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Květ aneb Nejen o kráse květin  

Květ, květina, květinka, květenství, květní, okvětí, Květoslav, Květa, květná, květnatý, 

květovaný,  rozkvétající, vykvetlý, odkvétat, motýlokvětý, květen... To vše jsou slova příbuzná 

tvořící slovní čeleď. V botanice se ale zabýváme čeleděmi rostlin, máte pravdu. A dnes se 

zaměříme na květ! 

Vyberte botanické termíny týkající se květu, odfajfkněte je a všímejte si, o kterých z nich bude 

ještě řeč…

Pro laika je květ většinou tím, čeho si všimne na rostlině  nejdřív – upoutá ho barvou, tvarem, 

vůní… Pro botanika je květ rozmnožovacím orgánem krytosemenných rostlin. Má na starosti 

tvorbu semen, což je velmi zodpovědný úkol. A aby to nebylo tak jednoduché, ve skutečnosti je 

květ tvořen vlastně listy, ale pozor, různě přeměněnými listy, které se přímo či nepřímo účastní 

pohlavního rozmnožování.

Malým testíkem si ověříme, zda jste výkladu průvodce správně porozuměli.

Květ je:

1. reprodukční orgán nižších rostlin

2. reprodukční orgán nahosemenných rostlin

3. reprodukční orgán krytosemenných rostlin

4. reprodukční orgán všech rostlin

poslouchej
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poznamenej si

Prvotní funkcí květu je:

1. upoutat opylovače

2. odradit trhače

3. produkovat semena

4. produkovat pyl

? ... !
vyřeš
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Většina květů má tyčinky, květní stopku, květní obaly, pestíky a květní lůžko. Pokuste se správně 

doplnit tyto pojmy do následující doplňovačky.

Typický květ  se skládá z                              –  ta upevňuje květ ke stonku. Její rozšířenou horní část 

tvoří                              , na kterém jsou umístěné                              , dále                               

a                              .

          Podařilo se?

Čeká nás malá přednáška o stavbě květu. Možná se na první pohled zdá,  že každý 

květ je úplně jiný, ale nebyla by to botanika, aby si s tímto oříškem (vlastně kvítkem) 

neporadila… 

Poznač si, co tě zaujalo.

Po praktické ukázce přímo na záhonku dokážete dozajista správně zaplnit připravené kolonky. 

Už na to čekají!

Uveďte příklad:

Zkontrolujte si se sousedem, a pokud se v něčem lišíte, dobře si ještě prohlédněte

květ ukázkových rostlin, případně se poraďte s průvodcem…

doplň

poslouchej

poznamenej si

květní části

květní obaly

(rozlišené na)            (nerozlišené) tyčinky

a

doplň



Znáte už odpovědi na tyto otázky? 

Jakou má kalich nejčastěji barvu?

Jaká je hlavní funkce koruny?

Pro které rostliny je charakteristické okvětí?

Pokračujeme v povídání o květu…

Většina krytosemenných rostlin má v květech zastoupeny tyčinky i pestíky. Takové 

květy se nazývají  (A) . Naproti tomu květy  (B) 

obsahují buď pouze pestíky, nebo pouze tyčinky.

Prohlédněte si květy rostlin, které vám ukáže průvodce, a určete, do které skupiny patří. Vaše 

pozorování si zapište:

       (A)                    (B) 

     

     

        

     

Rostliny s květy  (B), které mají samčí i samičí květy na téže rostlině, se nazývají 

, zatímco u  rostlin existují u téhož druhu jedinci samčí 

a samičí.
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doplň

poznamenej si

doplň



„Domov má člověk jen jeden“, praví lidové rčení. Pro mnohé rostliny to neplatí.

Pomocí číslic 1 nebo 2 určete, do které skupiny (co se týče „počtu domovů“) patří:

 chmel     tis     kukuřice

 bříza     líska     konopí

 vrba     skočec     posed

    

Pozor, lilie pod drobnohledem!
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doplň

Lilie
Růže se skrývá do trní,
roh beránka strach nahání,
ale lilie lásku miluje,
ani trn, ani strach, nic ji nekryje.
(William Blake: Napíšu verše kytkám na listy)

poslouchej

poznamenej si



Nejprve se zaměříme na  .

Samčí pohlavní orgán květu se nazývá  a produkuje  .

Pozorujte tyčinku v květu lilie a pokuste se ji nakreslit.

Ve svém obrázku si označte tyto pojmy:

NITKA, PRAŠNÍK, 2 PRAŠNÉ VÁČKY, 2 PRAŠNÁ POUZDRA

Kde se nacházejí PYLOVÁ ZRNA?

Pylová zrna u rostlin opylovaných hmyzem mají na povrchu různé výrůstky, zatímco 

u větrosnubných rostlin bývají hladká. Zkuste tento jev vysvětlit.

Přišel čas posvítit si na  .

Samičí pohlavní orgán květu se nazývá .
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doplň

pozoruj

nakresli, vyfoť...
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Pozorujte tento orgán v květu lilie, nakreslete a pojmenujte jeho části.

K názvům ve vašem obrázku přiřaďte tyto charakteristiky:

1. střední část protáhlého tvaru

2. vrcholová část, na které se zachycují a klíčí pylová zrna

3. spodní rozšířená část, která uzavírá vajíčka

Podle toho, zda květní obaly a tyčinky vyrůstají pod, nad nebo přibližně uprostřed semeníku, 

rozeznáváme:

   SEMENÍK                                            SEMENÍK                                                SEMENÍK

                                                                    

Uveďte příklad:   

     

     

Kam zařadíme lilii?  
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pozoruj

nakresli, vyfoť...

doplň
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Sem napište otázky, na které ještě umíte odpovědět…

Sem napište otázky, na které byste chtěli znát odpověď…

Jakub Deml napsal před téměř 100 lety výjimečnou knížku Moji přátelé. Jeho přáteli nebyl 

nikdo jiný než květiny, které jako své nejbližší oslovuje. Věříme, že je poznáte…

A věříme, že budete schopni rozeznat na nich všechny botanické náležitosti květu, o kterém 

jsme si dnes povídali… 

Těžký jest kalich tvůj, , příliš jsi jej nalil modří ocele, spravedlivče.

, nebývá ti smutno o polednách tam nahoře v tvém minaretu?

, kněžno, lid je ti vděčen, že jsi opět zavítala na svoje venkovské sídlo.

, sne křehký kořenů dubových o hradních pannách století třináctého, také my 

jsme si přáli ztratit se v doubravách a bráti do prstů drobounké věci z úběle.

, furiante, buď zdráv! Co si má počít láska zhrzená?

, jaký jest pohled čtrnáctiletých dívek, keré umírají na souchotiny?

, tvůrce asi věděl, že by labuť zhynula tesknotou, kdyby neměla příklad v tvé kráse.

, konečně, kterak užitečněji stráviti život? Dobýt co nejvíce světla a zachytit co 

nejvíce rosy!

, až pomine nad tebou kouzlo Hadího krále, proměníš se opět v kolibříka?

Děkuji ti za pozdravení, sestro , srdce tvé je zlaté a ostatní tělo tvé je tělo těch 

nejmenších andělíčků – nezapomeň na mne.

Vezměte si na pomoc atlas květin, a kdyby to nepomohlo, v závorce je víc…
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k zamyšlení

domácí úkol

(orchidea divizna pampeliška kopretina jitrocel bodlák konvalinka leknín sasanka zvonek)


