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Jedna dvě, kytka jde  

 

Cílová skupina: 6. - 7.ročník 

Potřebný čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny s týdenním rozestupem) 

Trvalé porozumění:  
Žák pochopí, že podle stavby semene se dělí krytosemenné na dvě skupiny. 

Uvědomí si, že rostliny v jedné skupině mají stejné základní vlastnosti a způsob 

rašení. 

Tematické cíle lekce:  
Žák porovná klíčení u jednoděložných a dvouděložných rostlin. Pokusem zjistí, 

že oba typy rostlin vykazují při klíčení a rašení jiné znaky. Vlastními slovy popíší 

viditelné rozdíly ve stavbě a rašení. 

Příprava před lekcí:  

 Vytiskněte každému žákovi pracovní list  

 Připravte si motivační video 

 Připravte si semena dvouděložných (hrách, fazole, čočka, okurka, dýně) a 

jednoděložných (kukuřice, obilí, travní semínka) rostlin 

 Část semen nechte den namočená ve vodě (semena hrachu, fazole, 

kukuřice a obilí) 

 Misky na rašení (Petriho misky, široké zkumavky – hlavně průhledné) 

 Perlit (lze nahradit vatou) 
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1. Vyučovací hodina 
1.1.  Motivace  

Popis aktivity 

Sdělte žákům, že dnešní hodina bude zkoumat rozdíly a shody v rašení 

rostlin. Nechte žáky rozdělit do skupin a pusťte jim pohádku „Křemílek a 

Vochomůrka“ – Jak zasadili semínko (cca 7 minut) 

(http://www.pohadkar.cz/video/pohadky-z-mechu-a-kapradi-jak-

kremilek-a-vochomurka-zasadili-seminko/). 
1.2.  Pozorování semen  

Popis aktivity 

Zeptejte se žáků, čím se semena mohou lišit. Nechte je jejich nápady 

napsat do PL-úkol 1. 

Poté rozdejte žákům směs nenabobtnaných semen. Nechte žáky doplnit 

další vlastnosti, které je po prohlédnutí semen napadnou. Navrhněte, 

aby semena rozdělili na 2 skupiny podle jimi zvolené vlastnosti. Žáci 

pravděpodobně navrhnou velikost, barvu,…  
1.3. Stavba semen  

Rozdejte žákům nabobtnalá semínka. Poté žáky vyzvěte, aby zkusili 

svléknout obal na semínku a zjistili, co se v něm skrývá. Naveďte svými 

otázkami k odhalení, že bez ohledu na velikost a barvu mají některá 

semena uvnitř dvě části a jiná pouze jednu. Zapište a zakreslete do PL – 

úkol 2. 
1.4. Seznámení s novými pojmy 

Na tabuli nalepte papír ve tvaru fazole s nápisem DVOUDĚLOŽNÉ a papír 

ve tvaru semene kukuřice s nápisem JEDNODĚLOŽNÉ. Vyzvěte žáky, aby 

názvy semen napsaly na správný papír. Spolu s žáky diskutujte jejich 

výběr a případně opravte. Pak si žáci nově poznané pojmy nadepíší do 

pracovního listu nad semena rozdělená do skupin. 
1.5. Volba výzkumné otázky 

Pomozte žákům s výběrem výzkumné otázky dotazem: 

 Proč se nedělí rostliny podle barvy či velikosti semen, ale podle 

stavby semen? 

Žáci si zvolí svou výzkumnou otázku a zapíší si ji do pracovního listu. 

Pak zástupci jednotlivých skupin přečtou svou výzkumnou otázku 

ostatním. 
1.6. Formulace hypotézy 

Nechte žáky ve skupině diskutovat o jejich domněnce. 
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Návodné otázky: 

 Jak to tedy s tím rašením jednoděložných a dvouděložných je.  

 Bude rozdíl mezi klíčením a rašením u různých druhů semen 

záviset na velikosti či stavbě semene? 

Žáci si svoji hypotézu zapíší do pracovního listu. 
1.7. Návrh pokusu 

Dejte žákům čas diskutovat o pokusu, kterým by svou hypotézu potvrdili. 

