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Ovocný sad vyzerá v každom ročnom období ináč. 

Na jar stromy hýria kvetmi. Keď lupienky kvetov opadnú, začnú sa vyvíjať plody. Leto 

ich kŕmi a na jeseň ovocie dozrie.

September a október sú mesiace zberu zrelých plodov. Začne sa oberačka, sad a vinice sú 

hlasné od vravy oberačov. Slnkom láskané, voňavé, chutné maďarské ovocie je v mnohých 

krajinách obľúbené. Po opadaní lístia stromy odpočívajú.

V ovocnom sade pestujú rastliny, ktoré majú chutné plody a dajú sa zjesť aj surové. Majú 

vysoký obsah cukru a sú bohaté na vitamíny. Jedz len zrelé, dobre umyté ovocie!

Keď navštívite ovocný sad, tržnicu alebo predajňu ovocia a zeleniny, zoberte si so sebou 

aj poznámkový zošit a nižšie uvedené veci potrebné na študijnú prechádzku!

Skôr ako začneš jesť ovocie, dôkladne ho umy 
pod tečúcou vodou! Prečo?

Podľa čoho rozoznáš ovocný sad?

V ktorom ročnom období bol vyhotovený 
obrázok o sromu?

Čo je charakteristické pre ovocné stromy  
v rôznych ročných obdobiach?

Ktoré sú časti stromu?

Z čoho sa vyvíja plod?

Ktoré ovocie môže byť plodom stromu  
zobrazeného na obrázku?

Koľko druhov takého ovocia poznáš, ktoré sa 
urodí v našej krajine?

Aký ovocný sad je v blízkosti vášho bydliska?

Ktoré ovocné stromy sa vyskytujú najčas-
tejšie v záhradách, ktoré sú v mieste vášho 
bydliska?

Veci potrebné na študijnú prechádzku: poznámkový zošit, ceruzka, plastové vrecúško, pre 

každú skupinu 1 lupa, motúzik, pásové meradlo.

Ovocný sad a záhrada je životné spoločenstvo. Charakteristickými rastlinami sú 

ovocné stromy.

Na nasledujúcu hodinu si prines slivku (plod) a list slivky!

ŽIVÁ PRÍRODA
      Jesenný výlet do ovocného sadu
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Slivka a príbuzné ovocné druhy

Slivka je jednou z našich najdávnejšie pestovaných chutných ovocných plodín. 

V minulosti bola ovocím chudobných. Zo sliviek varili zvyčajne lekvár, lebo do neho nemuseli 

pridávať cukor. Lekvár varili vonku, v kotloch a museli ho veru dlho miešať, kým zhustol.

Slivky majú vysoký obsah cukru. Môžu sa jesť nielen surové, ale aj zamrazené alebo 

ako zaváranina. Oddávna ich aj sušia a odkladajú na zimu ako sušené slivky. Ako ich máš 

najradšej ty?

Slivka je strom rozšírený po celej krajine. Je to teplomilná rastlina. Nevyžaduje si veľkú 

starostlivosť, plody slivky sú 

výživné a veľmi bohaté na 

vitamíny.

Slivka je stredne vysoký 

strom. Jeho korene nesia-

hajú hlboko pod zem. Má 

rovný, hladký kmeň pokrytý 

sivočiernou kôrou. Koruna 

stromu rastie do výšky.

Pz.: 1.–2.

Listy stromu majú pílko-

vitý okraj.

Pz.: 3.

Kvety sa skladajú z korun-

ných lupienkov, kališných 

lístkov, tyčiniek a piestika.

Kvet slivky má päť bielych 

korunných lupienkov. Ko-

runné lupienky stoja voľne. 

Vo vnútri korunných lupien-

kov sa nachádzajú tyčinky a 

piestik. Pod lupienkami kve-

tu sú kališné listy.

Pz.: 4.

Prečo sú tyčinky kvetu krat-
šie ako piestik?

Plod slivky pokrýva pevná, 

osrienená šupka. Popolavosť 

spôsobuje vosk, ktorý chrá-

ni plod pred dažďom. Duži-

na plodu je chutná, sladká.  

Semeno chráni tvrdá kôstka. 

Plody tohto zloženia sa volajú 

kôstkovice. Medzi kôstkovi-

ce patria čerešne, višne, bros-

kyne, marhule a mandle. 

Pz.: 5.
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Tieto druhy ovocia jedávame čerstvé od jari do jesene.

Kedy dozrievajú čerešne, višne, marhule, broskyne a slivky? Rob si o nich poznámky do zošita!

Kôstkovice - slivky, broskyne, marhule a čerešne pochádzajú z teplejších oblastí Ázie. 

Ľudia ich pestujú už niekoľko tisícročí. Medzi naše najznámejšie pestovateľské oblasti kôst-

kového ovocia patrí územie medzi Dunajom a Tisou, oblasť Balatonu a okolie Budapešti.

Vyhľadaj uvedené oblasti v atlase!

