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Rostlina je složená z buněk
• buňka je základní stavební jednotka živých 

organismů

CHLOROPLAST

SOUSTAVA VÁČKŮ A 
MĚCHÝŘKŮ

obr.č.1
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obr.č. 2: chloroplasty v buňce

obr. č.3: chloroplast 



PLETIVO (rostlinná tkáň)
= soubor buněk stejného tvaru a stejné funkce

• asimilační pletivo - listy a nezralé plody, probíhá v 

nich fotosyntéza

obr. č. 4



• vodivé pletivo (vede vodu a minerální látky z 

půdy do listů a odvádí produkty fotosyntézy z 

listů)

obr.č.5 a 6: řez stonku – vodivá pletiva



• pletivo dělivé – umožňuje růst rostliny

dělivé pletivo na 
kořenu rostliny

obr. č. 8: dělivé pletivo 
na vrcholu rostliny

obr. č 7: kořenová čepička



• pletivo krycí – na povrchu, zabraňuje 

vysoušení rostliny, obsahuje průduchy 

obr. č. 10: povrch listu s chlupyobr. č. 9: pokožka s průduchem



• podpůrné pletivo 
(udržuje tvar a vzpřímený růst rostliny) 

obr.č.11: slunečnice roční obr. č. 12: šťovík tupolistý



• zásobní pletivo - k přežití nepříznivých 

podmínek, obsahuje zásobní látky

např. cibule, hlízy, oddenky, semena a plody

obr. č.13:cibule obr. č.15:hlízy bramborobr. č.14: oddenek



OPAKOVÁNÍ

1. Co jsou to pletiva?

2. Vyjmenuj alespoň 3 typy pletiv a vysvětli 2. Vyjmenuj alespoň 3 typy pletiv a vysvětli 

jejich funkci.
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