (zámotku) a zpravidla příliš nepřevyšuje 
celkovou velikost pavouka (často obsahuje i vajíčka)  13

13 pavučinový zámotek je ukryt v květenství, pod listy nebo mezi spředenými listy          14
zámotek je ukryt pod kůrou stromů nebo pod kameny          16
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14 zámotek je umístěn v květenství často jde o suché byliny z loňského roku, pavouci mají okrouhlý 
barevný zadeček čeleď snovačkovití (Theridiidae)
zámotek je umístěn v květenství či pod kůrou, pavouci hbitě poskakují po vegetaci i povrchu a mají 
charakteristické velké oči vepředu na hlavohrudi čeleď skákavkovití (Salticidae)
zámotek je umístěn na listech rostlin, zejména stromů a keřů  15

15 Celkový tvar listu je přítomností zámotku málo pozměněn, pavouk připomíná tělem kraba
čeleď běžníkovití (Thomisidae)
zámotek vzniká spředením několika listů do sebe nebo svinutím listu, takže se mění jeho tvar
čeleď zápředníkovití (Clubionidae)

16 zámotek je ukryt pod kůrou stromů či kamenů, vchod je zpravidla vystlaný pavučinou  
čeleď cedivkovití (Amaurobidae)
zámotek je pod kamenem na xerotermním místě
čeleď skálovkovití (Gnaphosidae)

18 pavouk se pohybuje rychle po zemi nebo po přízemní vegetaci, má tmavou nenápadnou barvu 
čeleď slíďákovití (Lycosidae)
pavouk se rychle pohybuje po vegetaci, má nenápadnou šedohnědou barvu
lovčík hajní (Pisaura mirabilis)

Tip: Fotogalerii pavouků najdete zde http://www.pavouci-cz.eu/

Návod na výrobu pasti na chytání pavouků najdete zde
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/550-vlidny-lapac-pavouku/video/
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Zima
1) Sněhové vločky

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
Reg. Č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032 
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol 1: Pozorování sněhových vloček
Pomůcky: Lupa, papír, tužka
Nahlédni do tajuplného světa sněhových vloček. Dávej však pozor, aby se ti při pozorování
neroztály v teplém vydechovaném vzduchu! Měj proto raději ústa i nos zakryté šálou.

Postup:
1.  Sněhové vločky je nejlepší pozorovat za dobrého světla. Na bavlněné zimní oblečení tmavé barvy 

nachytej padající sněhové vločky a pozoruj je pouhým okem. Je zcela jedno, jestli to budou jemné 
samostatné vločky nebo jejich shluky. Všimni si, jaký mají sněhové vločky tvar, zda jsou symetrické 
a všechny zcela stejné nebo je každá vločka jiná.

2.  Pro důkladné pozorování využij lupu. Tvary sněhových vloček, které se ti podaří nachytat na oděv, 
načrtni do pracovního sešitu.
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Badatelský úkol 2: Výroba sněhových vloček
Vznik vloček a jejich růst je velmi zajímavý a komplikovaný proces. K tvorbě ledových krystalků 
může dojít pouze tehdy, když v oblacích vznikne nasycená vodní pára (stav, kdy je plynná voda 
v rovnováze s kapalnou vodou a nedochází ke změnám jejich objemů) a dojde k poklesu teploty 
vzduchu pod 0 °C. Za těchto podmínek začnou vznikat jednoduché krystalky, které narůstají 
do rozmanitých tvarů. Sněhové vločky, nebo alespoň krystalky jim podobné, si můžeš vytvořit doma 
ve vlastnoručně vyrobeném vločkostroji. 
 
