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Pre lepšie zvládnutie zadaných úloh si prečítajte nasledujúce pokyny:

1. Každá skupina (     ) má svojho vedúceho, s ktorým ste počas celého 

dňa a ktorý Vám vždy ochotne pomôže. V úvode odovzdáte vedúcemu šablónu z tohto zošita.

2. Máme 6 stanovíšť, ktoré sú farebne označené (   

  ) a tu budete plniť zadané úlohy. Vyznačené sú aj na mape, ktorá 

sa nachádza v zadnej časti zošita.

 3. Na jednotlivé stanovištia Vás privedie Váš vedúci. Úlohy plníte samostatne.

4. Po vyplnení všetkých úloh prepíšete pridelený počet bodov do šablóny, ktorú Vám dá Váš vedúci, potom mu 

ju vyplnenú odovzdáte späť.

5. Počas obeda sa správajte ticho, nevzďaľujte sa od vášho vedúceho.

červení, zelení, žltí, modrí, oranžoví, siví

Zasadačka, Skleník, Ekologická náučná plocha, Dolné 

bazény, Lúka pri studni, Pri pareniskách

Milí žiaci,
vitajte v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Školské kolo BOTANIKIÁDY  máte úspešne 
za sebou a sme radi, že ste spolu s Vašimi učiteľmi a spolužiakmi prijali naše pozvanie na regionálne kolo 
BOTANIKIÁDY. Veríme, že sa Vám u nás bude páčiť a odnesiete si z Botanickej záhrady množstvo zážitkov, poznatkov
a nových priateľstiev. 

(POZOR!)
Nič netrhajte   a neničte, všetky rastliny v skleníkoch aj vonku sú vzácne, preto sa správajte disciplinovane
a úlohy plňte  s úsmevom.



Úloha č. 1

PREŠMYČKA – BLÁZNIVÉ SLABIKY

V nasledujúcich slovách sa to nejako pomotalo – slabiky si povymieňali 
miesta. Daj ich do poriadku a zisti, ktoré názvy chránených rastlín 
jednotlivé slová ukrývajú.

       vecčovstava                     kažiensne                        čikváhla 

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

Počet bodov:

Napíš správne názvy



Úloha č. 2

Vyber rastlinu, ktorá dorastá 
do najväčšej výšky a zakrúž-
kuj správnu odpoveď.

a) ľuľok zemiakový
b) kukurica siata
c) mak siaty
d) hrach siaty

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

Počet bodov:



Úloha č. 3

Nájdi výraz, ktorý spája trojicu slov a doplň chýbajúce písmená.

a) hrach, fazuľa, šošovica 
                        
b) repka, slnečnica, mak

b) ďatelina, lucerna, vika
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stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

Počet bodov:

I



Úloha č. 4

Cez ktorý orgán sa najčastejšie dostáva voda do rastlín?
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) list
b) koreň
c) stonka
d) blizna

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

Počet bodov:
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2

Úloha č. 5

TAJNIČKA

Vyrieš nasledujúcu tajničku: podľa čísel napíš do riadkov 
správne odpovede pre jednotlivé zadania.

1. Lesný ker, patrí medzi liečivé rastliny, zbiera sa
    veľký kvet s charakteristickou vôňou.
2. Ihličnatý strom s pichľavými ihlicami, ktoré sú
    kefkovito rozostavené. Šišky visia dole.
3. Žltý prášok, ktorý sa nachádza v kvete.
4. Životná podmienka, bez ktorej sa nedá žiť.
5. Vyživovací ústroj rastliny.

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

Počet bodov:



Úloha č. 6

Doplň chýbajúce hlásky v náz-
voch drevín (orientuj sa podľa 
obrázku).

J _ _ Ľ _  _ Ŕ _ _ J _ _ _ B _ _ _

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

Počet bodov:



Úloha č. 7

Ako sa volá dej prenášania peľu na bliznu?
Napíš správnu odpoveď.

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

Počet bodov:



Úloha č. 8 

OSEMSMEROVKA

V osemsmerovke je ukrytých 9 mien lúčnych bylín. Nájdi ich a vyškrtaj! 
Ak sa Ti podarí  nájsť, zistíš, akú tajničku osemsmerovka 
ukrýva. Písmená, ktoré nie sú vyškrtnuté, napíš do voľných okienok.