Pz.: 6.

Slivka má rada teplo. Má biele kvety. Plody sú kôstkovice. Časti plodu: semeno – 

kôstka – dužina – osrienená šupka.

Zaujímavosť: Aj mandle patria medzi kôstkovice. Konzumujeme semeno plodu, ktoré sa 

nachádza v tvrdom obale – kôstke.

Podľa čoho rozoznáš slivku? Pomenuj časti stromu! Aké sú listy slivky? Pomenuj časti kvetu! 
Z ktorej časti kvetu sa vyvinie plod? Aký je plod slivky? Ktoré sú časti plodu? Prečo sa slivka 
rozšírila v našej krajine? Vymenuj ďalšie druhy kôstkového ovocia! Kedy dozrievajú ich plody? 

Zisti! V akej forme si môžeš kúpiť v zime tieto druhy ovocia v predajni potravín, v predajni 
ovocia a zeleniny a na tržnici?

Prečo pestujú kôstkovice na južných svahoch vrchov? Z čoho sa vyrába marcipán?

Na nasledujúcu hodinu si prines jablko!

Čerešne Višne

Marhule Broskyne Mandle
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Jabloň

Jabloň patrí medzi najdávnejšie pestované rastliny v Európe. Jablká sa urodia aj severnejšie od 

nás. Človek vyšľachtil jabloň z divej jablone a pestuje ju už približne 5000 rokov.

Jablko sa spomína v rozprávkach a literatúre mnohých národov.

Porozprávaj takú maďarskú ľudovú rozprávku, v ktorej sa spomína jablko! Akú úlohu hrá jablko 
v tejto rozprávke?

Jablko je chutné ovocie obľúbené na celej Zemi. Ak sú jablká správne uskladnené, sú čerstvým 

zdrojom vitamínov aj v zime. Dnes už poznáme veľa druhov tohto ovocia. Chutné maďarské 

jonatánky dozrievajú na jeseň a dajú sa konzumovať do konca jari. Letné jablká dozrievajú  

v júli, zimné jablká až neskoro 

v jeseni.

Jabloň je stredne vysoký 

strom, má sivohnedú kôru a 

rozložitú korunu. 

Kmeň a konáre stromu sú na 

dotyk tvrdé a ťažko sa lámu. 

Takáto stonka sa nazýva drev-

natá stonka. Časti drevnatej 

stonky sú: kmeň – je najstar-

ší, konár – najmenej trojročný, 

vetvička – dvojročná, výho-

nok – ročná drevnatá stonka.

Korene aj koruna jablone sú 

rozvetvené.

Slivky a jablone žijú aj de-

siatky rokov.

Ukáž na obrázku časti stromu!  
Pz.: 1.

Kvet jablone sa skladá  

z piatich bielych korunných lu-

pienkov a z piatich kališných 

lístkov. Uprostred korunných 

lupienkov sa nachádzajú žlté ty-

činky a zelenkastý piestik. Plod 

sa vyvinie z piestika kvetu. 

Plod pokrýva osrienená 

šupka. Pod šupkou sa nachá-

dza hrubá, chutná dužina.  

V strede dužiny je päť „prie-

činkov“ s blanitou stenou,  

v ktorých sú uložené semená. 

Plod jablone je iný ako plod slivky. Na plodoch nájdeme zvyšky uschnutých kališných lístkov. 

Takého plody sa nazývajú malvice. Medzi ovocné stromy, ktorých plody sú malvice patrí aj hruška.

Ukáž časti plodu na prerezanom jablku a hruške!  Pz.: 2.
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Jabloň poškodzujú rôzni škodcovia, najznámejší z nich je 

obaľovač jablčný. V „červivom“ jablku sa nachádzajú hú-

senice obaľovača jablčného. Húsenice sa prehryzú do jablka.

Obaľovač jablčný je cez deň neviditeľný. Jeho farba sa podo-

bá farbe stromu. Vajíčka kladie v noci. Z vajíčok sa čoskoro 

vyliahnu húsenice. Vyvinuté húsenice sa skryjú do prasklín 

v kôre stromu alebo do pôdy a tam sa zakuklia. 

Na ďalšiu jar sa premenia na motýle. Vývin obaľovača  

jablčného nazývame úplnou premenou.

Naše spevavé vtáky, napríklad sýkorky sa radi kŕmia kuklami. Jabloňové sady chránia 

pred týmto škodcom postrekovaním a rôznymi lapačmi.

Ktorý živočích, o ktorom si sa učil v 3. ročníku, sa vyvíja podobným spôsobom?
Pz.: 3.

Čo myslíš, po koľkých rokoch začne ovocný strom prinášať úrodu?

Kto zasadí ovocný strom, ten myslí aj na budúcnosť. Veľa rokov musí uplynúť, kým  

z maličkého hnedého semena vyrastie strom prinášajúci úrodu. Medzitým treba o strom 

dbať, starať sa oň. Ovocný strom sa odmení za starostlivosť hojnou úrodou, ktorú bude 

prinášať ešte desiatky rokov.

