
Pracovní listy pro projekt Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy

PROHLÍDKA SKLENÍKU
FATA MORGANA

aneb
Letem exotickým světem

„Krajina jest obrovský, divoký, nepořádný, ale nádherný skleník, jejž si Příroda vytvořila pro sebe,
jejž však člověk uchvátil a si přivlastnil...“

(Charles Darwin: Cesta přírodozpytcova kolem světa, 1860)

práce ve skleníku 
Fata Morgana



Křížem krážem Botanickou zahradou hl. m. Prahy a jejím okolím v Praze-Troji

Pracovní listy připravili členové realizačního týmu projektu:

V. Bidlová, I. Bulánková, P. Hanzelka, R. Jendřejas, K. Lorencová, M. Marko, I. Motýlová, 

L. Patoková, L. Prokopcová, V. Rybka, E. Smržová.

Projekt č. CZ.04.3.07/3.1.01.3/3099 byl financován z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR 

a Magistrátu hl. m. Prahy.

 



Právě jsi vstoupil do skleníku Fata Morgana. Je velmi neobvyklý zvenčí i zevnitř. Pozorně si ho 

prohlédni. Odhadni jeho rozměry. Za chvíli se od průvodce dozvíš přesná čísla.

Délka:

tip  / realita 

Šířka:

tip  / realita 

Výška:

tip  / realita 

Pokud tě tipování ještě nepřestalo bavit, odhadni, kolik metrů můžeš ve skleníku nachodit, 

budeš-li se disciplinovaně pohybovat s průvodcem. 

Doplň následující události na časovou osu pomocí šipek:

 

Kolaudace skleníku     Slavnostní otevření skleníku

Osazování skleníku     Zahájení stavby Faty Morgany 

První návštěvník v BZ      Založení BZ

   

Dveře skleníku jsou otevřené i pro vás. Vstupte do exotického světa a zamyslete se nad názvem 

skleníku. Proč právě Fata Morgana? 
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Prohlídka skleníku Fata Morgana aneb Letem exotickým světem

doplň

            Napovím: 22 500. Ale já spíš přemýšlím v centimetrech. 

k zamyšlení

doplň

1969

1992

1999

2003

2004



1. část

1. zastávka – Mezi experty na sucho

Skleník je rozdělen na tři části. Doplň k šipkám, co je charakteristické pro jednotlivé části. 

První část expozice nás svým suchým a teplým klimatem vtáhne do světa sukulentů, rostlin, 

které se dokázaly přizpůsobit extrémnímu prostředí. 

              Nepěstuješ některé doma?

        -

        - 

K sukulentům na fotografiích si poznamenej jejich botanický a český název.

Tunelem projdeme do další části...

              Víš, kde najdeš podobnou štolu?
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poslouchej

poslouchej

doplň



2. zastávka – Tajemný svět ryb

Ve skleníku se můžeme podívat nejen na vodní hladinu, ale i pod ni a stát se svědky podívané, 

která se odehrává ve sladkovodních jezírcích Jižní Ameriky a Amazonie i tzv. starého světa 

Asie a Afriky. 

              Jezera jsou hluboká 4 m a obsahují 220 tisíc litrů vody, která má teplotu 26 °C. 

Která ryba typická pro amazonské vody tu chybí a proč? 

Největší ryba v jezírku je arowana . 

Napadne  tě při pohledu na ni, jaké má „příjmení“?

Tipni si, jaké délky může dosáhnout. 

              Napovím: V přírodě dorůstá o půl metru větší délky než
v umělých podmínkách.

Zní to jako jazykolam, ale je to pravda. 

Stříkoun střílí a stříká. Vymysli na koho a čím. 

Čtverzubec je zase typickým příkladem ryby, která 

dokáže pořádně zastrašit útočníka. Víš čím? 

