
 

Výukové materiály Název: Kterými orgány rostlina přijímá vodu? 
Téma: Hospodaření rostlin s vodou  
RVP: Člověk a příroda – přírodopis – biologie rostlin – anatomie, morfologie a fyziologie rostlin  

Člověk a příroda – přírodopis – praktické poznávání přírody 

Úroveň: 2. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné 

Předmět: přírodopis 
 

Doporučený věk žáků: 6.–7. třída ZŠ  
 

Doba trvání: 3 vyučovací hodiny (dvouhodinový blok + jedna hodina po dvou až třídenní prodlevě) 
 

Specifický cíl: zdůvodnit své tvrzení, kterými orgány rostlina přijímá vodu, samostatně se rozhodnout 
(při volbě postupů a pomůcek) a přebrat za své rozhodnutí odpovědnost, samostatně vytvořit 
laboratorní protokol, formulovat hypotézy, analyzovat a interpretovat výsledky svého pozorování 
a měření 

 
 

Seznam potřebného materiálu: 
 

Školní pomůcky pro pokusy: elektronické váhy (váživost minimálně 200 g, rozlišení minimálně 0,1 g), 
5 skleněných Petriho misek (průměr minimálně 10 cm), 15 vysokých kádinek či odměrných válců (výška 
minimálně 15 cm) 
 
Učitel: stolní počítač učitele propojený s projektorem, promítací plátno nebo interaktivní tabule, fotografie 
v elektronické podobě, semena fazolu šarlatového (Phaseolus coccineus) – počet podle počtu žáků ve 
třídě, zahradnické lopatky (minimálně 5 kusů), fix na sklo, špendlíky (minimálně 20 kusů), kbelík, odstátá 
pitná voda, rostlinný olej (minimálně 2 dcl), 5 druhů kartiček s obrázky k rozdělení do skupin (počet podle 
počtu žáků ve třídě), křížovka a dva druhy pracovních listů pro každého žáka 
 
Žáci: nůžky, kostička plastelíny, igelitové tašky, celé čerstvé rostliny 

 
 

Praktické aktivity: 
 

Sběr rostlin v terénu 
Pozorování semen, pozorování změn po provedeném pokusu 
Práce s laboratorními pomůckami – sestavení pomůcek pro dva pokusy 
Práce s elektronickými váhami – vážení semen 

 



Anotace: 
Tříhodinový celek je vytvořen tak, aby navazoval na hodinu, v níž žáci zjišťovali obsah vody v rostlinných orgánech. 
Předpokládáme, že žáci znají fáze vědeckého bádání a umí vytvořit laboratorní protokol. Pracovní listy jsou určeny 
každému žákovi, nikoliv skupině, a poskytují více prostoru pro vyjádření žáka. Celek se zaměřuje na problém, kudy 
(kterými orgány) rostliny přijímají vodu. Těžištěm jsou dva pokusy, které mají dvou- až třídenní průběh. Proto je 
celek rozdělen na dvouhodinový blok (vycházka, formulace hypotéz a zahájení obou pokusů) a na závěrečnou 
hodinu, v níž žáci zaznamenávají, analyzují a interpretují svá zjištění. 
 

Harmonogram výuky: 
 náplň práce čas pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Domácí úkol pro žáky:                                                Není. 
 



Přípravy pro učitele  
1. VYUČOVACÍ HODINA 

Úvod do tématu – motivace (15 minut) 

Brainstorming a motivace (8–10 minut) 

̶ Brainstorming: K čemu rostlina potřebuje vodu? 
̶ Motivace pomocí promítaných fotografií: baobab – rekordman v rostlinném světě. 

Luštění křížovky (5 minut) 

̶ Žáci řeší samostatně křížovku. V tajence se skrývá hlavní otázka dnešní hodiny (Kterými orgány 
rostlina přijímá vodu?). Každý žák, který křížovku vyluští, si vybere z hromádky jednu kartičku 
(kartičky jsou otočeny obrázkem dolů), nechá si ji u sebe, nikomu ji neukazuje. 