Ovocné stromčeky pestujú v ovocnej škôlke. Stromček, ktorý vyrastie zo semena, sa 

nazýva semenáč. Dvojročný, ešte nerozvetvený stromček sa nazýva prút. Mladý stromček 

sa nazýva sadenica, zaštepený prút - mladý stromček zasa štepenec.

Pz.: 4.

Oblasti našej krajiny známe pestovaním jabĺk: oblasť v okolí mesta Nyíregyháza (Nyírség), 

územie medzi Dunajom a Tisou.

Časti jablone: korene, kmeň, koruna: konár, vetvička, výhonok, plody – jablká.

Vývin jablone: semenáč � prút � sadenica (štepenec).

Škodca: obaľovač jablčný. Vyvíja sa úplnou premenou.

Zaujímavosť: Aj dnes môžeme nájsť v našich lesoch divú jabloň alebo divú hrušku.  

Maďarská divá hruška je osobitne chránená rastlina.

Ako sa volá plod jablone? Pomenuj časti plodu!
Ktoré druhy jabĺk poznáš? Ktoré máš najradšej? Ktorý škodca napáda jablká?
Pomenuj vývinové štádiá obaľovača jablčného? Do ktorej skupiny živočíchov patrí obaľovač 
jablčný? Prečo je dôležitá ochrana a zimné kŕmenie spevavých vtákov? Pomenuj časti stromu! 
Kde pestujú malé ovocné stromčeky? Ktoré oblasti našej krajiny sú známe pestovaním jabĺk?

Ako sa nazýva divá hruška ľudovo?

Na nasledujúcu hodinu prines strapec hrozna!
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Vinič hroznorodý

Hrozno dozrieva v polovici októbra. Pekná  

slnečná jeseň a babie leto osladia plody a hrozno 

dozreje na chutné ovocie. Keď je hrozno zrelé,  

v našich známych vinárskych oblastiach sa začne 

oberačka, vinobranie. Vinica si vyžaduje starostli-

vú prácu. Vinárski gazdovia pracujú vo viniciach 

od skorej jari do neskorej jesene. V čase oberač-

ky sa zíde celá rodina a pomáhajú aj príbuzní.  

Vynesú putne, vedrá, kade a veľký lis na hrozno. 

Ako sa volá nádoba na oberanie hrozna, ktorú 
vidíš na obrázku?

Korene viniča sú hlboko za-

pustené v pôde. Vinič rastie aj 

v piesočnatej pôde, lebo pomo-

cou dlhých koreňov dokáže zís-

kať dostatok vlahy. Nadzemná 

drevnatá stonka rastliny sa na-

zýva kmeň alebo staré drevo.  

Z neho vyháňajú letorasty (ko-

náriky). Na letorastoch sa vyví-

jajú členené listy veľkosti dlane, 

úponky slúžiace na prichytenie 

viniča a strapce hrozna.  Pz.: 1.

Ktoré časti viniča vidíš na  
obrázku?

Hroznový strapec je plod viniča. Strapec sa skladá z hroznových bobúľ. Každá bobuľa sa vyvinie 

z jedného bezfarebného, voňavého kvetu. Malé, tvrdé, zelené bobule do jesene narastú a premenia 

sa na sladké a chutné plody. 

Šupka bobúľ je ten-

ká, kožovitá. Vo vnútri 

bobúľ je šťavnatá du-

žina. V nich sa nachá-

dzajú semená. Takéto 

plody sa nazývajú bo-

buľové plody. 

Pz.: 2.–3.

Vinič pestujú na 

území našej vlasti už 

viac ako tisíc rokov. Je 

to veľmi cenné ovocie. Plody niektorých druhov viniča konzumujeme ako ovocie, preto im hovoríme 

stolové hrozno.

Z určitých druhov sa vyrába víno, preto ich nazývame vínové hrozno. Vínové hrozno je šťavnaté, 

obsahuje veľa cukru. Dužina stolového hrozna je tvrdá, bobule sú veľké.

Stolové hrozno Stolové hrozno Vínové hrozno
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Ako bude z hrozna víno?

Vylisovaná šťava hrozna sa volá mušt. Obsahuje veľa vitamínov, môžu 

ho piť aj deti. Po niekoľkých dňoch sa chuť muštu zmení, stane sa štipľavou.

Čo spôsobuje zmenu muštu?

Vo vzduchu sa nachádzajú drobné, voľným okom neviditeľné vínne 

kvasinky, ktoré sa usadia na ovocí, najmä na hroznových bobuliach. 

Tieto sa dostanú do muštu a príjemnú, sladkú chuť zmenia na štipľa-

vú. Živia sa cukrom obsiahnutým v mušte a premenia ho na alkohol. 

Pitie alkoholu veľmi škodí vyvíjajúcemu sa organizmu!

Pz.: 5.