Poznač si, co tě zaujalo na rybách:
             
              Případně mrkni na cedulky...
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doplň

k zamyšlení

poznamenej si



II. část
3. zastávka – V tropech

Poslechni si průvodce a doplň název, původ, zajímavosti a využití těchto rostlin:

        -

        -

        -

        -

Je jen několik málo států na světě, které mají na své vlajce motiv stromu. 

Jedním z nich je tichomořský ostrov Norfolk. Jeho vlajku zdobí araukárie. 

Zjisti proč.

Do jaké skupiny patří tento strom a co je pro tento druh typické? 

Najdi na internetu nebo v encyklopediích, které státy mají podobně jako Norfolk strom na státní 

vlajce. Napiš jejich název a pokus se zjistit, jaký strom a proč je součástí jejich státní symboliky.

Aby to nebylo tak těžké, nabízím malé vlajky států jako nápovědu. Kromě těchto vlajek můžeš najít i čtyři 
vlajky států, které jsou součástí USA. 

Který strom bys vybral na vlajku svého ostrova? 
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poslouchej

doplň

domácí úkol
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4. zastávka – Ještě jednou o praktickém využití rostlin

Prohlédni si pozorně obě fotografie a označ, který ze dvou 

druhů šáchorů roste v botanické zahradě a který z nich je ten 

známý šáchor papírodárný.

        

         

Víš, jaký je rozdíl mezi papyrem a papírem? 

Víš, jak Egypťané vyráběli papyrové svitky? 

Víš, co všechno Egypťané z šáchoru dokázali vyrobit? 

Víš, jak se vyráběl papír v minulosti a jak se vyrábí dnes? 

5. zastávka – Téměř detektivní

Řadu dalších exotických rostlin ze skleníku můžeš často vidět 

v květinářství. Najdi květinu na fotografiích a zapiš si její 

jméno.

              Svými červenými „květy“ láká nejen kupujícího, ale v přírodě 
především opylovače.

6. zastávka – Za můstkem

V blízkosti jezírka si pozorně prohlédni rostlinu známou pod 

lidovým názvem parožnatka.

Parohy kterého zvířete ti připomíná? 
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porovnej

doplň

domácí úkol



III. část
7. zastávka – Stoupáme do hor...

I ve vysokých horách rostou orchideje.

Najdi podle fotografie tu, která se schovává v trsu trávy, a napiš si její jméno.

Nakresli si schematicky její květ.

              Všimni si, kde má kořeny.

Mezi nejzajímavější rostliny chlazené části patří masožravky. Pozorně se rozhlédni kolem 

sebe. Nepřipadáš si jako myš v pasti? Masožravky jsou totiž specialisté na lov.
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pozoruj

nakresli, vyfoť...
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k zamyšlení
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Z výkladu průvodce si poznamenej, jaké pasti při lovu hmyzu různé druhy masožravek 

„vymýšlejí“.

      

      

Víš, že masožravé rostliny rostou i v ČR? Podívej se doma na internet nebo do encyklopedie 

a přesvědč se na vlastní oči.

      

      

9. zastavení – Cestou zpátky

Ve skleníku můžeme spatřit rostliny nejrůznějších barev a tvarů a ne o všech se bude průvodce 

zmiňovat. Pro nás Čechy jsou dostatečně zajímavé i listy exotických rostlin. Najdeme tu listy, 

které připomínají sobí parohy, rybí ploutev nebo kolotoč... Vyfoť či načrtni si na zpáteční cestě ty, 

které tě zaujaly.

Už jsi s prohlídkou skleníku u konce a čekáš 

na spolužáky? Pošli svým kamarádům SMS 

o tom, co tě dnes ve skleníku nejvíc zaujalo 

nebo překvapilo. Pokud nemáš kredit, pošli ji 

imaginárně :-)
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poslouchej

doplň

domácí úkol

nakresli, vyfoť...



Prohlídka skleníku Fata Morgana aneb Letem exotickým světem

Místo pro poznámky
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poznamenej si