Případně jim napovězte ukázkou připravených pomůcek. Žáci se ve 

skupině dohodnou a pak svůj návrh přednesou ostatním. Společně 

vyberte takový návrh, který se nejvíce blíží vámi předpokládanému 

pokusu. Dohodnutý postup žáci svými slovy zapíší do pracovního listu. 
1.8. Založení pokusu 

Žáci si do skupin rozeberou předem připravené krabice se skleněnými 

zkumavkami, perlitem a namočenými semeny. Budou potřebovat čtyři 

zkumavky. Do každé zkumavky nasypou cca 2 cm perlitu a těsně ke 

stěně zkumavky položí alespoň 2 semena téže rostliny (podle velikosti). 

Do dvou zkumavek dají dva různé druhy dvouděložných a do dvou dva 

různé druhy jednoděložných rostlin. Do pracovního listu si zapíší 

k příslušným zkumavkám jména rostlin, jejichž semena použili. 
1.1. Průběh a sledování pokusu 

Nakonec stojan se zkumavkami postaví na okno. V průběhu jednoho 

týdne sledují, zapisují a zakreslují každý všední den, co se děje ve 

zkumavce, do pracovního listu. Zdůrazněte, že je třeba si všímat kořenů 

a listů. Nezapomeňte opatrně zalévat!! 

2. Vyučovací hodina – proběhne zhruba s týdenním rozestupem, termín se může lišit 

podle druhu vybrané rostliny 

2.1.  Jak to dopadlo? 

Na začátku hodiny si připomeňte vaši výzkumnou otázku a hypotézu. 

Žáci si do skupiny vezmou svůj stojan se zkumavkami. 

Ptejte se, čeho si za ten týden na svých rostlinách všimli, co je zaujalo či 

překvapilo. Dejte čas každé skupině vlastními slovy vyjádřit, které 

rostliny se při rašení „chovaly“ stejně. 
2.2. Potvrzení nebo vyvrácení hypotézy 

Žáci se vrátí k hypotéze a zapíší, zda se jejich hypotéza potvrdila či byla 

pokusem vyvrácena. Dále s žáky diskutujte nad výsledky pokusu, shrňte, 
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jak vypadá klíčení jednoděložných a jak dvouděložných rostlin. Žáci ve 

skupině zformulují a zapíší vlastní závěr pokusu. 
2.3. Co už víme o rašení rostlin? 

Prezentace výsledků práce žáků. Skupiny si připraví cca 3 minuty trvající 

prezentaci, ve které připomenou výzkumnou otázku, hypotézu, průběh 

pokusu. Poté řeknou, co je zaujalo, co je překvapilo a jaké další otázky 

k tématu je napadají. Dohlédněte, aby každý žák řekl alespoň jednu 

větu. 
2.4. Něco navíc 

Pokud máte možnost, pracujte s tématem ještě na hodině VV. Žáci 

výtvarně zpracují např. jako komiks či znovu a pečlivě nakreslí vyklíčené 

rostliny. Z komiksů i obrázků udělejte výstavku v učebně přírodopisu. 
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Jedna dvě, kytka jde 

Jméno:…………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Zapište názvy rostlin, jejichž suchá semena jste dostali: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Zapiš, čím se jednotlivá suchá semena od sebe mohou lišit: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Rozdělte nabobtnalá semena do dvou skupin podle jejich stavby 

(zakreslete): 

 

 

 

 

 

 

4. Zapište si svou výzkumnou otázku: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Hypotéza (domněnka): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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6. Pracovní postup: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Nákres pokusu: 

Založení pokusu Po skončení pokusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Závěr:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9. Hypotéza se: 

a. Potvrdila  

b. Nepotvrdila, protože________________________________ 

_________________________________________________ 
 



Příloha 1 – Jedna, dvě, kytka jde 

Záznamový arch pozorování: 

Záznam pozorování dvouděložné rostliny_______________________ 

den 
kořen list ostatní 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Záznam pozorování jednoděložné rostliny_______________________ 

den 
kořen list ostatní 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 