Předlaboratorní příprava (cca 13 minut) 

Formulace problému, vyslovení hypotéz (6 minut) 

̶ Žáci se rozdělí do skupin podle obrázků, které si vybrali.  
̶ První úkol pro skupiny: Kterými orgány rostlina přijímá vodu? Žáci ve skupině diskutují, vyslovují 

hypotézy. Následně říkají své nápady spolužákům a učiteli. 
̶ Učitel shrnuje nejčastější hypotézy žáků: 

a) Rostlina přijímá vodu pouze kořeny. 
b) Rostlina přijímá vodu nejen kořeny, ale i listy (či dalšími orgány). 

̶ Učitel rozdá pracovní list každému žákovi. Žáci zaznamenají své hypotézy.  

Společné plánování (7 minut) 

̶ Druhý úkol pro skupiny: Jak ověříte své hypotézy, máte-li k dispozici pouze živé rostliny, kádinky 
a vodu a pokus může trvat maximálně tři dny? Žáci ve skupině diskutují a zapisují hlavní 
myšlenky. 

̶ Prezentace nápadů – každá skupina řekne své nápady ostatním. 
̶ Diskuze, hlasování – žáci vybírají postup, který se jeví jako nejlepší a nejsnadnější. 
̶ Učitel doplňuje detaily pracovního postupu otázkami: Proč bychom měli porovnávat rostliny 

stejného druhu? Proč bychom měli rostliny zalít odstátou vodou? 

Praktická (badatelská) činnost (max. 20 minut) 

Vycházka do okolí školy – sběr rostlin 

̶ Na vycházce si každá skupina zvolí druh rostliny, s níž bude provádět pokus.  
̶ Od vybraného druhu rostliny opatrně vyryjeme lopatkou dva exempláře a očistíme od hrubých 

nečistot. 
̶ Do třídy se vracíme co nejrychleji, aby rostliny nezvadly. 

2. VYUČOVACÍ HODINA 

Praktická (badatelská) činnost – zahájení obou pokusů (40–45 minut) 

Začínáme s realizací prvního pokusu (15–20 minut) 

̶ Ve třídě odstraníme z rostlin i jemné nečistoty, opláchneme ve kbelíku s vodou, dále pracujeme 
ve skupinách dle společně dohodnutého postupu. 



̶ Navržený postup:  

1) Podle výšky a tloušťky rostliny vybereme vhodné skleněné nádoby (3 stejné). 
2) Pokusnou rostlinu č. 1 dáme do první nádoby kořeny dolů. 
3) Pokusnou rostlinu č. 2 dáme do druhé nádoby listy (či stonkem) dolů (viz nákres).  
4) Obě pokusné rostliny zalijeme odstátou vodou tak, aby hladina byla na bázi kořene. 
5) Do třetí, kontrolní, nádoby nalijeme pouze vodu. 
6) Hladinu vody naznačíme na všech třech nádobách fixem. 

 

 
̶ Doplňující otázky učitele: Jaké změny očekáváme? Na jaké místo pokusné rostliny umístíme? Co 

může způsobit snižování vodní hladiny – pouze nasávání vody rostlinou? Jak zabráníme 
odpařování vody, abychom zajistili žádoucí průběh pokusu? 

̶ Žáci vymýšlejí mechanismy, jak vypařování zabránit (obložit otvor nějakým materiálem, nalít na 
hladinu vrstvičku oleje). 

̶ Žáci vytváří zápis a nákres do pracovního listu. 

Formulace druhého problému, pozorování, vyslovení hypotéz (8 minut) 

̶ Učitel promítne fotografii klíčící rostliny, 
ptá se: Všimněme si, že klíčící rostlina 
vytváří jako první orgán svůj kořen. Jak 
ale přijímá vodu, když ještě nemá 
orgány? 

̶ Pozorování semen fazolu, brainstorming - 
každý žák dostane semeno fazolu, 
prohlédne si ho, vyslovuje hypotézy. 

̶ Učitel vysvětlí odborné pojmy (pupek, 
osemení). 