Pomůcky: PET lahev, houbička na nádobí, rybářský vlasec, jehla s velkým uchem, izolepa, kancelářská 
sponka, polystyrenový kelímek nebo vlastnoručně vyrobená nádoba (viz obrázek)

Postup: 
1.  Čisté průhledné bezbarvé PET 

lahvi (0,3 l) uřízni dno (asi 3 cm od 
spodního okraje). Houbičku na nádobí 
uprav tak, abys ji mohl vložit do dna 
lahve a přichyť ji čtyřmi špendlíky 
zabodnutými do lahve. Co nejtenčí 
rybářský vlasec navlékni na jehlu 
s velkým uchem a provlékni ho skrz 
dno lahve a přichycenou houbičku. 
Jeden konec vlasce přilep lepicí páskou 
na dno (zvenčí) a na druhý uvaž jako 
závažíčko kancelářskou sponku. Vlasec 
by měl mít délku 2/3 výšky lahve. Dno 
s vlascem nasaď zpět na lahev a tu 
otoč dnem vzhůru. Vlasec by měl uvnitř 
lahve volně viset. Lahev usaď hrdlem 
do polystyrénové nádoby tak, aby mezi 
vrškem nádoby a houbičkou v lahvi 
byly asi 3 centimetry. Použít můžeš 
velké polystyrénové kelímky tak, 
jak je naznačeno na obrázku, 
nebo si z polystyrénu slepit 
vlastní nádobu.

2.  Jakmile budeš mít komoru na 
výrobu vloček připravenou, 
navlhči houbičku, sestav lahev 
a umísti ji do polystyrénové 
nádoby. Do meziprostoru 
nasyp směs ledu a soli. 100 g 
rozdrceného ledu (nebo sněhu) 
smíchej s 30 g kuchyňské soli a dobře 
promíchej. Směs se ochladí přibližně na −20 °C. Pozoruj zavěšený vlasec v lahvi. Během několika 
minut se na něm začnou tvořit ledové krystalky – vločky. 

3.  Pokus podrobně zaznamenej do pracovního sešitu. Snaž se vysvětlit podstatu experimentu. 
Poradíme ti, že voda z houbičky se vypařuje a kolem ní vzniká nasycená pára, která se postupně 
šíří dolů, do oblasti vzduchu, který je chlazen ledovou směsí na teplotu pod 0 °C. Promysli, jestli 
sněhové vločky vznikají výrazně jiným způsobem. Své domněnky si zapiš do pracovního sešitu.
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2 Stopy zvěře

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách
Reg. Č. CZ.1.07/1.1.00/26.0032 
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5964

Badatelský úkol 1: Odlévání stop
Ke stopování patří neodlučně i odlévání stop. Zvířecí stopy otisknuté ve sněhu jsou dobře patrné, 
ale pro odlévání nejsou zcela nejvhodnější. Proto začni s odléváním stop otisknutých v půdě. Nejlepší 
je vyrážet stopovat ve chvíli, kdy mokrá půda zaschne nebo zamrzne. Pro odlévání si vybírej vždy jen 
dokonalé otisky.

Pomůcky: tvrdý papír, nůž, prášková sádra, velký kelímek, voda, špachtle, štětec

Postup: 
1.  Nejprve stopu očisti. Pokud je zavátá prachem, sněhem nebo rostlinnými úlomky, pokus se nečistoty 

z otisku odstranit foukáním. Nikdy však ze stopy nevytahuj kamínky, trávu či kousky větviček, které 
jsou do otisku pevně vmáčknuty. Stejným způsobem uprav i těsné okolí stopy.

2.  Jakmile jsi otisk a jeho okolí zbavil nečistot, vytvoř kolem stopy rámeček z tvrdého papíru. Dbej na to, 
aby stopa byla umístěna uprostřed. Rámeček přitlač k zemi a následně jej odstraň. Vzniklé mělké 
rýhy prohlub větvičkou či nožem tak, abys do nich celý rámeček lehce zasunul. Ujisti se, že rámeček 
kolem stopy dobře sedí. Případné škvíry a netěsnosti utěsni hlínou, kterou dobře udusej prsty.

3.  Otisk jemně posyp práškovou sádrou. Asi do třetiny velkého kelímku od jogurtu nalij vodu. Do vody 
pomalu přisypávej sádru a míchej, např. klacíkem či špachtlí. Pokračuj tak dlouho, dokud nezískáš 
hmotu o konzistenci tužší krupicové kaše. Připravenou sádrou vylij celou stopu a okolí ohrazené 
rámečkem.

