
Přírodopis 7.ročník 

23.3.-27.3 

Dobrý den, nejprve si, prosím, zkontrolujte správné odpovědi z minulé hodiny. Opravte si nebo doplňte do textu. 

 

1.Které jsou hlavní funkce kořene: čerpá vodu s rozpuštěnými látkami a udržuje rostlinu v zemi 

2.Co je hlavní kořen a postranní kořeny: hlavní kořen proniká hluboko do půdy a z něj vyrůstají postranní kořeny 

3.K čemu slouží kořenové vlásky: přijímají živiny 

4.Jakou další funkci má kořen mrkve: má funkci zásobní – ukládají se do něho zásobní látky 

 

Dále si přečtěte text na str. 75 – 76. Odpovězte. 

1.K čemu slouží rostlině stonek: vede anorganické látky z kořenů do listů a organické látky z listů ke kořenům 

2.Co je lodyha, stéblo, stvol a oddenek:  

Lodyha = dužnatý stonek s listy (např. kopřiva dvoudomá) 

Stéblo= dutý stonek s kolénky (obilniny a trávy) 

Stvol= dužnatý stonek bez listů (např.sedmikráska chudobka) 

Oddenek= podzemní stonek, který má zásobní funkci 

 

3.Co je na povrchu bylinného stonku a co je na povrchu dřevnatého stonku: na povrchu bylinného stonku je pokožka, 

na povrchu dřevnatého stonku je kůra 

4.Co jsou letokruhy: u dřevin, jedná se o pravidelné střídání přírůstku jarního a letního dřeva (jarní dřevo  je světlejší, 

letní je tmavší) 

K minulému zápisu o stonku si doplníte obrázky ze str.75. Překreslete si z učebnice typy bylinného stonku (obr.8), 

a stavbu stonku – schéma (obr.9). 

Dále si nakreslete keř a strom – obr. na str.76 – keř se větví od země, strom má kmen. 

 

Nové učivo – List 

Přečtěte si text na str.76 a 77 v učebnici a zjistěte: 

1.Jaké funkce má list: 

 

2.Co jsou cévní svazky a k čemu slouží: 

 

 

 

 



Zápis: 

                                           LIST 

 

Hlavní funkce listů: 

-tvoří se v nich organické látky při fotosyntéze 

-odpařují vodu 

-dýchají  

 

Vyberte si a nakreslete jeden jednoduchý a jeden složený list ze str.77 

Jednoduchý list                                                                                                                            Složený list 

 

 

 

 

Nakreslete si další příklady jednoduchých listů, napište jejich názvy: 

 

 

 

 

Nakreslete si další příklady složených listů, napište jejich názvy: 

 

 

 

 

Nakreslete si postavení listů na stonku ze str.78: 

 

 

 

 

 

 