̶ Učitel rozdá pracovní list každému žákovi. 
Žáci zaznamenají své hypotézy. 
Základní hypotézy:  a) Semeno přijímá vodu celým svým povrchem (osemením). 

    b) Semeno přijímá vodu pouze pupkem. 



Společné plánování druhého pokusu (5 minut) 

̶ Úkol pro skupiny: Jakým postupem ověříte svou hypotézu? Připomeňte si, jak zjišťujeme změny 
hmotnosti rostlinných orgánů. 

̶ Žáci ve skupině diskutují a zapisují hlavní myšlenky, následně prezentují své nápady ostatním. 
̶ Společný závěr: Některé fazole musíme namočit celé, některé fazole musíme namočit pouze 

pupkem. Je potřeba sledovat výchozí a konečnou hmotnost. 

Příprava a realizace druhého pokusu (cca 12 minut) 

̶ Učitel zadává úkol pro skupiny: Sestavte funkční mechanismus pro tento pokus. Pomůcky: 
Petriho miska, kostička modelíny, 4 fazole, 4 špendlíky. 

̶ Žáci zkoušejí sestavit mechanismus, diskutují o jeho funkčnosti. Konečnou verzi představí 
spolužákům.  

̶ Žáci zjistí výchozí hmotnost fazolí a upevní je do pevné pozice. 
̶ Žáci vytváří zápis a nákres do pracovního listu. 
̶ Doplňující otázky učitele: Jaké změny očekáváme? Na jaké místo Petriho misku umístíme a proč? 

Co může způsobit úbytek vody – pouze nasávání vody rostlinou?  

Jeden z fungujících mechanismů 

 
upraveno podle BAER, Heinz-Werner: Biologické pokusy ve škole. SPN, Praha. 1973. s. 90. bez ISBN. 

 
 



3. VYUČOVACÍ HODINA 

Vyhodnocení výsledků (20 minut) 

První pokus – pozorování změn, hlavní zjištění, analýza, interpretace a prezentace výsledků 

̶ Žáci pozorují, jak se změnila hladina vody v pokusných i kontrolních nádobách. Pozorují, jak se 
změnily rostliny. 

̶ Žáci zaznamenávají svá zjištění do pracovního listu a zapisují závěry. 
̶ Jednotlivé skupiny seznamují ostatní spolužáky se svou prací a výsledky:  Jaké rostliny jsme si 

vybrali? K jakým výsledkům jsme dospěli? S jakými překážkami jsme se potýkali? Co se nám 
nejvíce povedlo? 

̶ Žáci zodpovídají případné dotazy spolužáků. 

Druhý pokus – pozorování změn, hlavní zjištění, analýza, interpretace a prezentace výsledků 

̶ Žáci pozorují, jak se změnil vzhled fazolí. Vážením zjišťují jejich hmotnost a počítají hmotnostní 
rozdíl. 

̶ Žáci zaznamenávají svá zjištění do pracovního listu a zapisují závěry. 
̶ Jednotlivé skupiny seznamují ostatní spolužáky se svou prací a výsledky: Byl náš mechanismus 

funkční? K jakým výsledkům jsme dospěli? S jakými překážkami jsme se potýkali? Co se nám 
nejvíce povedlo? 

̶ Žáci zodpovídají případné dotazy spolužáků. 

Prezentace výsledků (10–15 minut) 

Společné závěry – řízený rozhovor, diskuze 

̶ Dopadly pokusy všech skupin stejně? 
̶ Co nás překvapilo? 
̶ Co bychom příště udělali lépe? 



Obrázky a text pro úvodní aktivitu (frontální prezentace) 

Největší přírodní rostlinnou nádrží na vodu je africký strom BAOBAB (Adansonia 
digita). Roste v rovníkových savanách, kde prší jen velmi málo. Dokáže se 
přizpůsobit dlouhému období sucha tak, že v kmeni zadrží až 120 tisíc litrů vody. 
Baobaby mohou dosáhnout pouze výšky 30 m, ale obvod jejich kmene může mít 
více než 40 m. Dožívají se stáří několika tisíc let a jsou chráněné.  