4.  Vyčkej přibližně hodinu, až sádra zcela 
zatvrdne. Poté odlitek vyjmi a zbav hrubých 
nečistot. Doma jej očisti pod tekoucí vodou 
(bláto odstraníš štětcem nebo měkkým 
kartáčkem) a nechej vyschnout.

5.   Odlitou stopu můžeš ponechat tak jak je, 
nebo ji můžeš navíc povrchově upravit. 
V tomto případě celou stopu namaž 
jílem a ještě za mokra vyčisti starým 
zubním kartáčkem vystupující části stopy. 
Stopa tak bude vypadat přirozeně, bude 
výraznější a bude mít velkou vypovídající 
hodnotu. Vyrobený odlitek si můžeš 
barevně  vyzdobit např. temperami.

6.  Na zadní stranu odlitku uveď druh zvířete, 
způsob jeho pohybu (chůze, běh, skok), 
datum a místo nálezu.
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3) Hálky v přírodě okolo nás a jejich původci

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Program pro pedagogy přírodovědných předmětů PLUS
Reg. Č. CZ.1.07/1.3.48/02.0043
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/40933

Pomůcky:
Úkol 1: hálky: dutilka (Pemphigius spyrothecae), korovnice (Adelges sp.), vlnovník (Aceria sp.), 
bejlomorka buková (Mikiola fagi), žlabatka duběnková (Cynips quercus-folii), žlabatka dubová 
(Andricus kollari), žlabatka (Chilaspis nitida), žlabatka hrášková (Neuroterus quercusbaccarum), 
žlabatka růžová (Diplolepis rosae), žlabatka bezkřídlá (Biorhiza pallida), žlabatka kalichová 
(Andricus quercuscalicis), Petriho misky na vzorky, skalpel, obyčejná tužka, nůžky, lepidlo, několik 
čistých kancelářských papírů formátu A3 a A4, podložní a krycí sklíčka, preparační jehla, mikroskop, 
stereomikroskop, klíč k určování hálek 

Úkol 2: Hálka žlabatky růžové – příčný průřez na ukázku, napreparované zástupce žlabatky růžové 
a nejrůznějších parazitoidů, zalaminované karty s obrázky organismů 

Jak materiál zajistit
Úkol 1: 
– dutilka (Pemphigius spyrothecae) – lze nasbírat na topolech během října, skladovat v 78 % 
denaturovaném etanolu;

– korovnice (Adelges sp.) – lze nasbírat na smrku během celého roku, pokud jsou sebrané hálky ještě 
zelené, tak skladovat v 78% denaturovaném etanolu, pokud suché, tak lze v plastovém sáčku;

– vlnovník (Aceria sp.), roztoči z čeledi vlnovníkovitých (Eriophyidae) – lze nasbírat od konce května 
do konce září na listech různých druhů javorů jako červené kónické útvary na horní straně listů, 
skladovat v 78% denaturovaném etanolu;

– žlabatka dubová (Cynips quercus-folii), viz příloha 1, fotografie 1 (dále jen př. 1, foto 1) – nejlépe sbírat 
v podzimních měsících na rostoucích nebo už spadlých listech dubů letních a zimních, skladovat v 78 % 
denaturovaném etanolu nebo v plastových sáčcích na sucho;

– žlabatka kalichová (Andricus quercuscalicis), viz př. 1, foto 2 – sbírat na podzim na zemi pod duby 
letními a zimními (padají s žaludy), uchovávat na sucho v plastových sáčcích;

– žlabatka duběnková (Andricus kollari), viz př. 1, foto 3 – nejlépe sbírat až suché (hnědé) hálky 
v podzimních měsících na větvičkách dubů letních a zimních, skladovat v plastových sáčcích na sucho;

