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V každém ročním období nás při rychlé prohlídce botanické zahrady na první pohled upoutají 

rostliny nejvyšší, nejvoňavější, krásně kvetoucí... Pokud bychom chtěli objevit všechna nej 

naší zahrady, nestačil by nám ani měsíc pečlivého studia. Co kdybychom pro začátek společně 

odhalili nejvyšší, nejjedovatější, nejstarší a nejpamátnější strom, nejvyužitelnější, nejčastější 

a nejchutnější rostlinu venkovní expozice botanické zahrady?

                          A pokud vám to nebude stačit, můžeme příště pokračovat :-).

1. NEJ = nejvyšší strom    

Rozhlédni se pořádně kolem sebe a najdi nejvyšší strom. V areálu JIH rostou tři exempláře tohoto 

druhu – dva na trávnících uprostřed zahrady a jeden mezi jehličnany.

Po přečtení cedulky si zapiš jejich jméno a zkus odhadnout, jak jsou vysoké. 

Nejvyšší strom BZ patří spolu s australskými eukalypty a severoamerickými sekvojemi 

k nejvyšším dřevinám na světě. Může dorůstat až do výšky 100 m. Dnes nejvyšší žijící 

sekvojovec má i své jméno, jmenuje se Generál Sherman a roste na západě USA. Přestože mu 

blesk urazil vrchol, měří 92 m. 

                          I tak je to obr.

Poslouchej průvodce a doplň chybějící místa v textu.

Sekvojovec obrovský patří mezi j––––č–––é stálezelené dřeviny. Původem je z K––i––––ie. 

Listy má srpovitě zahnuté, bázemi sbíhají po větvičce. Na šišce soudkovitého tvaru jsou nápadné 

ploché plodní š––––y.

K obrázkům doplň správné názvy stromů.
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Blízko památné hory Blaník v zámeckém parku v Ratměřicích roste nejvyšší sekvojovec v České 

republice – měří kolem 40 m.

                          Nemáte chuť se tam vypravit na školní výlet?

Napiš, co se odehrálo na Blaníku. Jestli chceš znát i jinou verzi této pověsti, poslechni si 

stejnojmenné CD Divadla Járy Cimrmana.

2. NEJ = nejjedovatější keř   

Vybav si 5 jedovatých rostlin a napiš jejich jména. Zakroužkuj tu, která je podle tebe nejjedovatější, 

a zkonzultuj se sousedem po pravici.

                          A nezapomeň na stromy a keře.

                     

           

Objevil se ve výčtu jedovatých rostlin i stálezelený jehličnatý keř s červenými míšky? Patří mezi 

nejjedovatější rostliny v naší botanické zahradě. S výjimkou sladce chutnajících červených 

dužnatých míšků obklopujících semeno obsahují všechny jeho části velmi jedovaté látky. Jed 

tohoto keře může být nebezpečný nejen pro člověka, ale i pro zvířata.

                          Napovím: Jméno tohoto jedovatého keře je ukryto ve větě Musím ti schovat kousek dortu.

Na obrázcích vidíš modřín, jedli, smrk a tis. Pokus se je rozpoznat a označit ten, který je 

jedovatý.
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Poslouchej průvodce a doplň následující testík:

Tis červený se vyskytuje v E––––ě. Divoce roste vzácně, častěji v zahradách, parcích a na 

hřbitovech. Měkké j–––––e jsou na povrchu tmavozelené, semena jsou kryta červeným, vejčitě 

pohárkovitým míškem asi velikosti hrachu. Tis červený může růst jako keř nebo jako středně velký 

strom do výšky  m. Tis roste velmi pomalu a dosahuje stáří až přes  

let.

Nakresli tis, označ všechny jeho části a zakroužkuj nejedovatou část. 

Přestože jsou semena tisu jedovatá, jsou míšky zv. tisinky oblíbenou potravou ptáků. Při jejich 

pojídání totiž procházejí neporušená semena zažívacím ústrojím opět ven.

Zjisti, k výrobě které zbraně se ve středověku používalo tisové dřevo. 

3. NEJ = nejstarší strom    

Tipni si, který strom by mohl být nejstarší na světě a jak dlouho by mohl žít. Svůj tip zdůvodni.

Zatímco průměrný věk člověka je kolem 75 let, u většiny stromů je to teprve období puberty. 

Jinak je tomu u borovice osinaté, kterou můžeme obdivovat u skalničkového skleníku – je to 

pomalu rostoucí druh borovice. V pohoří Sierra Nevada byli nalezeni živí jedinci staří 

4 000 let. Borovice osinaté se tedy dožívají nejvyššího stáří mezi dřevinami světa.