Pomôcka: kukučka, zvonček, dúška, lipnica, hlaváčik, pakost, záružlie, 
mätonoh, šalvia.
(V osemsmerovke sa škrtajú slová v ôsmich smeroch - vodorovne sprava doľava, zľava 
doprava, zvisle zhora dole i zdola nahor, po uhlopriečkach tiež oboma smermi.)

všetky mená 

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“

stanovište č. 1

„ZASADAČKA“
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Počet bodov:



stanovište č. 2

„SKLENÍK“

stanovište č. 2

„SKLENÍK“

Úloha č. 1

Počas prechádzky po skleníku si sa 
oboznámil s niektorými tropickými a sub-
tropickými rastlinami.
Spomeň si, ako vyzerajú, ako sa vola-
jú a zakrúžkuj tri rastliny, s ktorými si 
sa stretol v prvom expozičnom skle-
níku. 

Počet bodov:

  a         banánovník

  b               figovník

  d           eukalyptus

  e  kokosová palma

  f       datľová palma

  c               čajovník



Počet bodov:

Úloha č. 2

Poobzeraj sa v najvyššom skleníku okolo seba a nájdi najvyššiu 
bambusovitú trávu sveta, dorastúcu do výšky až 40 m. Volá sa 
Dendrocalmus giganteus.

Spomeň si, ako sa volá medvedík, ktorý žije v Ázii a jeho 
potravou sú listy a mladé výhonky bambusu.
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) koala medvedíkovitá
b) panda veľká
c) medvedík čistotný
d) medveď hnedý

stanovište č. 2

„SKLENÍK“

stanovište č. 2

„SKLENÍK“



Počet bodov:

Úloha č. 1

TAJNIČKA

Podľa predložených očíslovaných konárikov urči druh dreviny
a napíš jej meno do príslušného riadku s rovnakým číslom
ako má číslo konárika.
Vyrieš nasledujúcu  tajničku.

stanovište č. 3

„EKOLOGICKÁ NÁUČNÁ PLOCHA“

stanovište č. 3

„EKOLOGICKÁ NÁUČNÁ PLOCHA“
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1 1 32 4 5



Počet bodov:

Úloha č. 2

Podľa tvaru listu urči názov dreviny. 
Napíš správnu odpoveď.

stanovište č. 3

„EKOLOGICKÁ NÁUČNÁ PLOCHA“

stanovište č. 3

„EKOLOGICKÁ NÁUČNÁ PLOCHA“



Počet bodov:

Úloha č. 3

Urči vybrané plody listnatých drevín. 
Napíš správnu odpoveď.

stanovište č. 3

„EKOLOGICKÁ NÁUČNÁ PLOCHA“

stanovište č. 3

„EKOLOGICKÁ NÁUČNÁ PLOCHA“



Úloha č. 1

Najznámejšia vodná rastlina vytvára v letnom období cha-
rakteristické listy plávajúce na hladine. Veľké kvety sú
pri pôvodnom botanickom druhu bielo vyfarbené. Vyšľachtené 
odrody môžu kvitnúť rôznymi farbami. Pod vodnou hladinou, 
tesne nad dnom, sa rozrastajú jej podzemky. Koreňmi sú pevne 
ukotvené v bahne.
Ktorej rastline zodpovedá tento popis, obrázok a ukážka?
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) pálka úzkolistá
b) okrasa okolíkatá
c) lekno biele
d) kosatec žltý

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

Počet bodov:



Počet bodov:

Úloha č. 2

a) stolístok klasnatý
b) žaburinka menšia
c) trsť obyčajná
d) žabník skorocelový

Na hladine stojatých vôd sa môže vyskytovať porast tvorený veľkým 
počtom drobných plávajúcich rastliniek. Často pokrývajú v súvislej vrstve 
podstatnú časť hladiny.