– žlabatka bezkřídlá (Biorhiza pallida), viz př. 1, foto 4 – sbírat na podzim, suché hálky lze uchovat 
v plastových sáčcích, při dřívějším sběru během května až července uchovávat v 78% denaturovaném 
etanolu nebo v plastových sáčcích na sucho;

– žlabatka hrášková (Neuroterus quercusbaccarum), viz př. 1, foto 5 – sbírat v podzimních měsících 
na rostoucích nebo už spadlých listech dubů letních a zimních, skladovat v 78% denaturovaném 
etanolu nebo v plastových sáčcích na sucho;

– žlabatka (Chilaspis nitida), viz př. 1, foto 6 – v měsíci říjnu sbírat na listech dubu ceru, skladovat 
nejlépe v 78% denaturovaném etanolu nebo v plastových sáčcích na su- cho;
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– žlabatka růžová (Diplolepis rosae), viz př. 1, foto 7 – sbírat v pozdním létě nebo bě- hem podzimu 
a zimy, když už jsou hálky suché, skladovat v plastových sáčcích na sucho;

– bejlomorka buková (Mikiola fagi), viz př. 1, foto 8 – sbírat během pozdního léta až podzimu (srpen až 
říjen) na listech buku lesního, uchovávat na sucho v plastových sáčcích.

Praktikum je možné si modifikovat a použít i jiné druhy hálek. Pak je ale nutné k tomu adekvátně 
změnit klíč k určování hálek a další příslušné úkoly.

Úkol 2:

Všechny druhy hmyzu pro úkol 2 si lze snadno přes zimu vychovat z hálek žlabatky růžové (Diplolepis 
rosae). Tyto hálky je nejlépe sebrat během listopadu až ledna a umístit do uzavíratelné těsné sklenice, 
případně si můžete sestrojit chovný box. Vylíhlé jedince je nutné zasmrtit octanem etylnatým či mrazem 
a napreparovat na štítky. Všechny postupy, počínaje tvorbou chovného boxu, přes smrcení a preparaci, 
jsou uvedeny v Lelláková a kol. (1985), příp. Gibb a Oseto (2006). Entomologické krabice, štítky, octan 
etylnatý a další potřeby pro preparaci a uchovávání hmyzu lze objednat na www.entosphinx.cz.
Jednotlivé vychované zástupce determinujte buď pomocí klíče k určování hálek nebo podle 
determinačního klíče Redfern a Askew (1992).

Zadání úkolů pro žáky

Badatelský úkol 1: Hálky v přírodě a jejich původci
Hálky jsou novotvary vznikající na rostlinách činností hálkotvorných organismů (houby, viry, různé 
skupiny bezobratlých živočichů). Hálkotvorný organismus buď pouze iniciuje růst hálky na rostlině a ta 
poté už hálku vytváří sama nebo vzniku hálky přímo napomáhá po celou dobu jejího růstu. Původce 
hálky je většinou situován uvnitř hálky, kde je jednak chráněn od vnějšího prostředí a jednak mu hálka 
poskytuje potřebnou potravu (zbytnělá rostlinná pletiva).
 
Úkol 1:
Prohlédněte si hálku. Pokuste se jednu podélně rozříznout a pod stereomikroskopem najít jejího 
původce. Původce i hálku na průřezu nakreslete.
a)  Tato hálka byla vytvořena mšicí dutilkou (Pemphigus spyrothecae Passerini). Na které rostlině ji 

najdete?
b)  V hálce lze nalézt jak okřídlené (dospělé) jedince, tak bezkřídlé (nedospělé) jedince, larvy. 

V některých hálkách lze najít i larvu pestřenek – asi jeden centimetr velké bílé beznohé larvy – z řádu 
dvoukřídlých. Čím se tyto larvy živí?

Úkol 2:
a) Uveďte název rostliny, na které mšice korovnice (Adelges sp.) vytváří tento morfotyp hálky.
b)  Nakreslete hálku.