Pri kvasení sa uvoľňuje oxid uhličitý. Je to bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý môže spô-

sobiť ľuďom a zvieratám zadusenie. V čase kvasenia muštu sa treba vo vínnych pivniciach 

správať veľmi obozretne.

Ako sa vinárski gazdovia presvedčia o tom, či je v pivnici prítomný oxid uhličitý?

Maďarské vína sú povestné aj v zahraničí. Naše známe vinárske oblasti sú Tokaj, Jáger 

(Eger), Szekszárd, Šopron a Villány. Pz.: 4.

Vinič má mnoho škodcov. Najnebezpečnejšími z nich sú peronospóra a múčnatka viniča. 

Sú to huby. Napádajú predovšetkým listy a bobule hrozna, žijú na nich a živia sa cicaním 

šťavy viniča. Nákaza sa rýchlo šíri. Možno jej predísť postrekovaním.

Prečo treba hrozno viackrát postrekovať, ak je daždivé leto?

Časti viniča: korene, kmeň, letorasty, úponky, strapce hrozna, listy, kvety, bobuľové 

plody. Škodcovia viniča sú peronospóra a múčnatka viniča.

Vínne kvasinky premenia sladký mušt na víno s obsahom alkoholu.

Zaujímavosť: Jedným z najznámejších šľachtiteľov viniča na svete bol maďarský vinohrad-

ník a vinár János Mathiász. Vyšľachtil viacero nových druhov viniča. Chuť a vôňa vína je 

v každej oblasti odlišná.

V čom sa podobá a v čom sa líši vinič hroznorodý od ovocného stromu – slivky? Prečo vinič 
dobre znáša sucho? Pomenuj časti viniča! Na čo slúžia úponky? Pomenuj časti bobuľového 
plodu! Ktorí sú najnebezpečnejší škodcovia viniča? V čom sa líši stolové hrozno od vínového?

Povedz, ktoré huby sú vo vinárstve užitočné a ktoré škodlivé! Ako bude z hrozna víno? Prečo 
je alkohol škodlivý pre deti?

Čo sú hrozienka? „Kráľ vín a víno kráľov.“ Ktoré víno sa takto nazýva? 

Na nasledujúcu hodinu prines paradajku a papriku!

Peronospóra Múčnatka viniča

Vínne kvasinky
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Jeseň v zeleninovej záhrade. Rajčiak a paprika

Ktorú z týchto zelenín máš radšej? Prečo?

Podnebie Maďarska je priaznivé nielen pre pestovanie ovocia. Dostatok slnečného žiare-

nia a dobrá pôda umožňujú pestovať rôzne druhy zeleniny. Rajčiak jedlý (ľudovo rajčina, 

paradajka) a paprika pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky, kde je horúce podnebie. Aj 

u nás sa vynikajúco vyvíjajú.

Semená rajčiaka zasejú najprv na chránené 

miesto. Koncom mája vysadia priesady do voľnej 

prírody. V dobrej pôde a pri dostatočnom zavlažo-

vaní prináša bohatú úrodu.

Plody rajčiaka a papriky dozrievajú priebežne 

počas celého leta. Na rastline sú súčasne kvety, 

zrelé plody a nezrelé, zelené plody. 

Rastlina na jeseň odumiera. Rastliny, ktoré žijú 

od jari do jesene sa nazývajú jednoročné rastliny. 

Pozri si obrázok! Prečo môžeme jesť rajčiaky počas 
celého leta?

Koreň rastliny sa skladá z hrubého hlavného  

koreňa a viacerých bočných koreňov. Je to tzv. pra-

vá koreňová sústava. Charakteristika stonky raj-

čiaka a papriky: mäkká, ohybná, šťavnatá stonka, 

preto ich nazývame rastlinami s mäkkou stonkou.

Rajčiak má bobuľové plody. Plody môžu byť, 

závisle od druhu, rôzne veľké, farba plodov je  

sýtočervená.

Šupka rajčiaka je tenká, dužina je sladká, šťav-

natá s množstvom drobných semien.

Pz.: 5.

V čom sa líšia bobuľové plody viniča od plodov 
rajčiaka?
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Aj paprika má bobuľové plody ako rajčiak. 

Pod hladkou šupkou sa nachádza dužina, ktorá 

neobsahuje veľa šťavy. Na stene dužiny a vo 

vnútri plodu je veľa semien. Plod papriky je 

zvnútra dutý. Zrelá paprika je zvyčajne červená.  

Pz.: 1.–9.

V Maďarsku sa pestuje konzumná a koreninová paprika. Rajčiak a paprika potrebujú 

veľa slnka, preto sa najviac pestujú v južnej časti krajiny.

Oblasti známe pestovaním papriky sú Kalocsa a Segedín (Szeged). 

Ktoré druhy papriky rozoznáš na obrázkoch?

Na čo sa dajú použiť jednotlivé druhy papriky? V akej forme ju najradšej jedávaš?

