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1. Popiš stavbu těla přesličky. Použij slova nápovědy pod obrázkem. 

 

obr. 1 

(zelená lodyha, nezelená lodyha, výtrusnicový klas, oddenek, kořeny) 

 

2. K orgánu přiřaď funkci. Spoj šipkou pojmy, které patří k sobě. 

ZELENÁ LODYHA příjem vody a živin 

NEZELENÁ LODYHA je součástí nezelené lodyhy 

VÝTRUSNICOVÝ KLAS slouží k rozmnožování 

ODDENEK obsahuje zásobní látky 

KOŘENY provádí fotosyntézu  

 

 

3. K charakteristice přiřaď název přesličky. 

Vytváří jen jednu lodyhu, která je nejprve hnědá a na konci 

nese výtrusnicový klas. Když výtrusy vypadají, lodyha 

zezelená a začne se větvit. 

 

Na jaře vyrůstá nejprve nezelená lodyha, která po vypadání 

výtrusů zaniká. Na konci 

jara vyrůstá z oddenku letní zelená lodyha. 

 



4. Vylušti název naší největší přesličky.  

 

klíč k řešení 

ABC DEF GHCH 

IJK LMN OPQ 

RST UVW XYZ 
 

3  2  2  2  2  3  2  1  

 

 

5. Lodyhy přesličky rolní jsou křehké a drsné, proto je táborníci používali na mytí 

nádobí. Vyhledej na internetu látku, která způsobuje drsnost přesličky. 

 

 

6. Pojmenuj naši nejběžnější plavuň. 

     

 

 

 

 

 

                obr. 2 

7. Jak se rozmnožují plavuně a přesličky? 

 

 

 

8. Porovnej velikost plavuní dnes a v období prvohor. 

 

 

9. Která významná nerostná surovina pochází z období prvohor? 

 

 

 

PŘESLIČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 
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PŘESLIČKA největší . . . . . 
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