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TŘÍDĚNÍ ROSTLIN 

 

  

 

 

 

 

slunečnice rybíz petrklíč smrk buk 

 

1. Rozděl rostliny na dřeviny a byliny 

slunečnice bylina     - 

smrk dřevina  strom 

petrklíč      - 

rybíz   

buk   

 

2. Napiš: 

A) 2 listnaté stromy: ...lípa, ............................................................ 
B) 2 listnaté keře: ......................................................................... 
C) 2 byliny: ................................................................................... 

D) 2 jehličnaté stromy: ................................................................... 
E) 2 jehličnaté keře: ....................................................................... 

 

3. Podtrhni, co je pravda: 

A) Kapradiny někdy kvetou. Kapradiny nikdy nekvetou. 
B) Dřeviny se dělí na stromy a keře. Dřeviny se dělí na stromy a byliny. 

C) Byliny patří mezi kvetoucí rostliny. Byliny nepatří mezi kvetoucí rostliny. 
D) Jalovec je jehličnatý keř. Jalovec je jehličnatý strom. 

E) Lípa je dřevina. Lípa je bylina. 
F) Smrk je listnatý strom. Smrk je jehličnatý strom.  

rostliny 

nekvetoucí 

(kapradiny, mechy, přesličky…) 

kvetoucí 

dřeviny byliny 

(tulipán, bledule, zvonek…) 

 

stromy keře 

jehličnaté 

(smrk, borovice…) 

listnaté 

(lípa, jabloň…) 

jehličnaté 

(jalovec, tis…) 

listnaté 

(bez, líska, růže…) 
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Téma: Třídění rostlin 

Cíl pro třídu: charakteristické znaky rostlin, názvy částí rostlin, třídění, samostatný 
projev 

Cíl pro ŽOMJ: rozšíření slovní zásoby, nové vazby, orientace v učebnici, spolupráce 
se spolužáky 

Aktivity  

Jaké aktivity jsou 

v průběhu výuky 

používány? 

Jazykové struktury 

Jaké vazby, věty budou 

ŽOMJ potřebovat 

k vyjádření obsahu? 

Výstup 

Co umí říct/napsat/dělat na základě 
zvolených jazykových struktur 
a vybrané slovní zásoby? 

Za co je možné hodnotit?  

Klíčový vizuál (KV) Rostliny se dělí na... 

Kvetoucí rostliny se dělí 
na... 

Dřeviny se dělí na ... 
Listnaté ...... mají listy/ 
Jehličnaté ..... mají jehličí. 

Mezi ....... patří .......... 
 

Orientuje se v klíčovém vizuálu, 

používá vzorové věty, vnímá společné 
znaky, rozumí rozdílům. 

1. Rozděl rostliny 
podle KV 

...... patří mezi ........ Podle obrázku správně zařadí, přečte 
a vysloví název, snaží se zapamatovat. 

Přepíše do tabulky. 
 

2. Napiš slova .... je listnatý strom/patří 
mezi listnaté stromy ..... 

Najde a využije informace v KV, 
příp. v učebnici a přepíše je. (tiskací – 
psací) 

Skloňuje podstatná jména. 
 

3. Podtrhni, co je 
pravda 

Je pravda, že…. 
 

Není pravda, že…. 
(případně jen ANO/NE) 
 

Přečte jen pravdivé věty, zkouší je říct 
zpaměti. 

Zopakování PL Rostliny se dělí na....... 
 

....... je bylina. 
 

....... patří mezi/nepatří 
mezi, protože...... 

Rozumí probírané problematice, 
odpovídá na otázky celou větou, 

případně jen ano/ne, řekne několik vět 
sám. 

Najde v učebnici další obrázky rostlin, 
které podle KV zařadí. 
 

 


