
Přírodopis 6.r., 13.5. 

Dobrý den, stále mi chybí od některých žáků z vaší třídy testy. Odešlete tedy co nejdříve na moji e-mailovou adresu. 

 

Už víte, jak vypadá stavba řas a mechorostů. Dnes se budeme věnovat stavbě těla cévnatých rostlin.  

Cévnaté rostliny už mají kořeny, stonek a listy. Uvnitř těla jsou cévní svazky, které rozvádějí látky po těle rostlin.                                

Cévní svazky se dělí na část lýkovou a dřevní. Dřevní část vede vodu s rozpuštěnými látkami z kořenů do listů. 

Lýková část vede látky z listů do ostatních částí těla rostliny. Pokožka listů obsahuje průduchy (už jsme si říkali, že 

slouží k dýchání rostlin a k odevzdávání vody do ovzduší). 

 

Kořen je podzemní část rostliny. Upevňuje rostlinu a přijímá vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami. 

Může mít různý tvar. Některé rostliny mají kořeny mělké (např. smrk – proto  se vyvrací i s kořeny), některé jsou 

velmi hluboké (např. borovice). Zjistěte z učebnice, jak hluboké kořeny mají. 

 

Stonek je nadzemní část rostliny. Vede vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami z kořenů do listů a organické 

látky z listů do ostatních částí rostliny. 

Byliny mají dužnatý stonek a dřeviny dřevnatý stonek. 

Na povrchu dřevnatého stonku je borka – to je odumřelá 

část kůry a odlupuje se. 

 

Dřevnatý stonek vytváří letokruhy. Jedná se o přirůstání dřeva. Jarní dřevo je světlejší, letní dřevo je tmavší. 

Prohlédněte si obrázek letokruhů v učebnici. Podle počtu letokruhů se dá přibližně určit stáří stromu. 

Dřeviny, u kterých se větví stonek u země jsou keře.  

Stromy mají dřevnatý stonek – kmen-  větvený různě vysoko nad zemí. 

  

 

 



ZÁPIS 

CÉVNATÉ  ROSTLINY 

-mají kořen, stonek a listy 

- v těle jsou cévní svazky – část lýková – vede látky z listů do ostatních částí těla rostliny 

                                              -  část dřevní – vede vodu s rozpuštěnými látkami z kořenů do listů 

-v pokožce listů mají průduchy 

 

Kořen- podzemní orgán rostliny 

-upevňuje rostlinu 

- přijímá vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami 

-mělké kořeny má smrk, hluboké kořeny má borovice 

Nakreslete si kořeny smrku a borovice 

 

 

 

 

 

Stonek – nadzemní část rostliny 

-vede vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami z kořenů do listů 

a organické látky z listů do ostatních částí rostliny 

-byliny – mají dužnatý stonek 

-dřeviny – mají dřevnatý stonek  

-keře – dřevnatý stonek se větví u země 

-stromy – dřeviny, které mají kmen 

-letokruhy – světlé a tmavé kruhy na dřevnatém stonku (světlé kruhy – jarní přírůstek, tmavé kruhy – letní přírůstek) 

Nakreslete si bylinný a dřevnatý stonek 


