
Ročník: třetí  
Předmět: prvouka  
Téma: životní cyklus slunečnice a dýně  
 
Obsahový cíl hodiny: žák umí pojmenovat základní části rostliny.  
Jazykový cíl hodiny:  žák na konci hodiny pojmenuje části rostliny. Žák dokáže říci životní 
cyklus rostliny. Žák řekne rozdíly mezi růstem slunečnice a dýně. 
 
Language for 

- Find similarities nad differences, watch YouTube video, draw a picture 
Language of 

- Děti budou na konci hodiny znát tato slovíčka: Květ (bloom), semínka (seed), stonek 
(stem), kořen (root), list (leaf).  

Language through  
- Žáci by se mohli zeptat na tato slovíčka: okvětní list (pent), rostlina (plant), květina 

(flower), zelenina (vegetables), hlína (clay), růst (grow), slunce (sun), voda (water) 
 

4C 
Content 

- Žáci se dozví (nebo spíše zopakují) základní části rostliny. Dnes se dozvíme životní 
cyklus slunečnice a dýně.  Budeme hledat jejich rozdíly a společné znaky růstu. 

Cognitive 
- Žáci rozvíjí svoji slovní zásobu jak anglického jazyka, tak českého. Dokáží v přírodě 

popsat jednotlivé části rostliny. Ví, jak funguje životní cyklus rostliny.  
Communication  

- Sdílí své zkušenosti o růstu rostlin- jestli doma zasadili rostlinu a jak vyrůstala.  
Culture  

- Různé druhy rostlin (odkud rostlina pochází). Jaké máme druhy- jak vypadá jejich 
vzhled (rozdíl). 

 
Použitý scaffoldingový materiál 

- YouTube video, slunečnice a dýně, semínka slunečnice a dýně, obrázky k vybarvení 
 
 
 
 
 
 
 
Popis hodiny:  

10:00 
- S žáky se pozdravím a řeknu jim, že se dnes budeme zabývat velmi zajímavým 

učivem. Donesu do třídy dýni a slunečnici, ještě k tomu slunečnicové a dýňové 
semínko. Žáci budou hádat, proč jsem je nejspíš přinesla.  



- Prozradím jim, že se dneska budeme zabývat životním cyklem slunečnice a dýně. 
Budeme hledat společné znaky a také odlišnosti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
10:10 

- Ukážeme si s žáky jednotlivé části slunečnice. Květ (bloom), semínka (seed), stonek 
(stem), kořen (root), list (leaf).  

- Na tabuli budu mít nakreslenou dýni i slunečnici, takže budu názvy psát rovnou 
k tomu. 

- Rozřežeme si dýni a ukážeme si, co je uvnitř. Zjistíme, že tam jsou semínka (seeds) a 
dužina (pulp). Nahoře nám čouhá malý stonek (stem) a na některých dýních můžeme 
ještě vidět list (leaf).  

- Nechám dýni i slunečnici kolovat, ať si ji žáci ohmatají sami. Zjistí, tak, jak vypadá 
dýně uprostřed. Jakou má konzistenci. U slunečnice zjistí tvar listu, jak jsou 
poskládaná semínka.  

10:20 
- Pustíme si video na YouTube, kde se nám ukáže, jak zrychleně roste slunečnice 
- https://www.youtube.com/watch?v=buLJ8PHK_nM&ab_channel=AmazingTube  
- Poté to samé uděláme s dýní 
- https://www.youtube.com/watch?v=S2lKOep1Lf4&ab_channel=eChaluparka  

10:30 
- Žáky rozdělím na polovinu. Jedné polovině rozdám list se slunečnicí a druhé s dýní. 

Jednotlivé části dýně a slunečnice si pojmenujeme. Podle toho, co jsme se už v hodině 
naučili. Poté si žáci obrázky vybarví a vystřihnou.  

- Budeme sledovat podobnosti a rozdíly mezi dýní a slunečnicí. 
- Z obrázků nám vznikne leporelo, které si pak můžeme ve třídě vystavit.  

10:42 
- Ukážeme si s žáky naše výtvory a zopakujeme si, co jsme se dnes naučili.  
- Nakonec ochutnáme slunečnicová a dýňová semínka a řekneme si, které nám chutná 

více.  
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 