Úkol 3:
a) Prohlédněte si hálky na předloženém listu. Zakreslete schematicky tvar hálek.
b)  Pak opatrně hálku rozřízněte. Skalpelem opatrně setřete výstelku hálky a do kapky vody udělejte 

mikroskopický preparát vnitřních struktur hálky, zakreslete a popište. Jste schopni rozlišit 
hálkotvorné organismy? Do které skupiny živočichů byste je zařadili?

c) Rovněž zakreslete původce hálek.
d) Na které rostlině je hálka vytvořena?
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Úkol 4:
Popište, k čemu dochází na následujícím obrázku a jaký bude 
podle vás následovat scénář?
 

Obr. 1 – Co se děje?
Autor: K. Blažová

Úkol 5:
Rozdělte se na poloviny a ty označte písmeny A a B. Přečtěte si začátek zadání, který je společný. 
Až dojdete k výběru varianty, zvolte stejnou, jako je označení vaší skupiny.
Rozdělte si vzorky hálek tak, abyste ve skupině pracovali se všemi hálkami a navzájem s různými. 
Pak pomocí klíče k určování hálek určete své vzorky. Po určení je zakreslete na prázdný list papíru.

Varianta A
Kresby společně vyhodnoťte a nejlepší nalepte na připravený velký papír a vytvořte tak nástěnný obraz 
informující o hálkách ve vašem okolí.

Varianta B
Kresby společně vyhodnoťte a nejlepší nalepte do vhodných míst na připravený velký klíč. Vytvoříte tak 
ilustrovaný klíč k určování hálek. Použijte vystříhané teze klíče.

Badatelský úkol 2: Trofické vztahy v hálce
Různá vývojová stadia hmyzu jsou pro mnoho živočichů důležitou složkou potravy a jsou na nich často 
přímo závislí. Jedny z nejsložitějších vztahů snad vznikají mezi hmyzími parazitoidy a jejich hostiteli. 
Parazitoid je živočich, který napadne svého hostitele, vyvíjí se na něm, až ho nakonec zahubí. Spoustu 
takových trofických vztahů můžeme snadno nalézt mezi hálkotvorným hmyzem a larvami nejrůznějších 
hmyzích parazitoidů, zejména z řádu blanokřídlých.

Současně se v hálkách nachází často ještě tzv. druhy inkvilinní. To jsou organismy, které přímo 
nezpůsobují vznik hálky, neparazitují na původcích hálek, ale využívají hálky a jejího pletiva jako 
životní prostředí a potravu pro svůj vývoj.

Úkol 1:
Na obrázku (případně před sebou) vidíte průřez hálkou žlabatky růžové (Diplolepis rosae). Do obrázku 
popište, která komůrka náleží původci hálky a která inkvilinnímu druhu.

Obr. 2 – Průřez hálkou žlabatky růžové

                                                            

                                                                  

Zdroj: upraveno dle Redfern a Askew, 1992

 žlabatka inkvilinní

žlabatka růžová
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Úkol 2:
Do schématu doplňte potravní řetězec s použitím všech níže uvedených druhů. Jednotlivá čísla druhů 
dosaďte do prázdných okýnek. Některé druhy jsou ve schématu vícekrát. Zároveň šipkami naznačte 
orientaci potravních vztahů. Šipky vždy musí směřovat od hostitele k parazitoidovi! Dvěma různými 
barvami vyznačte (zakroužkujte), který druh je ektoparazitoid a který endoparazitoid.

 Žlabatky:

1. Žlabatka růžová (Diplolepis rosae) – patří mezi původce hálek na růžích (zejména růži šípkové). 
Těmto hálkám se říká bedeguary a vznikají poté, co žlabatka naklade svá vajíčka do jarních 
pupenů růží. Hálka se během roku zvětšuje a plné velikosti dosahuje koncem léta, kdy ztrácí svoji 
zelenočervenou barvu a mění se do rezavohněda.

2. Žlabatka inkvilinní (Periclistus brandtii) – tato žlabatka si samotné hálky nevytváří. Pro nakladení 
svých vajíček a výživu larev využívá již vytvořenou hálku žlabatky růžové. Proto se jí říká inkvilinní druh.