Nej, nej, nej aneb Putování za 7 zajímavými rostlinami

3

nakresli, vyfoť...

poslouchej

domácí úkol

zajímavost

poslouchej



Najdi na mapě pohoří Sierra Nevada, napiš, v kterém státě leží, a na internetu vyhledej zajímavosti 

o borovicích, které pamatují egyptské pyramidy.

Zkus přiřadit názvy borovic k obrázkům.

                

Poslouchej průvodce a doplň následující testík:

Borovice osinatá je původem ze S–––––í A–––––y. Jedná se o polopouštní, pomalu rostoucí 

dřevinu. Dosahuje výšky maximálně 15 m. Je nenáročná a zcela o–––––á. Tmavě zelené jehlice 

jsou ve svazečku po p––i a jsou bělavě skvrnité kapkami p––––––––e. Jehlice vytrvávají na 

větvích neobyčejně dlouho, v průměru 10 až  let.
  

4. NEJ = nejpamátnější strom   

Pořádně si prohlédni jinan, zejména jeho listy a pokus se zařadit tento strom mezi listnaté nebo 

jehličnaté dřeviny.

 jehličnaté   listnaté   jiné 

Listy jinanů nalezené v druhohorních usazeninách starých 200 milionů let jsou téměř shodné 

s dnešními jinany – proto je jinan dvoulaločný považován za žijící fosílii. Výjimečný strom se 

po staletí vysazuje v Číně a v Japonsku kolem chrámů, některé rostliny pamatují 

události před 2 500 lety.
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Vysvětli, co je to fosílie a jak chápeš spojení žijící fosílie. K oběma vysvětlením se pokus uvést 

příklady.

Vydej se proti proudu času a zjisti, čeho mohly být východoasijské jinany svědkem v Číně před 

3 000 lety. Pamatují stavbu čínské zdi?

Vedle obrázku stromu namaluj detail listu jinanu.

Poslouchej průvodce a doplň následující testík:

Jinan dvoulaločný pochází z jediného pohoří v jihovýchodní Č––ě. Je dvoudomou d––––––u. 

Listy mají charakteristický v––í–––––ý tvar se dvěma l–––k–. Listy jsou na jaře svěže zelené, 

v létě tmavozelené a zl––––––í na podzim. Zlatožlutý d–––––ý plod připomínající peckovici 

nepříjemně páchne.

                          Příležitostně si čichni a uvidíš!

Rod jinan se používá v čínské medicíně více než 2000 let a dnes je jedním z nejpopulárnějších 

přírodních léčiv v Evropě. Pomáhá při závratích, hučení v uších a únavě. Zlepšuje také krevní 

oběh a okysličení mozku.

                          To by možná stálo za zkoušku před pololetkou z matiky :-).

Poznamenej si další zajímavosti, které lze o jinanu najít na internetu. Zjisti jeho latinské jméno.
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Pokus se najít další žijící zkamenělinu v botanické zahradě. Poznamenej si jméno a zajímavosti 

provázející její „odhalení“. 

                          Napovím: Hledej opadavý strom poblíž vřesoviště.

Zjisti, kde můžeš v centru Prahy ukázat jinan svým rodičům a pochlubit se novými znalostmi.

                          Napovím: O jednom statném exempláři píše Jaroslav Seifert ve svých vzpomínkách, další můžeš 
hledat na Kampě…

5. NEJ = nejužitkovější rostlina   

                          Je to pružné i ostré, ohebné i ozdobné, léčivé i nebezpečné, je to muzikální a nechybí to téměř 
v žádném čínském jídle… Co je to?

V tropických a subtropických oblastech se bambusy staly pro člověka nepostradatelnou 

rostlinou – využitelné jsou téměř všechny její části. Bambusová stébla díky přítomnosti oxidu 

křemičitého představují v tropických oblastech nejrozšířenější stavební materiál. Bambusové 

listy se dříve používaly k výrobě papíru. Ze stébel se dají vyrábět i různé zbraně.

Sestavíš-li správně názvy výrobků, které se dají z bambusů vyrobit, zbylé slabiky ti dají název 

hudebního nástroje, který se dá z bambusu také vytvořit. 

                          Napovím: Dobře si prohlédni obrázek muzikanta.
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Mezi stébelnaté rostliny patří i některé užitkové rostliny. Vybavíš si při 

pohledu na detail bambusového stébla jaké?

Poslouchej průvodce a doplň následující testík:

Bambusy jsou t–––y zpravidla s dřevnatými, vytrvalými stébly, která se u některých druhů větví. 

Nejvyšší druhy dorůstají výšky až  metrů, ale jsou známé i druhy vysoké jen d–––t cm. 

K––––––é listy, u některých druhů až 50 cm dlouhé, mají jen výjimečně vytvořený řapík, 

většinou však je čepel na bázi pouze kolénkatě oddělena od pochvy. Plodem je většinou o––––a. 