    

 
Zdroje:  
http://noviviendoenmundovivo.blogspot.cz/2011/08/baobab.html 
http://mysite.verizon.net/anthonycrain/ 



Křížovka – ŘEŠENÍ 

Kterými orgány rostlina PŘIJÍMÁ VODU? 

 
 

1. Odborný název pro rostlinné části zbavené vody 
2. Orgán, který vzniká z květu po opylení a oplození 
3. Děj probíhající v zelených částech rostlin 
4. Část rostliny, v níž nalezneme tyčinky a pestík 
5. Sbírka vylisovaných rostlin 
6. Zdřevnatělý stonek stromů 
7. Plyn vznikající při fotosyntéze 
8. Strom, jehož list má Kanada v národní vlajce 
9. Odborný název skleněné misky, kterou používáme při pokusech 
10. Podzemní orgán rostliny 
11. Děj, při kterém se pyl přenáší z tyčinek na bliznu 

 



Obrázek k frontální prezentaci 

 

 
 

 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 

Pokud tušíte, že vašim žákům potrvá práce déle (nejsou moc na praktické činnosti zvyklí apod.) 
a chcete s nimi v klidu stihnout i úklid učebny, můžete aktivitu roztáhnout do 4 vyučovacích hodin 
s následujícím harmonogramem: 

1. vyučovací hodina: úvodní instrukce, motivace + křížovka + sběr rostlin na ni bezprostředně 
navazující  

2. vyučovací hodina: 1. pokus, protokol a úklid třídy 
3. vyučovací hodina: 2. pokus + protokol a úklid třídy 
4. vyučovací hodina (po několika dnech): vyhodnocení výsledků a následná diskuse 

Rostliny pro 1. pokus by měly být maximálně 30 cm vysoké (včetně kořene), se stejně dlouhou 
nadzemní a podzemní částí (doporučené: smetanka, řebříček, hluchavka). 
Semena fazolu pro 2. pokus by měla být čerstvá, aby šla propíchnout špendlíkem (v opačném případě 
je potřeba namočit je alespoň na 2 hodiny před zahájením pokusu). 
Misku s fazolemi nesmíme umístit na teplé místo – vypařování vody ze semene by převažovalo nad 
nasáváním. 
Doba trvání obou pokusů by měla být delší než 24 hodin (aby byly výsledky patrné) a kratší než 3 dny 
(potom rostliny zapáchají, může se objevit hniloba). 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 

Co se povedlo: Úvodní část žáky bavila, křížovku vyluštili všichni žáci. Velice se zajímali o život 
baobabu. Při diskuzích se účastnila nadpoloviční většina žáků. Plánování postupu pokusu a samotná 
praktická aktivita bavila žáky nejvíce, zejména sestavování mechanismu na držení fazolí. Některé 
skupiny prokázaly vlastní iniciativu - zřídily v prvním pokusu další pokusnou kádinku, která obsahovala 
pouze vodu bez vrstvy oleje, aby se přesvědčily, jak moc se bude voda vypařovat. Žáci si efektivně 
rozdělili role ve skupině. Všechny skupiny úspěšně prezentovaly výsledky své práce. Výsledky pokusů 
žáky velice překvapily, jelikož jejich hypotézy se nepotvrdily (všichni tipovali, že rostlina přijímá vodu 
pouze kořeny a většina žáků rovněž odhadovala, že semeno fazole přijímá vodu celým povrchem). 
 
Co se nepovedlo: Ani jedna ze skupin nezaznamenala výrazný nezdar. Jako zlepšení pro příště žáci 
navrhovali: 

̶ vybrat rostliny se stejným počtem listů, aby byl pokus objektivnější 
̶ misku s fazolemi nedávat do teplého prostředí, jelikož pokus je negativně ovlivněn 

(vypařování vody z fazolí převažuje nad nasáváním a fazole ztrácí hmotnost) 
 

 


