
Květinářství  3.U    

Domácí příprava, 18.3.2020 

 

Úkol č. 1 Cibuloviny 

Postup zpracování úkolu:  

1. Vytvoř nový dokument v programu Word, WordPad nebo OpenOffice, s názvem Cibuloviny. Pokud 

opravdu nemáš možnost vypracovat úkol elektronicky, zpracuj odpovědi písemně a čitelně na papír, 

vyfoť a pošli v příloze jako obrázek mailem.  

2. Pro zpracování použij písmo formátu Calibri nebo Times New Roman, velikost 12 

3. Text by měl být o velikosti minimálně 1 x A4  (1 list) 

4. K textu můžeš připojit ilustrační obrázky  

5. Otázku vypracuj podle osnovy – viz struktura zpracování otázek 

6. Vypracovaný list odešli na mojí e-mailovou adresu: mskorpilova@zahradnickaskola.cz 

7. Termín odevzdání: středa 25.3.2020 

 

Struktura zpracování otázek: 

1. Charakteristika skupiny rostlin, která je předmětem zvolené otázky (původ rostlin, vzhled, typ listů 

květenství, kořenového systému, plodů, přizpůsobení podmínkám stanoviště – zásobní orgány) 

2. Nároky na pěstování (teplota, světelné podmínky, vlhkost vzduchu, rozdíly mezi pěstováním v zimě 

X v létě, zálivka, hnojení) 

3. Způsob množení vybrané skupiny rostlin  

4. Praktické využití vybrané skupiny rostlin (záhonové výsadby, kombinované trvalkové výsadby, 

rychlení, k řezu) 

5. Zástupci vybrané skupiny rostlin (český a latinský název, popis rostliny, pokud má specifické 

nároky, uvést je) 

 

Vypracovaná otázka ti bude sloužit jako příprava k ústní závěrečné zkoušce, ulož si jí do složky 

Květinářství, postupně budu zadávat další témata, která si po zpracování do složky přidáš.  

Upozorňuji, že práce, zadávané k domácí přípravě slouží jako podklad ke klasifikaci předmětu. 

Pokud někdo potřebujete poslat některé moje prezentace, napište mi emailovou adresu a pošlu 

vám  je v PDF.  

Přeji klidné dny a budu se těšit na vaše zpracované úkoly   

Martina Škorpilová 

 



Jsem vám k dispozici na mailu, nebo Facebooku, není problém spojit se případně přes skype. Napište 

mi prosím, jaký způsob komunikace vám nejlépe vyhovuje. Pro mě je nejrychlejší Facebook. 

Zpracované otázky opravím a obratem pošlu zpět. 

 

Mgr. Ing. Martina Škorpilová 

e-mail: mskorpilova@zahradnickaskola.cz 

https://www.facebook.com/martina.skorpilova               

tel: 608 132 117 
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