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Žák se seznámí s obecnou charakteristikou skupiny KEŘŮ; pozná
zástupce této skupiny a jejich význam; doplní tabulku, kde určí keř
podle jeho plodu nebo květu, zopakuje si význam těchto keřů;
odpoví na 3 jednoduché otázky.
- zdravotní postižení - LMP
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Cílová skupina

Žák

Stupeň a typ vzdělávání

základní vzdělávání – první stupeň

Typická věková skupina

10 - 12 let / 5. ročník

Období tvorby DUM

8/2012

Keře
Jsou rostliny, které patří do skupiny dřevin zároveň
se stromy. Na rozdíl od stromů nemají kmen, takže
jsou snadno rozeznatelné. Keřům častěji říkáme
spíše křoví. Jsou menší než strom a větší než byliny,
např. tráva. Najdeme je v zahradách, lesích, kolem
polí i v parcích. Jejich plody slouží jak lidem, tak i
zvířatům jako potrava.

Mezi keře patří:
Trnka

Líska

Má ráda slunce. Její plody se nazývají
trnky, mají trpkou chuť. Používá se v
léčitelství.

Líska je poměrně rozložitý keř. Její
plody jsou oříšky, které jsou potravou
hlavně pro veverky.

Bez černý

Ostružiník

Je poměrně hojně rozšířen. Kvete
bílými květy, které mají velké využití
při výrobě léků, ale i v léčitelství.
Plody má černé a kulaté. Jsou
oblíbenou potravou některých ptáků.

Ostružiník má trny. Je velmi oblíbený
pro svoje plody. Ostružiny mají tmavě
fialovou barvu. Používají se v
potravinářství, při výrobě léků a v
léčitelství.

Brusnice borůvka

Rybíz

Známe ji spíše pod názvem borůvka.
Je to nízký keřík, který roste převážně
v lese. Má kulaté modré bobule,
které barví. Používá se v kuchyních i
léčitelství.

Je pěstován jako ovocná dřevina. Má
mnoho druhů. Má menší bobule,
které mají opět velké využití v
kuchyni a léčitelství.

Srstka angrešt

Ostružiník maliník

Je znám spíše pod názvem angrešt.
Bobule jsou větší než rybíz. Využívá
se opět v kuchyních i v léčitelství.

Má sytě červené plody. Pro svoji
výbornou chuť se používá
v kuchyních. Široké uplatnění má i
v léčitelství.

Růže
Růže je keřovitá rostlina. Šlechtěné růže jsou ozdobou mnoha
okrasných zahrad. Najdeme je ale i na loukách, jako planou růži.
Jejich plodem jsou šípky. Větve mají ostny. V období květu voní
výraznou vůni, podle které ji poznáme, aniž bychom ji viděli.
Z tohoto důvodu se používá při výrobě parfémů. Šípky se
používají v léčitelství.

Poznej keř!
Vytiskni si tabulku a doplň podle obrázků názvy keřů a jejich využití:
Obrázek:

Název:

Využití:

Obrázek:

Název:

Využití:

Ostružiník
maliník
(maliník)

V kuchyni,
v léčitelství

Růže

Výroba
parfémů,
léčitelství

Bez černý

Potrava pro
ptáky, léčitelství,
v kuchyni,
výroba léků

Srstka
angrešt
(angrešt)

V kuchyni,
v léčitelství

V kuchyni,
v léčitelství

Ostružiník

Výroba léků,
v kuchyni,
v léčitelství

Potrava
pro
veverky

Trnka

V léčitelství

Brusnice
borůvka
(borůvka)

Líska

Odpověz na otázky:
1. Co jsou to keře a jak by jsi je popsal-a?
2. Jaký rozdíl je mezi keřem a stromem?
3. Vyjmenuj aspoň 3 keře a co o nich víš?
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trnka: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prunus_spinosa_frucht.jpeg>
líska: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corylus_avellana_0005.JPG?uselang=cs>
bez černý: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sambucus_nigra-Busch.jpg?uselang=cs>
plody bezu černého: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sambucus_nigra-Busch.jpg?uselang=cs>
ostružiník: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moras_Bastavales_Galicia_024.jpg?uselang=cs>
brusnice borůvka: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaccinium_myrtillus_002.JPG?uselang=cs>
červený rybíz: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannisbeeren.jpg?uselang=cs>
černý rybíz: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwarte_bessen.jpg?uselang=cs>
angrešt: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gooseberry_closeup.jpg?uselang=cs>
ostružiník maliník: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Framboise_Margy_3.jpg?uselang=cs>
růže: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blumen1.gif?uselang=cs>
růže: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_L109.jpg?uselang=cs>
růže: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosa_canina_flower_Luc_Viatour.JPG>
šípek: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosa_canina_hips.jpg>
malina: <http://www.clker.com/clipart-simple-raspberry.html>
ostružina: <http://www.clker.com/clipart-blackberry-1.html>
květ růže: <http://www.clker.com/clipart-white-wild-flower.html>
borůvka: <http://www.clker.com/clipart-12584.html>

