
Téma: HERBÁŘ 

Úkol: Vytvoření herbáře minimálně počtu 15 rostlin.   

Pomůcky: 

• předem vylisovanou rostlinu (popis jak lisovat v Postupu, body1-5),  

• čtvrtka papíru formátu A4,  

• nůžky,  

• lepicí páska,  

• guma, 

• pravítko, atlas rostlin 

 

Postup: 

1. Vyhlédni si rostlinu (nejlépe kvetoucí, známou, nikdy ne chráněnou!) a snaž 

se ji vyjmout z půdy i s kořeny. Pokud je rostlina vysoká nebo se jedná o 

dřevinu, nasbírej její listy, květy, plod, stonek nebo kůru. 

 2. Doma si poznamenej datum, kdy jsi rostlinu posbíral(a). Dále zapiš obec a 

místo odkud jsi ji vzal(a) (např. Jevany, okraj cesty za cedulí obce při výjezdu 

směrem k rybníku).  

3. Doma si nachystej několik novin nebo papírů, na které pečlivě rozprostřeš 

sebranou rostlinu. Dej pozor na rozložení listů a květů tak, aby se nepřekrývaly. 

Na rostlinu opatrně polož další vrstvu nevinného papírů a zatiž to nějakými 

těžkými knihami nebo jinými předměty.   

4. Po 3 dnech vyměň vlhké noviny či papír, aby rostlina nezčernala a krásně se 

vylisovala a vysušila. Opět zatiž a vyčkej asi týden. 

5. Po týdnu opět vyměň noviny nebo papír a už máš nachystanou rostlinku do 

herbáře.  

6.Vezmi si papír A4 a nakresli do pravého dolního rohu tabulku, podle předlohy 

(viz níže). 

7.Vyplň tabulku podle předlohy.  

8. Pokud neznáš název rostliny, vezmi atlas a pokus se vyhledat její český 

název(rodové a druhové jméno). Z atlasu zjistíš i její latinský název a název 

čeledi, do které tvá rostlina patří.  



9. Údaje zapiš do tabulky a vyplň ostatní kolonky – místo nálezu a stanoviště 

(tzn. les, louka, pastvina, zahrada, sad, pole, park, rumiště, rybník, potok), datum 

sběru a tvé jméno.  

10.Vezmi rostlinu a polož ji na papír tak, aby se tam celá vešla. Pokud je větší, 

zlom ji, ale nezkracuj a znovu ji celou ulož na papír.  

11.Vezmi lepicí pásku a malými proužky na 5-6 místech přelep rostlinu, aby 

nevyklouzla (nejlépe přelepovat přes stonky). 

12. Nalepenou rostlinkou a vyplněnou tabulkou máš vytvořenou herbářovou 

položku, tvé umělecké dílo –gratuluji! 

Vzor:  

 