Bambusy kvetou n––––––––––ě, často v intervalu 50 a více let. Někdy vykvétají celé porosty či 

všechny rostliny jednoho druhu najednou. Po odkvětu stébla většiny velkých druhů odumírají. 

Rostou po celém světě.

Přísloví „slyšet trávu růst“ se zřejmě týká rychlosti růstu bambusů. V dobrých podmínkách 

některé druhy mohou vyrůst až 40 cm za den. Druh Dendrocalamus giganteus roste rychlostí 

1 mm za 1 minutu, čehož se dříve využívalo k mučení.

                          Nechtěj znát podrobnosti!

6. NEJ = nejchutnější ovoce    

Napiš 5 druhů ovoce, které máš nejraději. Možná se mezi nimi objeví i nejchutnější ovoce, které 

v botanické zahradě najdeme. 

7

poslouchej

doplň

zajímavost

k zamyšlení



                          Vydej se k centrální-
mu letničkovému záhonu a zbystři 
u zídky poblíž vstupu do 
vinice. Hledej nízký polé-
havý keřík s načervena-
lými drobnými plody.

Nej, nej, nej aneb Putování za 7 zajímavými rostlinami

Bobule révy vinné se vyznačují vysokým obsahem cukru, konzumují se čerstvé, sušené ve 

formě rozinek nebo kvašené ve formě moštu nebo vína. Většina odrůd révy je odvozena od 

jediného druhu pocházejícího ze Středomoří. V botanické zahradě roste réva na vinici sv. 

Kláry, která je součástí botanické zahrady.

Na světě je známo  odrůd vinné révy. Na naší vinici pěstujeme  odrůd, 

například .

Zjisti, co vinná réva potřebuje ke svému růstu a co ji ohrožuje.

Vybav si a napiš alespoň 3 zástupce ovoce, jehož plody jsou bobule. 

                          Napovídám obrázky!

 

Pozorně si prohlédni detail větvičky a napiš, pomocí jaké rostlinné části 

se réva přichytává. 

Planá réva tvoří samčí a samičí květy na různých jedincích, samičí rostliny plodí malé, často 

hořké bobule. 

V naší botanické zahradě můžete ochutnat i další plody zajímavých rostlin. Zkuste je s pomocí 

nápovědy najít a ochutnat.

                          Hledej na vřesovišti. 
Je to nízký keřík s červenými plody 
a dozrává na podzim. 8
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7. NEJ = nejčastější popínavá rostlina   

Napiš jména 3 popínavých rostlin a podtrhni tu, která je podle tebe nejčastější.

  

Každý zná stálezelenou popínavou rostlinu, která šplhá pomocí kořínků nejen po stromech, ale 

i po plotech, domech a skalách. Málokdo ale ví, že břečťan má dva druhy listů.

Najdi a nakresli dva odlišné listy břečťanu. Pozoruj celý porost a napiš, za jakých podmínek tvoří 

rostlina jiný list.

Poslouchej průvodce a doplň následující testík:

Břečťan popínavý je s–––––––––á dřevina. Nahoře jsou plody a oválné listy, dole šplhavé 

výhony s laločnatými listy. Všechny části rostliny jsou j––––––é. Břečťan vykvétá v říjnu nebo  

v listopadu. Plody jsou modročerné kulovité b––––e.

V některých částech USA se o sobotách scházejí lidé, aby se zúčastnili programu nazývaného „Už 

žádný břečťan“. V tamních parcích odstraňují tuto dřevinu a uvádějí městské parky do původního 

stavu. Co si o jejich počínání myslíš ty?

Podle pokynů průvodce zkus během následujících pěti minut najít další místo s porostem 

břečťanu.
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Vyřeš křížovku a užij si svého ocenění :-).

1.  nejpamátnější strom v zahradě

2.  nejvyšší strom                              

3.  rostlina, z které se vyrábějí rozinky

4.  u jedlí roste nahoru, u smrku dolů  

5.  dřevina, jejíž všechny části kromě míšku
 jsou jedovaté
6.  předmět, který se dá vyrobit z bambusu nebo
 uplést z vrby
7.  nejvyužitelnější rostlina                                               

8.  plod břečťanu     

9.  název nejstarší borovice                                         

Na závěr napiš své dnešní botanické AHA, tedy informaci, která tě překvapila či zaujala.

Překvapilo mě, že 

Naše výprava za 7 nej Botanické zahrady v Troji končí. Strávili jsme spolu téměř dvě hodiny, 

ale přesto si odnášíme jen malý zlomek poznatků o zajímavých rostlinách. Každá rostlina je 

totiž něčím zajímavá a zasluhuje naši pozornost.

                          Jestli si to taky myslíš, přijď brzy zase! Koneckonců Šikula se vrací…
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