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Metodika
Slide 4:  Význam rostlin - výkladový slide.

Slide 5:  Stáří stromu - výkladový slide, žák doplňuje větu. 

Slide 6:  Stromy a keře - žák třídí stromy a keře.

Slide 7:  Poznáš listnaté stromy?

Slide 8:  Řešení slide 7.

Slide 9:  A co stromy jehličnaté?

Slide 10: Řešení slide 9.

Slide 11: Rozděl jehličnaté a listnaté stromy a keře - toolkit.

Slide 12: Vyzkoušej si své znalosti - toolkit.



Stromy, keře a všechny zelené rostliny potřebujeme k tomu, 
abychom mohli na této planetě žít. 
Vytvářejí  kyslík, který potřebujeme k dýchání. Poskytují nám stín a 
pomáhají udržovat zásobu vody v půdě. 
Měli bychom si tedy uvědomit, jak významné pro nás jsou a podle toho 
se k nim chovat.

Význam rostlin



Stáří stromu poznáváme podle _______________

Jsou pro nás také dobrým orientačním vodítkem. Na sever jsou blíže u 
sebe, naopak na jižní straně jsou od sebe dále.

Stáří stromu

letorostů

letokruhů

mechu

lišejníků

kapradí



Stromy a keře se od sebe malinko liší. Stromy mají silný kmen, který 
může dorůstat i velmi velké výšky. Keře, mají více kmínků a  jsou menší.

Stromy a keře

 Zkus roztřídit stromy a keře.

STROMY KEŘE

dub
buk

modřín

bříza

líska

ořešák

šípek

zlatý déšť

šeřík

višeň bez



dub bříza
jírovec javor

lípa
buk

Poznáš listnaté stromy?
Zkus přiřadit správný název stromu k obrázku.

klikni pro kontrolu



dub

bříza

jírovec javor lípa

buk



A co stromy jehličnaté?
Také tady se pokus přiřadit správný název k obrázku.

modřín jedle borovicesmrk

klikni pro kontrolu



modřín

jedleborovice

smrk



Rozděl jehličnaté a listnaté stromy a keře



Vyzkoušej si své znalosti
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