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Členové realizačního týmu projektu: 

Manažer projektu  Mgr. Radim Jendřejas (Trojské gymnázium)
Hlavní metodička  Mgr. Zuzana Venclíková (Trojské gymnázium)
Metodičky   Mgr. Ivana Motýlová (Trojské gymnázium)
   Mgr. Ada Hrstková (Trojské gymnázium)
   Mgr. Tereza Chýlová (Trojské gymnázium)
   Ing. Ludmila Horká (Trojské gymnázium)
Metodik  Ing. Lukáš Marek (Trojské gymnázium)
Odborné garantky  Mgr. Věra Bidlová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
   PhDr. Eva Vítová (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
   RNDr. Milena Peterová (Zoo Praha)
Odborný garant Mgr. František Tymr (Zoo Praha)
Výtvarnice projektu  Bc.A. Eva Göndörová (Zoo Praha)
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laboratorní práce

DB = didaktický balíček
PL = pracovní list
PM = pracovní materiály



„Krajina jest obrovský, nepořádný, ale nádherný skleník, jejž si Příroda vytvořila pro sebe, jejž však člověk uchvátil a si 
přivlastnil.“1  Není snadné se v něm vyznat. A není snadné se vyznat ani v miniatuře tohoto skleníku Fata Morganě. Je to 
úkol téměř detektivní.

1. Vytvořte čtyři skupiny a vylosujte si sadu karet. Úkolem jednotlivých skupin bude najít v každé části skle-
níku jednu rostlinu vyobrazenou na kartě a správně přiřadit informace, které se týkají daného druhu. 
(Pro každý druh je 1 karta s obrázkem a 3 karty s informacemi). Do tabulky na druhé straně tohoto listu za-
znamenávejte další údaje.

2. Z následujících dvou zadání splňte jedno dle vlastního výběru.

Vyberte si 2 z vašich 3 rostlin a představte je ostatním. 

Vyberte si 1 rostlinu, která vás nejvíce zaujala, a co nejpodrobněji popište její vzhled. Představte 
si, že píšete heslo do atlasu, na které máte max. 15 řádků – snažte se tedy být struční, ale vý stižní, 
heslo přehledně strukturujte. Využijte botanické pojmosloví, které znáte z hodin biologie.
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3. Pokud vás během práce ve skleníku napadly nějaké otázky, napište je sem:

 

1 DARWIN CH. Cesta přírodozpytcova kolem světa, Praha: 1912. s. 435–436.
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Ukázka hesla z atlasu Tropické rostliny:
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Využití

Zajímavosti

Název rostliny
(český nebo 
latinský)

Klimatické
podmínky:
při jaké teplotě
a vlhkosti se 
pěstují ve FM
(v létě i v zimě)

Rozšíření

V záhlaví tabulky zakroužkujte odpovídající obrázek.
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