
 

Podzimní plody 

V podzimním období dozrávají všemožné rostlinné plody. Zrání probíhá v plodech 

ze středu k obvodu, jejich růst je tím ukončen, a můžeme je sníst. Při zrání se zvyšuje jejich 

šťavnatost, barevnost i vůně. Zralé ovoce i zelenina jsou velkým přínosem pro náš lidský 

organismus a jsou velmi důležité pro udržení zdraví. Obohacují stravu o vitamíny, 

minerální látky a cukry. Důležitou složkou je také vláknina, která pomáhá udržovat střeva 

v dobrém stavu, zlepšuje jejich peristaltiku a tím snižuje riziko střevních onemocnění. 

Rozpustná vláknina pomáhá snižovat krevní hladinu tuku a zpomaluje vstřebávání cukru. 

Denně bychom měli sníst minimálně 500g ovoce a zeleniny. Nejvhodnější je konzumace 

ovoce a zeleniny v čerstvém stavu. 

 

1. Jaké plody zeleniny, které na podzim dozrávají, znáš? Vylušti přesmyčky 

a najdi je: 

MBROBRA 
 

 AKSAPUT 
 

 

ELBCKRIOO 
 

 RREÓP 
 

 

ECREL 
 

 AŘCHIEŘ 
 

 

EEVNRČÁ APŘE 
 

 PŠTÁEN 
 

 

NÝĚD 
 

 EÍZL  

2.  Znáš nějaké další plody zeleniny? Vypiš aspoň 3: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

3. Plody _ _ _  C _, dozrávající na podzim, najdeš v tajence po jejím vyluštění: 

            -     
                 
                 
      C           
                 

1. Malé kulaté plody révy se nazývají bobule a jejich barvy jsou velmi rozmanité, od zelené, 
zelenožluté, žluté po červenou až tmavofialovou, mají mnoho vit. C a B6, napiš jejich název. 

2. Peckový plod je ohraničený jedlou slupkou, která má narůžovělou až načervenalou 
barvu, pokud je plod zralý. Často je slupka chráněna drobným chmýřím. Plod je obvykle 
ve tvaru nepravidelné koule, která je rozdělena viditelnou rýhou na dvě nestejné části. 
Mají mnoho vitamínů, např. provitamín A, B3 a C. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slupka


 

3. Řadí se k růžovité čeledi a jejich plodem je souplodí jednosemenných černých, 
červených nebo žlutých peckoviček. Jsou to vzpřímené nebo plazivé keře s ostny, 
případně též vytrvalé byliny. Speciální botanické odvětví, které je zkoumá, se nazývá 
batologie. Obsahují především třísloviny, flavonoidy, vitamín A, menší množství vitaminu 
C. 

4.  C – napiš cizokrajné ovoce, s písmenem C v jeho názvu, které znáš: ………………..……….. 

Zjisti, odkud pochází a kdy dozrává:…………………………………………………………………………… 

5. Patří mezi slivoně, jedná se o strom nebo keř, který je až 10 m vysoký. Je to peckovice 
modré až fialové barvy, mírně nasládlé chuti. Plody se konzumují syrové, konzervované 
mražením nebo kompotované, vyrábějí se z nich povidla, plní se jimi ovocné knedlíky, 
buchty i koláče, suší se nebo se z nich po zkvašení destilací vyrábí slivovice. Obsahují 
organické kyseliny (např. jablečná), třísloviny, dusíkaté látky, minerální látky a vitamíny 
(provitamín A, B1, B2, C.)  

4. Najdi v plodu „jablečného bludiště“ cestu k jadérkám a můžeš si jej i 
vybarvit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám mnoho zdraví.. 

  

Zdroj: www.szm.cz 
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