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VĚDA podněty pro výuku 
Síly: vědecká práce   Adaptace: evoluce a dědičnost 

 Experiment – vliv větru na stromy ovinuté břečťanem   Adaptace rostlin na lokalitu, půdu a mikroklima 

 Cíl: Dozvědět se o vlivu síly větru na stromy, provést spravedlivý test a prezentovat poznatky.  
 
Zdroje: větvičky, vlna, podnos s pískem nebo zeminou, fén na vlasy nebo ventilátor 
 
Aktivita: 
Které stromy s největší pravděpodobností padnou při vichřici?  
Prozkoumejte areál nebo okolí a najděte starší listnaté stromy s hustým porostem břečťanu na svých 
kmenech, až do horních větví. Břečťan není parazitická rostlina, ale šplhá se vzhůru do koruny 
stromu. Vybrané stromy vyfotografujte.   
• Proč by se majitelé stromů mohli obávat rozsáhlého růstu břečťanu?  
• Proč by rozsáhlý břečťanový porost mohl být nebezpečný při silných větrech na podzim nebo v 

zimě, kdy strom ztratil své listy?  
 
Realizujte experiment:  
• Nasbírejte malé tenké holé větvičky, které budou reprezentovat zimní stromy bez listů. 

Umístěte polovinu větviček do podnosu se zeminou nebo pískem, poblíž elektrické zásuvky.  
• Druhou polovinu větviček obalte velkým množstvím vlny, pak je umístěte do jiného podnosu 

se zeminou do stejné hloubky.  
• Použijte fén na vlasy nebo ventilátor na vysoké otáčky a zkuste sfouknout obě sady větviček.  
• Které větvičky / stromy vykázaly lepší odolnost vůči větru? 
 
Zdokumentujte výsledky. Jeví některý z dříve vyfotografovaných stromů známky zasažené silnými 
větry na podzim nebo v zimě? Jaký by byl dopad na okolí, kdyby tento strom padl? Co je možné 
udělat pro snížení rizika?   
 
Kritéria úspěchu: studenti dokáží 
ü Vysvětlit vliv břečťanu na odolnost stromu vůči silnému větru  
ü Nastavit a zaznamenat spravedlivý test  
ü Analyzovat data 
ü Vyvodit závěry  
 
Klíčová slova: 
Síla, Beaufortova stupnice 

 Cíl: Vědět, jak se rostliny různými způsoby adaptují na své prostředí a že tato adaptace může vést k 
evoluci. 
 
Aktivita: 
Žáci vyjmenují, jak se rostliny přizpůsobují svému prostředí:  
• Soutěžení o vodu, minerály a živiny.  
• Zabezpečení dostatku slunečního svitu/prostoru pro fotosyntézu.  
• Strategie šíření semen od mateřské rostliny. 
• Tvar a struktura, například nízký růst v horách nebo tvarování větrem. 
 
Žáci prozkoumávají areál školy (nebo zahrady/pokojové rostliny jako domácí úkol) a hledají různé 
rostliny vykazující adaptaci. Poté prozkoumávají a dokumentují adaptační strategie těchto rostlin, 
jako: 
• malé listy, voskový povrch a trny – adaptace na velmi horké klima a malé množství vody (poušť)  

u kaktusů a sukulentů  
• špičky listů tvarované na odtékání vody, aby se omezil růst bakterií a hub ve vlhkém podnebí 

(džungle)  
• Kořenové pilíře podepírají rostliny v mělkých měkkých půdách (bažiny)  
• Popínavé a epifytické rostliny šplhají vzhůru ke světlu (deštné pralesy)  
• Jezerní/mokřadní rostliny – vzduchové kapsy v listech, které jim pomáhají plavat, plovoucí 

semena. 
Dodatečný úkol – Odkažte na práci Carla Linnaeuse, průkopníka klasifikace 
 
Další podněty 
• Geografie Podněty pro výuku: Navigace pomocí rostlin (odkaz na kořenové pilíře)  
• Věda Podněty pro výuku: Šíření semen 
• Věda Podněty pro výuku: Vlhkoměr z borovicové šišky  
 
Kritéria úspěchu: studenti dokáží: 
ü Použít rozsáhlá seskupování ke třídění rostlin  
ü Chápat řadu adaptačních strategií rostlin  
 
Klíčová slova: 
Adaptace, kořenové pilíře, epifyt  

 


