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Anotace
Autor
Jazyk
Očekávané výstupy
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ vzdělávání
Typická věková skupina

Pěstované plodiny
Mgr. Zdeňka Veselá
český
Ţák získává informace o pěstovaných
plodinách a o jejich významu pro
člověka
Brukev, kukuřice, brambor, pšenice,
kapusta, fazol
pracovní list
aktivita
ţák
2. st. ZŠ
12 – 14 let

Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování
- co se mi osvědčilo během vyučování

vypracované řešení, podle kterého si
ţáci na závěr zkontrolují svoji práci
- s jakými problémy jsem se během vyuč. setkal/a - ţáci neměli s tímto pracovním listem
ţádné obtíţe
- co bych příště udělal/a jinak

Pouţité zdroje:
www.leccos.cz, www.lekarna.doktorka.cz, www.mal.ch, www.vitarian.cz,
www.texie.rajce.idnes.cz

Pracovní list – pěstované plodiny – (starší žáci – 6. až 9. ročník)
1. Slabikové přesmyčky (pěstované rostliny)
ŘIKUCEKU TÁSE
VESO TÝSE
MENJEČ NÝBECO
NICEPŠE TÁSE
TOŢI TÉSE
ŢERÝ TÁSE
KEVBRU KAŘEP KALEJO
LEKLI BORBRAM
2. Pozorně si přečti charakteristiky pěstovaných rostlin a urči jejich názvy.
Tato rostlina byla původně pěstována v Peru a Chile, do Evropy se dostala aţ
v průběhu 18. století. Na jaře se vysazují malé hlízy s očky, které se musí
přihrnout, aby vytvořily větší počet nových hlíz. Nové hlízy se sklízí zpravidla
na podzim. Tato rostlina kvete fialovými květy a celá její nať obsahuje
jedovatou látku solanin.
----- ------Tato obilnina se pěstuje především v teplejších oblastech, je nejdůleţitější pro
výrobu mouky, dětské krupičky, krupice a pšeničných vloček. Jejím květenstvím
je klas z klásků a plodem obilka. Byla pěstována uţ v 6. tisíciletí před n. l.
v dnešním Iráku, v současné době je nejvýznamnější obilninou světa, pěstuje se
asi na ¼ orné půdy na světě.
------- ---Tato jednoletá bylina je hlavní obilninou baţin jiţní Asie, u nás se nepěstuje, ale
v naší kuchyni se běţně pouţívá pro výţivu lidí a to buď loupaná nebo
pololoupaná (Natural). V Číně se pěstovala uţ před 5 000 lety. Jejím
květenstvím je lata z klásků a plodem opět obilka.
---- ---Jedná se o jednoletou aţ dvouletou ţlutě kvetoucí bylinu.Nejvíce se pěstuje
v Evropě, u nás uţ od 13. století. Z jejích semen se lisuje olej,zbytky po lisování
se pouţívají jako krmivo. V současné době se pouţívá i k výrobě bionafty.
------ ----- ------

3. Utvoř správné dvojice – spoj, co k sobě patří.
kukuřice setá
ţito seté
lilek brambor
brukev řepka olejka
zelí hlávkové
hrách setý

listová zelenina
bionafta
oddenkové hlízy
tmavé pečivo
luštěnina
krmivo pro zvířata - šrot

4. Prohlédni si obrázky u nás pěstovaných rostlin a napiš jejich názvy.
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