Parazitoidi (všichni níže zmínění náleží do řádu blanokřídlých):

3. Krásenka růžová (Torymus bedeguaris) – chalcidky z rodu krásenka jsou velice druhově početné. 
Většina z nich jsou parazitoidi hálkotvorného hmyzu. Larvy krásenky růžové jsou primárními parazitoidy 
právě žlabatky růžové. Svá vajíčka kladou prostřednictvím dlouhého kladélka až k samotnému původci 
hálky. Larvy krásenky jsou ektoparazitoidi (parazitují na povrchu hostitele).

4. Lumek (Orthopelma mediator) – tento lumek se vyvíjí endoparaziticky (uvnitř svého hostitele) na 
larvách žlabatky růžové, jeho napadení však není tak masové jako napadení krásenkami. Lumek však 
může napadat i larvy krásenky růžové. V tom případě se označuje jako hyperparazitoid (parazitoid 
napadající parazitoida).

5. Tmavka (Eurytoma rosae) – larvy tohoto druhu tmavky (chalcidka) jsou endoparazitoidy žlabatky 
inkvilinní (Periclistus brandti) a žlabatky růžové (Diplolepis rosae). Nemají však tak dlouhé kladélko, 
aby dosáhly až na larvy žlabatky růžové hlouběji uvnitř hálky.

6.  Glyphomerus stigma – je to druh chalcidky, která je schopná se vyvíjet na obou druzích žlabatek. 
Pokaždé se larva vyskytuje jako ektoparazitoid.

7. Kovověnka (Pteromalus bedeguaris) – kovověnka je chalcidka, která klade vajíčka do larev žlabatky 
inkvilinní. Vyvíjí se po celou dobu jako endoparazitoid.
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4) Zimní klíč dřevin – určování větviček

Určeno pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy
Moderní biologie
reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3335

Pupen je základ budoucího rostlinného orgánu (stonku, větve, listu), u dřevin jsou pupeny chráněny 
rozličnými šupinami. Pupeny se dělí podle funkce na květní, listové a kombinované.

Badatelský úkol 1: Určete druhy dřevin podle pupenů
Pomůcky: nůžky na stříhání větví, čtvrtky, izolepa 

Postup:
Najdi větvičky stromů s plně vyvinutými pupeny, větvičky nalep či jinak přichyť k podkladové čtvrtce 
formátu A4 či A5 (můžeme použít tavící pistoli). Pod větvičku napiš název stromu, ze kterého pochází, 
své jméno, datum a místo sběru.

Podle následujícího klíče určujeme do rodů naše nejznámější listnaté dřeviny.
1a pupeny střídavé  ...................................................................................................................  2
1b pupeny vstřícné, dřeviny vzpřímené, pupeny volné, zřetelné  .................................................  12
2a větve s ostny, trny, postranní pupeny mezi dvěma trny, skryté pod vypuklou jizvou .......
............................................................................................................................. trnovník
2b větve bez ostnů, trnů, pupeny se zřetelnými obalnými šupinami  ...........................................  3
3a pupeny dlouze stopkaté, podlouhle kyjovité, se 3 šupinami........................ olše (kromě o. zelené)
3b pupeny přisedlé  ..................................................................................................................  4
4a pupeny s 1 šupinou, ta je hladká, kožovitá .......................  vrba
4b pupeny se 2 až mnoha šupinami  ........................................................................................... 5
5a pupeny se 2 zřetelnými šupinami, zřetelně dvouřadě rozestavěné, šupiny nestejně velké, větve 

