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Příprava na vyu čování P řírodopisu s cíli v oblasti EV  

Název učební 
jednotky (téma) Lišejníky  

Stručná 
anotace u čební 
jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich 

významem v přírodě. Naučí se poznávat základní druhy a rozliší 
typy stélek. Žáci pracují samostatně. 

Nutné 
předpoklady  
 
(Již osvojené 
znalosti a 
dovednosti žák ů, 
které umožní, aby 
jednotka efektivn ě 
směřovala ke svým 
cílům).  

— 

Časový rozsah 
učební jednotky 45 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
6. ročník 



Lišejníky 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zařazená 
průřezová 
témata (v četně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

     Ano  

Vyučovací 
obor(y)  

 

Přírodopis 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (RVP): 

• Žák odvodí na základě pozorování přírody závislost 
a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí.  

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, části 
profilu absolventa, 
části výchovné a 
vzdělávací 
strategie školy) 

 

 

— 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat a 
čtenářství, 
které chci 
v dané u čební 
jednotce 
naplnit  

 
 
EV 

• Žák na konkrétním příkladě vysvětlí vzájemnou provázanost 
organismu a prostředí, zhodnotí důsledky jejího narušení. 

Cíle učební 
jednotky  

  

Přírodopis 

• Žák popíše stavbu těla lišejníků a vysvětlí symbiotický vztah 
mezi houbou a řasou. 

• Žák pojmenuje vybrané druhy lišejníků, rozliší typ stélek 
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a přiřadí k nim konkrétní druhy lišejníků.  

 
EV 

• Žák objasní význam lišejníků, s porozuměním užívá pojem 
bioindikátor. 

Hodnocení 

(Z čeho u čitel i 
žáci poznají, že 
bylo dosaženo cíl ů 
a jak to u čitel i žáci 
budou hodnotit) 

• Práce na interaktivní tabuli 

• Vyplněný pracovní list  

Popis u čební 
jednotky 

1. Úvod  

Z písmenek na tabuli si žáci samostatně za stanovený časový limit 
(1 minuta) sestaví co nejvíce slov. Každé písmeno může být ve 
slově použito pouze jednou (Příloha A). 

Žáci společně vyberou z vytvořených slov téma hodiny. 

Učitel na tabuli ukáže obrázek lišejníku (Příloha B) a pokládá 
žákům otázky typu:  

� Viděli jste už někdy v přírodě lišejník?  

� Kde jste ho viděli?  

� Víte, co je vlastně lišejník?  

� Jaký význam mají lišejníky?  

 

2. Práce s obrázky 

Žáci si podle učebnice obrázku (Příloha C) nakreslí a popíší 
obrázek lišejníku. 

Žáci podle obrázku vyvodí, z jakých organismů je lišejník tvořený. 

Učitel pokládá otázky:  

� Škodí si navzájem tyto organismy v lišejníku?  
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� Jak se označuje vztah mezi organismy, které si navzájem 
pomáhají?  

� Znáš nějaké další příklady symbiózy v přírodě?  

� Čím si (konkrétně) prospívají houba a řasa (sinice) tvořící 
lišejník?  

Poslední otázka je napsaná na tabuli. Žáci zatím vyjadřují své 
domněnky. Učitel poté ukáže na tabuli správnou odpověď 
(Příloha D). 

Podle schématu na tabuli žáci vyvodí způsob jejich spolupráce. 
Učitel upozorní žáky na to, že díky této spolupráci jsou lišejníky 
schopné žít i na místech s velice nepříznivými podmínkami. Žáci 
uvádí příklady míst, kde mohou růst lišejníky.  

Žáci si na tabuli prohlédnou obrázek lišejníku a kvetoucí rostliny 
a uvedou několik rozdílů (vyvození pojmu stélka). Poté si 
prohlédnou několik obrázků lišejníků a zkusí říci, čím se od sebe 
liší jednotlivé druhy (Příloha E). 

 

3. Práce s textem 

Žáci si přečtou text v učebnici o stélkách (Příloha C).  

Na tabuli si žáci k jednotlivým druhům přiřadí a napíší k obrázku 
typ stélky. 

Podle obrázků si spolu s učitelem ověří, zda rozdíl mezi 
jednotlivými typy pochopili.  

 

4. Křížovka 

Žáci na tabuli vyluští křížovku (Příloha F) s tajenkou bioindikátor.  