Podľa obrázka a praktickej ukážky rozhodni, o ktorý druh  ide.
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“



Úloha č. 3

Na podmáčaných miestach, v močiaroch, ale aj pozdĺž brehu jazera
v plytkej vode sa môžu vyskytovať bujne rastúce vodné rastliny. 
Rozširujú sa veľmi ľahko odnožovaním a vytvárajú husté porasty,
v ktorých nachádzajú svoj úkryt vodné živočíchy. Rastliny sú 
charakteristické dlhými  listami  usporiadanými do ružíc v dvoch radoch. 
Najlepšie ich poznáme podľa známeho kvetenstva pripomínajúceho 
„cigaru“.
Ktorej rastline zodpovedá tento popis, obrázok a ukážka?
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) pálka širokolistá
b) puškvorec obyčajný
c) leknica žltá
d) trsť obyčajná

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

Počet bodov:



Úloha č. 4

V pobrežných porastoch, na podmáčaných miestach a v močiaroch, 
rastie rastlina, ktorú ľahko spoznáš podľa silnej vône. Aromatická je celá 
stonka, listy aj fialovo-ružové kvety. Ak jemne rozotrieš medzi prstami 
lístok, ucítiš výraznú pepermintovú vôňu.

Ktorá vodná rastlina takto výrazne vonia?
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) vodnianka žabia
b) mäta vodná
c) pálka úzkolistá
d) leknovec štítnatý

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

Počet bodov:



Úloha č. 5

V stojatých vodách teplejších oblastí nášho územia rástla kedysi hojne 
zaujímavá rastlina. Dnes sa vyskytuje vzácne, a preto je prísne 
chránená. Vytvára ružice listov s pílkovito obrúbenými okrajmi. Koncom 
zimy klíči z prezimujúcich pupeňov na dne močiara, na jar sa vznáša
vo vode a v lete vystupuje nad hladinu. Kvitne bielymi kvietkami. Svojím 
vzhľadom trocha pripomína známu exotickú sukulentnú rastlinu.
To môže poslúžiť ako vhodná pomôcka pri odlíšení jej pomenovania.
Vyber si z nasledujúcich možností.
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) šípovka vodná
b) ježohlav jednoduchý
c) kotvica plávajúca
d) rezavka aloovitá

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

stanovište č. 4

„DOLNÉ BAZÉNY“

Počet bodov:



stanovište č. 5

„LÚKA PRI STUDNI“

stanovište č. 5

„LÚKA PRI STUDNI“

Úloha č. 1 

TAJNIČKA

Nájdi slovo, ktoré ukrýva tajnička doplňovačky.
Do jednotlivých riadkov doplňovačky napíš meno rastliny, 
ktorá má rovnaké číslo ako príslušný riadok.
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1
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3

Počet bodov:

12 3 41



Úloha č. 2

PUZZLE

Ale sa to pomiešalo! V škatuli nájdeš časti 3 rastlín z tejto 
lúky. Poskladaj z nich tieto tri rastliny (ak si nevieš poradiť, 
pozri sa, ako vyzerajú celé – nájdeš ich na tejto lúke).

stanovište č. 5

„LÚKA PRI STUDNI“

stanovište č. 5

„LÚKA PRI STUDNI“

Počet bodov:



Úloha č. 3

TRÁVY

Dôležitými lúčnymi rastlinami sú trávy.

Nájdi na lúke kvitnúcu trávu – vytrhni ju aj s koreňom.
Oddeľ od seba jej jednotlivé časti. 

 
Jednotlivým častiam rastlinného 

tela daj správny názov.

stanovište č. 5

„LÚKA PRI STUDNI“

stanovište č. 5

„LÚKA PRI STUDNI“

Počet bodov:

Napíš správne názvy.



Počet bodov:

stanovište č. 6

„PRI PARENISKÁCH“

Úloha č. 1

Presádzanie rastlín je jedným z najdôležitejších úkonov, ktoré pri ich pestovaní 
opakovane vykonávame. Základné body postupu práce môžeme stručne popísať takto:

1. Pripravíme si substrát (zeminu), drenážny materiál (napr. hrubší piesok, drobné
kamienky a pod.), kvetináč, presádzanú rastlinu, pomôcky na polievanie,
podstavnú misku.

2. Do kvetináča nasypeme drenážnu vrstvu, prisypeme potrebné množstvo 
substrátu.

3. Pripravíme rastlinku na sadenie: Vyklepneme ju z pôvodného kvetináča,
prekontrolujeme korienky, prípadne ich ošetríme.

4. Vložíme rastlinku do nového kvetináča, obsypeme ju substrátom, ktorý prstami
utlačíme.

5. Poklopeme kvetináč z boku rukou, aby sa substrát  rovnomerne usadil a môžeme
rastlinku zaliať primeraným množstvom vody.

Vykonaj samostatne pod dohľadom pracovníka.

stanovište č. 6

„PRI PARENISKÁCH“