Charakteristika rajčiaka a papriky: hlavný koreň, bočné korene, mäkká stonka, 

bobuľové plody. Koreninová paprika, konzumná paprika. Jednoročná rastlina.

Zaujímavosť: Paprika obsahuje veľa vitamínu C. Maďarský vedec Albert Szent-Györ-

gyi bol prvý, ktorý získal z papriky veľké množstvo vitamínu C. Neskôr mu bola udelená  

Nobelova cena za vedecko-výskumnú činnosť.  

Štipľavú chuť dodáva paprike látka nahromadená v plode.

Prečo majú rajčiak a paprika radi teplo? Prečo sa nazývajú jednoročnými rastlinami? Vysvetli 
ich koreňovú sústavu! Čo je charakteristické pre mäkkú stonku? V čom sa líšia bobuľové 
plody rajčiaka a papriky? V čom sa obe rastliny podobajú? 

Aká paprika sa pestuje v našej krajine? Vymenuj, v akej forme môžeme jesť rajčiaky a papriku?

Prečo je vitamín C potrebný pre náš organizmus? Prečo len z čerstvej zeleniny môžeme 
pokryť našu potrebu vitamínu C? Ako sa dostala koreninová paprika do našej vlasti?
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Hlávková kapusta

Kapustovité rastliny pochádzajú z Európy. Ľudia pestujú kapustu už viac ako 4000 

rokov. Hlávková kapusta zohráva dôležitú úlohu v našom stravovaní. Po celý rok je na 

našom jedálnom lístku. Je vhodná na prípravu rozmanitých chutných jedál. Môže byť 

surová, varená, konzervovaná alebo kvasená, v každej forme je veľmi chutná. Obsahuje 

veľa vitamínu C.

Kvasenie kapusty je najstarší spôsob konzervovania pot- 

 ravín. Kapustu nastrúhajú na strúhadle na dlhé, tenké pá-

siky a natlačia ju do suda alebo do nádoby. Jednotlivé 

vrstvy kapusty posypú soľou a ochutia čiernym korením, 

bobkovým listom alebo kôprom. Keď sa sud naplní, kapus-

tu zakryjú a zaťažia ťažidlom, obvykle veľkým kameňom.

Keď kapusta pustí šťavu, znamená to, že cukor v listoch 

kapusty sa premenil na kyslú látku, čiže kapusta „skysla“. 

Čo spôsobuje túto zmenu?

„Páchateľmi“ sú kvasné baktérie. Sú to drobné, voľným 

okom neviditeľné živé organizmy.

Kvasená kapusta sa môže jesť aj surová. Obsahuje veľa 

vitamínu C. Jedz z nej veľa a tvoje telo bude mať dostatok 

vitamínov aj v zime!

Hlávková kapusta má mäsité, široké listy. Sú tesne naukladané na seba a vytvárajú 

tvrdú kapustnú hlavu. 

Listy vyrastajú z krátkej, masívnej stonky zvanej hlúb. Listy a hlúb obsahujú veľa 

výživných látok.  Pz.: 1.

Kapusta má rada dobre obrobenú pôdu a vlhko. Pestovanie kapusty je ťažká a na-

máhavá práca. Semená kapusty vysievajú do pareniska a priesady vysádzajú do vlhkej, 

pohnojenej pôdy.

Počas prvého leta vyrastú len korene a listnatá stonka 

(kapustná hlava). Počas druhého leta znovu vysadená 

rastlina vyženie dlhú stonku, na ktorej sa vytvorí súkvetie 

okolík. Z kvetov sa vyvinie plod so semenami. Rastlina 

potrebuje pre svoj úplný vývin dva roky, preto sa nazýva 

dvojročná rastlina.

Pz.: 2.–4.
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Veľmi nebezpečným škodcom hlávkovej kapusty je mlynárik kapustný. Krídla tohto 

motýľa pokrývajú farebné chitínové šupiny. Samička mlynárika kapustného kladie vajíčka 

na rub kapustných listov. Z nich sa vyliahnu húsenice (larvy), ktoré požierajú listy rastliny. 

Rýchlo rastú a viackrát sa lienia. Po štvrtom lienení sa zakuklia a na jar vyletí z kukly 

vyvinutý motýľ. Nakladené vajíčka prejdú počas svojho vývinu obrovskou premenou.

Vývin mlynárika kapustného je úplná premena. Fázy premeny: vajíčko � larva (hú-

senica) � kukla � vyvinutý motýľ. Mlynárik kapustný je hmyz, podobne ako včela 

medonosná.

Pozri si stavbu tela oboch živočíchov a vyhľadaj vlastnosti charakteristické pre hmyz!Pz.: 5.

Hlávková kapusta je dvojročná rastlina: prvé leto: � pravá koreňová sústava, hlúb, 

mäsité listy; druhé leto: � dlhá stonka, kvet, plod.

Mlynárik kapustný sa vyvíja úplnou premenou. Mlynárik kapustný je hmyz.

