
Prvouka SPCH3.     22.-26.3.                        jméno: 

Části kvetoucích rostlin 

jsou: kořen, stonek, list a květ, ze kterého se vyvíjí plod 

 

1.Podzemní části rostlin 

Kořen   je podzemní části rostlin 

 upevňují rostlinu v půdě                                           

 z půdy přijímají vodu a živiny 

 ve vodě jsou rozpuštěné látky z půdy                               

 obvykle se větví 

                         

Kořen trávy                Kořen mrkve                                     Kořen stromu                    Kořen tulipánu        

 

 

 

 



2.Nadzemní části rostlin jsou: stonky, listy, květ a plody 

                                

A. Stonek   je nadzemním pokračováním kořene  
 Rozvádí k listům, květům a plodům vodu a živiny z kořenů. 

 Ze stonku vyrůstají listy, květy a plody 

    

                

Popiš obrázky 

B __ __ __ __ __             S __ ___ __ __              K __ __ 



B. List je nadzemní části rostlin 

 vyrůstají ze stonku, z větve 

 jsou zelené, protože obsahují zelené barvivo 

 listy přeměňují vodu (z půdy) a oxid uhličitý (ze vzduchu) za přítomnosti světla (ze 
Slunce) na látky, které potřebují pro svůj život, a na kyslík 

                    

Listy dřevin                                                                                                                      listy bylin 

 

C. Květ – vyskytuje se u kvetoucích rostlin 

 většinou je barevný, může mít různé tvary, nejvíce kvetou na jaře a v létě 

 slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin 

 rozmnožování rostlin pomocí opylení 
- Opylují je včely, čmeláci a jiný hmyz 
- Usedají na květ a sají z nich sladkou šťávu 
- Na svém těle přenášejí pyl z květu na květ, a rostlinu tak opylují 
- Po opylení květ uvadne a vyvíjí se plod 

 

    

Bledule                           slunečnice                      hloh                         jírovec                      borovice 

D. Plod 
 vyvinou se z opylených květů 

 obsahují jedno nebo více semen 

 Semena v sobě obsahují základ nové rostlina 

 Za vhodných podmínek semeno vyklíčí a vytvoří základ nové rostliny 

 plody jsou – dužnaté =semena jsou obalena silnou dužninou plody (hruška, okurka, 
paprika, angrešt, …)  

                                  -suché =nemají dužnatý obal – makovice, ořech, slunečnice  



              

Suché plody                                                                      dužnaté plody 

 

 

Popiš části kvetoucí rostliny 

                       

K čemu složí rostlinám kořeny? 

 

K čemu slouží rostlinám květy? 

________________________________________________________________________________ 

 

Zakroužkuj plody:               dužnaté   zeleně             suché hnědě 

 


