
 
                            

                  Na šťopkách 
 
 

3. kolo: Rostliny v zimě 
 
 

ÚKOL:  
 
Jak přežívají rostliny v zimě? Jak to, že nezmrznou? Co různé rostliny dělají aby zimu přežili? Čili 
jak se naše klima, které se v průběhu roku drasticky mění adaptují? Co vás samotné napadne 
(protože většinu těch adaptací dobře znáte), můžete doplnit informacemi z knih a internetu. 
Zkuste také vyrazit ven a najít tyto adaptace ve vašem okolí. Vyfotografujte a pojmenujte různé 
rostliny, které mají odlišné strategie, jak přežít zimu. Určitě jich najdete hodně.  
Možná bude problém určit druh, protože člověk se rád řídí výraznými znaky jako jsou květy u 
bylin a listy u dřevin, jenže to teda máme v zimě smůlu. Tak to u dřevin zkuste podle pupenů a 
kůry. Pokud vám to nepůjde v terénu, můžete si větvičky přinést domů a pak je určit. Moc pěkná 
prezentace o určování podle pupenů je na http://fle.czu.cz/~vorel/monitoring/ - klíc dreviny.ppt 
Když už budete venku, zkuste najít také nějaké jedlé rostliny. I v zimě totiž rostliny mají hladovým 
zvířatům co nabídnout. 
 
ZÁBAVA A POTĚŠENÍ:  
Některé plody jsou jedlé i pro nás lidi. Co třeba zkusit něco ze zimních skromných darů přírody 
ochutnat? Ideálně můžete udělat úplnou ochutnávku, dát doma ochutnat rodičům, nebo svým 
kamarádům a napsat nám, co chutnalo nejvíc a co nejméně. 
 
HODNOCENÍ: 
Výsledky pošli jako prezentaci nebo dokument v některém programu Microsoft Office (Word, 
Powerpoint atd.) nebo Openoffice na adresu martina.cizkova@lipka.cz.  
Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, můžete práci převést do formátu PDF, nebo nám ho 
pošlete třeba přes www.uschovna.cz 
Hodnotit budeme fotodokumentaci, výčet 
adaptací rostlin na zimu a vysvětlení jak 
adaptace fungují, fotky a pojmenování větviček 
nebo i kůry různých dřevin, výčet toho, co jste 
našli jedlého. Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na 
cokoli, co bude potřeba.  

 
 
Uzávěrka je 31. 1. 2013 
 
 
 

Soutěž probíhá v rámci projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy 

 