tlusté, oblé až tupě hranaté ................................  lípa
5b pupeny se 3 až mnoha šupinami  ..........................................................................................  6
6a pupeny dvouřadě rozestavěné, nad listovou jizvou přímo postavené  ...................................... 7
6b pupeny šroubovitě rozestavěné, větve lysé nebo mírně chlupaté, oblé až hranaté  .................  8
7a pupeny vejčité až kulovité, letorosty na koncích chlupaté, samčí jehnědy již v zimě patrnélíska
7b pupeny dlouze kuželovité až vřetenovité, špičaté  .................................................................  9
8a větve tenké, metlovité, bradavičnatě až mírně chlupaté ................  bříza
8b větve tlusté, lysé  ................................................................................................................  10
9a pupeny dlouze kuželovité, hranaté, postranní k větvi přitisklé ............... habr
9b pupeny vřetenovité, ostře špičaté, postranní značně odstálé……………………………….... buk
10a konečný pupen větší než pupeny postranní  ......................................................................... 11
10b konečný pupen a postranní přibližně stejně velké, pupeny na koncích větví nahloučené, větve 

matné, podélně rozbrázděné ................ dub (kromě d. šípáku)
11a spodina pupenů se zbytky řapíku odpadlého listu ................................................ jeřáb
11b spodina pupenů bez zbytku řapíku odpadlého listu, pupeny dlouze kuželovité s mnoha upinami, 

na koncích větví jednotlivě ................................................................. topol (kromě t. bílého)
12a pupeny polonahé, spodní šupiny hnědozelené, horní červenohnědé, mladé listy zelené, lysé 
............................................................................................................................ bez černý
12b pupeny s obalnými šupinami  .............................................................................................  13
13a jednoleté větve s koncovým pupenem zřetelně větším než pupeny postranní  ......................  14
13b jednoleté větve ukončené párovitými pupeny, výjimečně s jedním pupenem, větve bez trnů, 

pupeny s četnými šupinami, vejčité, zašpičatělé a přisedlé ............................... šeřík
14a konečný pupen nápadně velký, vejčitě kuželovitý, lepkavý ……………………….......................  jírovec
14b konečný pupen středně velký až malý, nelepkavý  ................................................................  15
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15a pupeny s mnoha šupinami, široce vejčité, různě zbarvené, postranní přitisklé, větve s mnoha 
šupinami ……………………………................................................. javor
15b pupeny s 2-4 šupinami, nízce vejčité, matně černé, jednoleté větve zploštělé, zelenošedé
................................................................................................................................... jasan

překresleno podle Hadače (1967)
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5) Povrchové napětí

Určeno pro 1. stupeň ZŠ
Projekt okna vědy dokořán
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0004
https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/6015

Voda je složená z miliard částic, kterým se říká molekuly. Ty jsou navzájem velmi silně vázány a obtížně 
se oddělují. Síly mezi molekulami vody způsobují, že voda má vyšší povrchové napětí než většina 
kapalin. Na povrchu se vytváří neviditelná „blanka“, která umožňuje například některým živočichům 
„chodit“ po vodě. Toto můžeme vidět například u vodoměrek nebo bruslařek.

Badatelský úkol č. 1: Vypouklá hladina
Pomůcky: sklenice, talíř, několik mincí, voda

Postup:
1. Sklenici polož na talíř a naplň ji vodou až po okraj.
2. Do sklenice velmi opatrně a pomalu vhazuj několik mincí, jednu po druhé.
3.  Máš pocit, že se voda musí přelít přes okraj sklenice, ale ona stále nepřetéká. Místo toho se začíná 

nad sklenicí zakřivovat. Podívej se ze strany.
4. Vidíš, že hladina vody není rovná, ale vypouklá (obrázek č. 1 a 2).
5.  Vhazuj další mince. Čím víc jich přidáš, tím se i vypouklost hladiny bude zvětšovat. Čím je sklenice 

širší, tím více mincí se do ní vejde.
6. Nakonec tenká vodní „blána“ praskne a voda přeteče.

obr. 1 obr. 2

Závěr:
Ve sklenici, na rozhraní vody a vzduchu, se molekuly vody v povrchové vrstvě drží těsně u sebe. Snaží 
se udržet pohromadě s ostatními molekulami vody ve sklenici. Hustě natěsnané molekuly v povrchové 
vrstvě tak vytvářejí jakousi pružnou vodní „blánu“.
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