Zaujímavosť: Kvasená kapusta obsahuje viac vitamínu C ako citrón, preto ju v zime  

jedzme predovšetkým surovú. Kvasená kapusta sa robí z jesennej kapusty. Kvasená kapusta 

vyrábaná v meste Večéš (Vecsés) je známa aj v zahraničí.

Ktoré sú tie časti kapusty, ktoré sa vyvinú počas prvého leta a ktoré sú tie, ktoré sa vyvinú 
počas druhého leta? Ktorá časť rastliny je hlúb? Prečo si pestovanie kapusty vyžaduje veľa 
práce? Ako sa odkladá na zimu? Prečo kapusta kvasí? Ako sa volá škodca kapusty? Ako sa 
vyvíja mlynárik kapustný? Pomenuj škodlivý hmyz, ktorý je tiež motýľ? 

Ktoré kapustovité druhy si môžeš kúpiť v obchode? Čo sa z nich pripravuje? Zbieraj recepty 
jedál! Ktoré kapustové jedlo máš najradšej?  Pz.: 6.

Na nasledujúcu hodinu prines mrkvu a petržlen!

Príbuzní hlávkovej 

kapusty sú: hlávkový 

kel, ružičkový kel, kale-

ráb a karfiol. Poznáme 

viac druhov kapusty: 

letnú, neskorú letnú, 

jesennú a zimnú. 

Listy červenej hlávkovej kapusty jedávame  

najčastejšie dusené.

Listy hlávkového kelu sú zvlnené.

Z ružičkového kelu konzumujeme veľké púčiky 

rastliny.

Z karfiolu konzumujeme zhrubnuté, mäsité  

súkvetie okolík.

Z kalerábu konzumujeme mäsitú stonku rastliny.
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Mrkva a petržlen

Mrkva (karotka) a petržlen patria medzi naše najdôležitejšie zeleniny.

Predchodca mrkvy-karotky je mrkva obyčajná, ktorá dodnes rastie vo voľnej prírode  

v Európe, v Ázii, aj v našej krajine. Z nej vyšľachtil človek dnešné vynikajúce druhy tejto 

zeleniny.

Obe rastliny používame na ochutenie našich jedál. Bez týchto zelenín si chutné poliev-

ky nevieme ani predstaviť. Mrkvu jedávame aj surovú, pre  

vysoký obsah vitamínu A je nevyhnutná pre náš organizmus.

Drobné semená sejú skoro na jar do kyprej, sypkej pôdy. 

Z nich sa vyvinie rastlina.

Mrkva a petržlen majú zhrubnutý koreň. Rastlina ukladá 

do koreňa zásobné látky - živiny. Väčšinu týchto látok tvorí 

cukor a rôzne vitamíny.

Listy sa vyvíjajú na krátkej, zelenej stonke nad hlavným 

koreňom. Majú charakteristickú vôňu. Listy petržlenu použí-

vame na ochutenie jedál. Tieto orgány (koreň, stonka, listy) 

sa vyvinú počas prvého roka.

Mrkva potrebuje pre svoj vývin dve letá. Najkrajšie korene 

na druhú jar opäť vysadia, aby sa vyvinuli semená. 

Počas druhého leta rastlina vyženie dlhú stonku, na ktorej 

sa vyvinie súkvetie okolík tvorené množstvom drobných 

kvetov, z ktorých vznikne plod. Rastlina, ktorá potrebuje pre 

svoj úplný vývin dva roky je dvojročná rastlina. Pz.: 1.–3.

Korene vhodné na konzumáciu uskladňujú v pivniciach. 

Pz.: 4.

Ukáž na obrázku stonku mrkvy a petržlenu!

Blízkym príbuzným mrkvy a petržlenu je kôpor, ktorý sa používa na ochutenie jedál. 

Ktorá časť rastliny sa používa ako korenina?

Charakteristika mrkvy a petržlenu: hlavný úložný koreň, aromatické listy, súkvetie 

okolík, dvojročná rastlina.

Zaujímavosť: Čerstvé listy petržlenu obsahujú viac vitamínu C ako kapusta. Petržlen pre-

zimuje aj v zeleninovej záhrade. 

Charakterizuj časti mrkvy! Ako sa vyvíja mrkva a petržlen? Aká súvislosť je medzi hlavným 
úložným koreňom a dvojročným vývinom? Od čoho je koreň mrkvy sladký?

Prečo je vitamín A potrebný pre organizmus? Zbieraj recepty jedál, do ktorých sa dáva 
mrkva a petržlen!

Na nasledujúcu hodinu prines cibuľu! 
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Cibuľa kuchynská

Cibuľu kuchynskú používame na ochutenie rôznych jedál. Mnohé jedlá si nevieme bez nej 

ani predstaviť. Predchodcom cibule je divorastúca rastlina, ktorá sa vyskytuje v Západnej 

Ázii, ale ľudia pestujú cibuľu už päťtisíc rokov.

