
sEMEruruÉ RosTLlNy

Části těla semenných rostlin
f unkce, jeden celek
,,Veíoniko, dostali jsme za úkol ziistit příklady částí rostlin, s nimiž se běžně setkáváme, a já si s tím

nedokážu poradit. Pomůžeš mi, prosím?" ,,Pojď se mnou, zastav íme se v květinářství a zelinářství

a snad na něco přijdeme," řekIa Veronika. A opravdu. Kořeny mrkve, stonky reveně, listy špenátu,

krásné růže a orchideje, ale i jablka, broskve a lusky hrachu sice dob ře známe, avšak málokdy si

vzpomeneme na to, kterou část rostliny představují.

různé

V úvodní kapitole
botaniky na str, 6'1

i<mp si vvsvětlili

5 p.piurí zakladní
typy rostlinných p^le-

tiv. Která to ]sou /

Zopakuj si jejich

fu n kci.

Soubory pletiv určené k některé funkci vytvářejí lostlinné

o.gany - t ořer, stonek a list, Tyto orgány umožňtrjí život

rostliny a nazývaji se vegetattvnt,

Semenné rostliny mají ještě reprodukční (rozmnožovací)

;;;' - r..,r.rrá, n,ýtÓ"-"nn0.95e květ a plod, Soubor

;Óint pak vytváří rástlinu, U většiny rostlin rozeznáváme

po?r"*ni a nadzemní část, Orgánem podzemní části je

kořen. Všechny ostatní orgánylvoří nadzemní část rostliny

li5t

stonek

kořen

Vegetatí,,tr,
orgány rostlin,

Kořen

Funkce kořene:

- ukládají se v něm zásobní látky (škrob),

uvecl'te, které další.funkce má kořenovd čepička,

- upevňuje rostlinu v půdě;

- nasává z půdy vodu a v ní rozpuštěné minerální látky

a rozváclí je clo clalších částí rostliny;

prohlédni si
v přírodě na

vyvráceném
smrku jeho koře-

novlý systém, Co
jsi zjistil(a)?
Vysvětli, proč je

snadné rryvrátit
i mohutný smrk.

§lovo kořen má

v češtině i další
významy.
Ziisti je,

kořen je zpravidla podzemním orgánem rostliny, po vyklíčení semena vznIká kořínek,

který pr-oniká do pň.,"c"i s.e řa hlavní kořón, Z tohoto kořene začínqi vyrůstat

různým směrem postranní kořeny a vyNáří se kořenový systém rostiiny, u některých

rostlin je růst hlavního kořene potlačen a íeho runl9i přójímají náhradní kořeny, kteté

uv.t rtuji ve svazku z dolní čásii stonku - svazčité kořeny,

§Ťar;ř:* k*ře**
Na povrchu kořene se nachází kořenová pokožka, pod pokožkou je prvotní kůra,

Další částí je vrstva nazývanástřední válác Z této části vznikají postranní kořeny, Ve

střední části kořene je vodivé pletivo, kteró vede nasátou vodu s minerálními látkami c

ostatních částí rostiiny. střed kořene uffi" dřeň. Na vrcholu kořene je dělivé pletir i

které chráni pri pror,i,tání kořene do půdy kořenová čepička,
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