
Přírodopis 6.r., 20.5. 

Dobrý den, dokončíme si učivo o listech. Pokud se podíváme na list pod mikroskopem, můžeme vidět tyto části: 

Obrázek si překreslete do sešitu. 

 

Nové učivo: Kapradiny, přesličky a plavuně 

Patří mezi výtrusné rostliny. Jejich tělo je rozděleno na kořen, stonek a listy. V těle mají cévní svazky. Rozmnožují se 

výtrusy. Vyskytovaly se na Zemi už asi před 350 miliony lety v období prvohor. Tehdy to byly velké stromy a vytvářely 

močálovité lesy. Když odumíraly, tak se jejich kmeny za nepřístupu vzduchu měnily – prouhelňovaly se, a tak vzniklo 

černé uhlí. Dnes dosahují velikosti bylin. 

 

Plavuně  mají jednoduše větvené stonky s čárkovitými listy s jednou žilkou. Výtrusy se vytvářejí ve výtrusnicových 

klasech.  

Zástupce: 

-plavuň vidlačka –  výtrusnicové klasy s výtrusy jsou na vzpřímených lodyhách většinou po dvou ve vidlici 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://slideplayer.cz/slide/2842509/&psig=AOvVaw2dbgcAKCxVRuUhQzCs-dSU&ust=1589605930091000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiJ8taNtekCFQAAAAAdAAAAABAV


Přesličky mají duté, podélně rýhované a přeslenité stonky.  

Zástupce: 

-přeslička rolní v zemi má oddenek a z něj na jaře vyrůstá nezelená jarní lodyha s výtrusnicovým klasem, na konci jara 

vyrůstá zelená větvená letní lodyha 

-přeslička lesní – vytváří pouze jednu lodyhu, 

na jaře na ní vyroste výtrusnicový klas, až výtrusy vypadnou, klas zasychá 

Prohlédněte si fotografie přesliček a plavuní v učebnici. 

 

ZÁPIS, doplňte si: 

Výtrusné rostliny 

Plavuně, přesličky, kapradiny  

 Vyskytovaly se na Zemi již před __________ miliony let v prvohorách, tehdy to byly velké stromy. 

 Jejich prouhelňováním vzniklo ____________ uhlí. 

 Jsou to byliny a rozmnožují se ___________________ . 

Plavuně mají jednoduše větvené stonky s drobnými _____________ listy. 

 Zástupce plavuní:______________ ______________ . 

Přesličky mají duté, podélně rýhované a ______________ větvené stonky. V zemi mají plazivé __________  . 

Výtrusy se vytvářejí ve ________________ klasu. 

 Zástupce přesliček: přeslička rolní – vytváří jarní (nezelenou) a letní (zelenou a větvenou) lodyhu. 

Přeslička lesní – vytváří pouze jednu lodyhu. 

 

Nakreslete jarní a letní lodyhu přesličky rolní z učebnice na str.88: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