Jedlá pripravované z cibule sú typické nielen pre maďarskú kuchyňu. Všetky časti cibule 

sú veľmi cenné. Z tmavohnedej šupky sa pripravuje odvar vhodný na farbenie vajec, od 

ktorého získajú peknú hnedú farbu. Takého farbenie nie je zdraviu škodlivé a nepoškodzuje 

životné prostredie. Vyskúšaj ho aj ty!

O cibuli domácej môžeme právom pove-

dať, že je jednou z našich najstarších kore-

nín. Poznali a jedávali ju už aj starí Maďari, 

ktorí prišli ako prví na územie dnešnej vlasti.

Maďarská cibuľa je v mnohých krajinách 

Európy známa a obľúbená. Je lepšie usklad-

niteľná ako egyptská, holandská alebo špa-

nielska cibuľa.

Najznámejšia oblasť preslávená pestova-

ním cibule je Makó. Vyhľadaj na mape!

Ak cibuľu rozrežeme pozdĺžne na dve čas-

ti, uvidíme jej vnútornú stavbu: pod hrubými 

šupkami (vonkajšími listami) sa nachádzajú 

dužinaté listy (suknice) cibule, v strede sú 

listové výhonky a v dolnej časti uprostred je 

podcibulie. Dužinaté listy a tvrdé 

šupky sa vyvinuli z podcibulia.

V dužinatých listoch sú usklad-

nené živiny na ďalší rok. Z podci-

bulia vyrastajú smerom dole korene 

rovnakej dĺžky a hrúbky. Tieto sa 

nazývajú zväzkové korene.

Pz.: 1., 3.

Nadzemné listy cibule kuchyn-

skej sú zelené, dužinaté, podobné 

rúrke. Ak na jar zasadíme semená 

cibule, na jeseň z nich budú cibule 

s listami (zásobný orgán).

Pz.: 2.

Na čo slúžia tvrdé šupky cibule? 
Aká je nadzemná stonka cibule 
kuchynskej a jej listy?

Cibuľa kuchynská

Červená cibuľa
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Nadzemná stonka s kvetom 

vypučí zo zásobného orgánu, 

z cibule, až v druhom roku. Na 

konci stonky vyrastie množ-

stvo drobných kvetov, ktoré 

spoločne tvoria vrcholové sú-

kvetie v tvare gule. Z kvetov 

vzniknú plody. Z dozretého 

plodu, trojpuzdrovej tobolky, 

vypadnú čierne tvrdé semená.

Pz.: 4.

Cibuľa kuchynská má rada 

kvalitnú, skyprenú pôdu a 

vodu. V cibuli sa tvorí štipľavá 

látka, podobne ako v paprike.

Príbuznou cibuli kuchynskej je cesnak kuchynský. Je to nielen vzácna korenina, ale aj 

liek. Už v staroveku ju používali ako liečivú rastlinu.

Pz.: 5.

 šupky  mäkká stonka

Časti dužinaté listy podzemné dutý list nadzemné
cibule:

 podcibulie 
časti

 vrcholové súkvetie 
časti

 zväzkové korene  
v tvare gule

4 33

Zaujímavosť: Cibuľa kuchynská a cesnak kuchynský obsahujú látky s liečivým účinkom. 

Cesnak je mimoriadne bohatý na éterické oleje. Pravidelná konzumácia cesnaku je mimo-

riadne zdravá, predlžuje život človeka. V zime je oveľa vhodnejšie jedávať cibuľu, ako ovocie.

Koľko druhov listov má cibuľa kuchynská? Ktoré orgány cibule sa vyvinú v prvom roku a ktoré 
v druhom roku? Pomenuj časti cibule! Čo je podcibulie? Ktorá oblasť Maďarska sa vyznačuje 
pestovaním cibule? Aký je rozdiel medzi cesnakom kuchynským a cibuľou kuchynskou? 

Aký významový rozdiel je medzi cibuľou a cibuľou kuchynskou? Prečo štípe cibuľa, keď ju 
krájame? Čo nazývame sadzačkou? 

Na nasledujúcu hodinu prines pár zrniek fazule a hrachu!

30445_IV_Kornyezet_4_Szlovak.indd   16 1/28/16   1:55 PM



17

      Fazuľa a príbuzné druhy zeleniny

Fazuľa, rovnako ako mnohé iné rastliny pestované v záhradách a na poliach, pochádza 

z Južnej Ameriky, z oblasti, kde je oveľa teplejšie podnebie ako u nás. Preto je citlivá na 

chlad. V záhradách sa môže sadiť až koncom apríla, aby jej neuškodili „traja zamrznutí 

svätí“ (Pankrác, Servác Bonifác).

Najrozšírenejšie sú dva druhy fazule:  

popínavá fazuľa a kríčková fazuľa. 

Fazuľu upevňuje v pôde hlavný koreň a 

vedľajšie korene (pravá koreňová sústava). Na 

koreňoch sú aj voľným okom viditeľné drob-

né hrčky, v ktorých žijú užitočné baktérie.