V učebnici, popř. v encyklopedii či slovníku (Slovník spisovné 
češtiny, Slovník cizích slov) vyhledají vysvětlení pojmu 
bioindikátor. 

 

5. Diskuse 

Žáci si přečtou na tabuli tvrzení o lišejnících a pokusí se 
odpovědět na otázky (Příloha G). 
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Učitel s žáky vede krátkou diskusi nad tématem, co by se stalo, 
kdyby již nikde nerostly lišejníky. 

Učitel pokládá otázky:  

� Kde (v jakých oblastech, místech) lišejníky neporostou?  

� Kde naopak rostou?  

� V jakých ročních obdobích se vyskytují? Jaký mají další 
význam? 

 

6. Závěr 

Žáci si vyplní pracovní list (Příloha H), který si poté nalepí do 
sešitu a který jim slouží jako záznam z hodiny. Mohou vyplnit i za 
domácí úkol. 

Žáci se mají za dobrovolný úkol zaznamenat, zda v jejich okolí 
bydliště rostou lišejníky a popř. přinést vzorek.  

Seznam p říloh  

  

Příloha A – Písmena na tabuli 

Příloha B – Obrázek lišejníku 

Příloha C – Text 

Příloha D – Symbióza 

Příloha E – Stélky 

Příloha F – Křížovka  

Příloha G – Lišejníková poušť 

Příloha H – Pracovní list 

Příloha I – Příprava na interaktivní tabuli 

 

ČABRADOVÁ, V a kol. Přírodopis pro 6. ročník základní školy 
a primu víceletého gymnázia. Plzeň: Fraus, 2004. 120 s. ISBN 80-
7238-211-X. 
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 Mgr. Kateřina Tomová  

ZŠ Liberec 

Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1 

Závěrečná sebereflexe u čitele 

(následuje po odu čení učební jednotky)   

Co se mi osv ědčilo 
během vyu čování (co 
fungovalo, m ělo 
úspěch, z čeho jsem 
měl/a radost). 

 

— 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyu čování 
setkal/a.  

— 

Co bych p říště udělal/a 
jinak (jak bych 
upravil/a tuto p řípravu). 

— 
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Písmena na tabuli 
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Obrázek lišejníku 
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Text 
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Symbióza 
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Stélky 
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Křížovka 

 
 
 
 
Řešení:  
1. buňka; 2. bičík; 3. houby; 4. sinice; 5. angína; 6. vodní; 7. plodnice; 8. stélka; 
9. kozák; 10. tundra; 11. terčovka; 12. mykorhiza 
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Lišejníková pouš ť 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětli pojem lišejníková pouš ť. 

Kde se m ůže nacházet lišejníková pouš ť? 

Co by se mohlo stát, kdyby lišejníky již nikde nero stly? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Většina lišejník ů je velmi citlivá na zne čišt ění ovzduší. 
V místech silného zne čišt ění ovzduší je tzv . lišejníková pouš ť. 
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Pracovní list 

 

LIŠEJNÍKY  

1. Doplň správný pojem učiva o lišejnících 

Vzájemně prospěšné soužití =    ..................................................  

Tělo lišejníků =   ...............................................................   

Organismy tvořící lišejník =    

              .................................................  a .................................               

 

2. Popiš svými slovy, jak funguje spolupráce organismů v lišejníku 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

3. Uveď alespoň 3 příklady míst, kde lišejníky rostou a alespoň 2 příklady, kde 

nemohou růst 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 .........................................................................................  

 

 .........................................................................................  

 .........................................................................................                                                                

4. Napiš 3 typy stélek a svými slovy napiš, čím se od sebe jednotlivé typy liší 

1.  .......................................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................  
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5. Sestav z přesmyček názvy lišejníků 

v p o m a k í n p u k l é k a ř  d u h a t o l á k a v  č o k a v t e r 

___________  __________  ______________  __________ 

 

 

6. Vysvětli pojem bioindikátor   ......................................................................................  

 

7. Uveď alespoň 5 významů (příkladů využití) lišejníků 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

8. Jaký důsledek by podle tvého názoru mělo vymizení lišejníků? 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

9. Pozoruj okolí svého bydliště a zaznamenej, zda se tam nachází lišejníky a na 

jakém místě   

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 


