
Přírodopis 7.ročník 

Vyučovací hodina 20.3. 

Dobrý den, dnes nás čeká nová kapitola učiva – botanika – nauka o rostlinách. 

Začneme krátkým opakováním. Pokus se odpovědět na otázku. 

1.Jakým způsobem si rostliny vytvářejí organické látky? 

Odpověď: pomocí fotosyntézy. 

Připomeneme si rovnici fotosyntézy: 

                            Světelná energie 

VODA + OXID UHLIČITÝ  ⟶ CUKRY (ORGANICKÉ LÁTKY) + KYSLÍK 

     chlorofyl 

Nové učivo: Stavba těla krytosemenných rostlin 

(krytosemenné rostliny mají semena ukryta v plodech, nejedná se o mechy, přesličky, plavuně, kapradiny ani 

jehličnany) 

Základní orgány rostlinného těla jsou  kořen, stonek a list. 

 

Pracujte s učebnicí na str.73, 74. Přečtěte si článek a pokuste se odpovědět na tyto otázky. 

 

1.Které jsou hlavní funkce kořene:………………………………………………………………………………………………………………. 

2.Co je hlavní kořen a postranní kořeny:…………………………………………………………………………………………………….. 

3.K čemu slouží kořenové vlásky:……………………………………………………………………………………………………………….. 

4.Jakou další funkci má kořen mrkve:………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dále si přečtěte text na str. 75 – 76. Odpovězte. 

1.K čemu slouží rostlině stonek:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.Co je lodyha, stéblo, stvol a oddenek:…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.Co je na povrchu bylinného stonku a co je na povrchu dřevnatého stonku:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Co jsou letokruhy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Zapište si, prosím, do sešitu nebo vytiskněte a uložte. 

 

BOTANIKA = NAUKA O ROSTLINÁCH 

 

Stavba těla krytosemenných rostlin 

Základní orgány rostlinného těla – kořen, stonek, list. 

Kořen 

Hlavní funkce: 

- čerpá vodu s rozpuštěnými minerálními látkami 

- upevňuje rostlinu v zemi 

 

Většina rostlin má hlavní kořen a z něj vyrůstají postranní kořeny. 

Pokud hlavní kořen zanikne, vyrůstá svazek náhradních kořenů – svazčité kořeny (trávy a obilniny). 

Kořen je kryt kořenovou čepičkou, která ho chrání. Po stranách  jsou kořenové vlásky, které pomáhají přijímat živiny. 

 

Některé kořeny mají i funkci zásobní (např. u mrkve nebo řepy) – ukládají se do nich zásobní látky. 

 

Stonek 

Hlavní funkce: 

-rozvádí látky v těle rostliny 

-nese listy, květy a plody 

Dužnatý stonek – mají byliny 

Dřevnatý stonek – mají dřeviny. 

 

Typy bylinného stonku: 

a)lodyha – stonek s listy 

b)stéblo – dutý stonek s kolénky 

c)stvol – stonek bez listů (listy vyrůstají v přízemní růžici) 

d)oddenek-podzemní stonek 

 

Bylinný stonek – na povrchu má pokožku, uvnitř dužninu s cévními svazky (žilkami) 

Dřevnatý stonek – na povrchu má kůru (odumřelá část se nazývá borka), uvnitř je lýko a dřevo 

Letokruhy – pravidelné střídání světlých a tmavých kruhů u dřevin (světlé dřevo – přirůstá zjara, tmavé dřevo 

koncem léta). 