Baktérie môžeš pozorovať len pomocou 

mikroskopu. Tieto baktérie zbierajú zo vzdu-

chu dusík, z ktorého rastlina vytvára dôležité 

bielkoviny.

O ktorých baktériách si sa už učil? Aký je ich 
význam?

Stonka popínavej fazule narastie do dĺžky 

až 2-3 metrov. Dlhá, tenká stonka dokáže 

udržať listy, kvety a plody len tak, ak sa pri-

chytí o nejakú tyčku alebo plot. Vrchol ston-

ky sa počas rastu kruhovito pohybuje proti 

smeru chodu hodinových ručičiek, kým rast-

lina nenájde predmet vhodný na prichytenie. 

Kríčková fazuľa má nižšiu, kratšiu stonku.

Fazuľa má zložené listy pozostávajúce  

z troch listov (trojpočetné). To znamená, že 

na stopke, ktorá sa pripája k stonke, je viac 

listov. Listy sa cez deň roztvoria a celou plo-

chou sa obrátia k Slnku, aby získali čo naj-

viac slnečného svetla. Večer „oddychujú“, 

ochabnú, ovisnú. 

Fazuľa rýchlo rastie, vyvíja sa a čoskoro 

sa objavia kvety. Kvety sa podobajú na oddy-

chujúceho motýľa alebo možno skôr na pla-

chetnicu. Kvet sa skladá z piatich korunných 

lupienkov, ktoré sa líšia tvarom aj veľkosťou. 

Kališné lístky objímajú korunné lupien-

ky odlišných tvarov. Dva spodné korunné 

lupienky sú zrastené a nazývajú sa člnok. 

Korunné lupienky stojace po oboch stranách 

sú veslá a posledný najväčší korunný lupie-

nok je plachta.

Kvety takéhoto tvaru sa volajú motýľovité 

kvety, rastline sa hovorí, že je motýľokvetá.
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Plody fazule sú struky. 

Struky sú chutné aj zelené 

(zelená fazuľa), dajú sa rôzne 

pripraviť. Keď plod dozrie, 

uschne a po oboch stra-

nách pozdĺžne pukne na dve 

chlopne. Ak ich včas neobe-

rieme, semená povypadajú. 

Fazuľa vylúskaná zo zre-

lého struku sa volá suchá 

fazuľa. Suchá fazuľa je dôležitou súčasťou našej zimnej stravy. Je bohatá na bielkoviny, 

je výživná a zdravá. Ak je uskladnená na suchom mieste, môže sa použiť po dobu dvoch 

rokov.  Pz.: 1.–3.

Po dozretí plodov listy ožltnú a rastlina zahynie. Fazuľa je jednoročná rastlina. Fazuľa 

si okrem odstraňovania buriny nevyžaduje veľa starostlivosti.

Hrach sa seje skoro na jar. 

Je to zelenina, ktorú môže-

me v prípade priaznivého 

počasia ochutnať ako prvú. 

Obsahuje veľa vitamínov 

a zmierňuje ich nedostatok  

v organizme.

V prípade šošovice kon-

zumujeme drobné semená 

vylúskané zo suchého plodu 

rastliny. Je cenných zdrojom 

živín najmä v zime. Pestujú 

sa rôzne, aj šľachtené druhy 

motýľokvetých rastlín. 

Pz.: 4.–8.

Časti fazule: pravá koreňová sústava, hrčky (užitočné hrčkovité baktérie), mäkká 

stonka (popínavá rastlina), zložené listy, motýľovité kvety, struky (suchý plod).

Príbuzné strukoviny sú hrach siaty a šošovica. Pestujú sa rôzne šľachtené druhy 

týchto rastlín. Dôležité potravinárske rastliny.

Zaujímavosť: Podzemnica olejná (arašidy) a sója sú príbuzné strukoviny. Sója sa stala  

v uplynulých desaťročiach významnou potravinárskou rastlinou aj v Európe. Je vhodná na 

nahradenie mäsa.   

Zbieraj recepty na prípravu sójových jedál, niektorý z nich vyskúšaj! Príprava jedál je jednoduchá.

Prečo sa môže fazuľa siať až po jarných mrazoch? Vymenuj časti rastliny! Čo je charakte-
ristické pre koreň? Vysvetli pojem popínavá rastlina! Ktoré časti tvoria zložený list fazule? 
Vysvetli stavbu motýľovitého kvetu! Ako sa nazýva plod fazule? Čo je charakteristické pre 
suché plody? Vymenuj niekoľko mäsitých plodov! Aký je rozdiel medzi týmito typmi plodov? 
Prečo je fazuľa, hrach a šošovica našou dôležitou potravou?

Ktoré jedlá môžeme pripraviť z fazule a hrachu? Zbieraj recepty jedál a vyskúšaj ich 
doma s mamičkou!

Zelená fazuľa Suchá fazuľa

Hrach Žltý hrach

Šošovicový struk Suchá šošovica
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