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Anotace:  

 Prezentace slouží jako podpora výuky „Listnaté stromy a 

keře“. Interaktivní a poznávací formou se žáci seznamují s 

předními zástupci a jejich základní charakteristikou. 

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky. 



Listnaté stromy a keře 



buk lesní 

• listy jsou lesklé a vejčité 

• po opylení a oplození vznikají ze samičích 
květů bukvice 

• dřevo je tvrdé = výroba nábytku 



dub letní 

• laločnaté listy 

• plody jsou žaludy 

• dřevo nehnije, a 
proto se využívá pro 
vodní stavby 



lípa srdčitá 

• národní strom 

• listy mají srdčitý tvar 

• dřevo je měkké = řezbářské práce 

• plody jsou oříšky 



olše lepkavá 

• roste na březích vod a 
potoků 

• plodem jsou šištice 

• květy jsou uspořádány 
v jehnědách 



topol osika 

• dlouhé a zploštělé řapíky 

• jeho listy se ve větru nápadně chvějí (rčení: 
„klepe se jako osika“) 



habr obecný 

• velmi tvrdé dřevo = výroba nářadí 

• využívá se do živých plotů, na okrasu 

• plody mají trojlaločné křídlo (rozšiřování 
větrem) 



bříza bělokorá 

• štíhlý kmen s nápadně 
bílou kůrou 

• list má kosočtverečný 
tvar 

• květy jsou uspořádány 
v jehnědách 



javor mléč x javor klen 

 

 

 

 

javor klen javor mléč 

• laločnaté listy s „ostrým“ 
zakončením 

• laločnaté listy s „tupým“ 
zakončením 

 



bez černý 

• má bílé květy 

• plody jsou černé bobule 

• květy i plody mají léčivé účinky (odvar z květů 
vyvolává pocení, plody obsahují vitamín C) 



Opakování - o který listnatý strom či 
keř se jedná? 
 

 

• má štíhlý kmen s bílou kůrou, jeho listy 
mají kosočtverečný tvar, květy jsou 
uspořádány v jehnědách 

………………………………………………………………. 

– bříza bělokorá 

• listy mají srdčitý tvar, plody jsou oříšky, 
je to náš národní strom 

………………………………………………………………. 

– lípa srdčitá 



Napiš alespoň dvě info o: 

• dubu letním 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

– jeho plodem jsou žaludy, má laločnaté listy, 
dřevo se využívá na vodní stavby 

• buku lesním 

   ……………………………………………………….. 

   ……………………………………………………….. 

– plodem jsou bukvice, má lesklé, vejčité listy 

 



Poznej dřevinu 

• bez černý 

• dub letní 

• buk lesní 

• olše lepkavá 

• javor mléč 

• bříza bělokorá 

• lípa srdčitá 

• habr obecný 
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