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Anotace:  

Pracovní list přispívá ke zkvalitnění výuky prostřednictvím 

digitálních technologií a ke zvýšení motivace žáků. Názornost a 

originalita zpracování může působit na co největší množství smyslů 

každého žáka a motivovat ho k hodnotnějšímu učení. 

Pracovní list navazuje na prezentace „Části těla rostlin 1 a 2“. 

Slouží k procvičení získaných znalostí o jednotlivých částech těla 

rostlin. Obsahuje úkoly, které se zabývají významem jednotlivých 

částí těla rostliny, popisem celé rostliny, květu i listu. Tříděním 

základních druhů stonků a plodů. Závěrečný úkol hravou formou 

prověří získané znalosti vyhledáváním odpovědí v osmisměrce. 

 

Plněné výstupy:  
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Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků; 

uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě; určuje jejich 

společné a rozdílné vlastnosti. 
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