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20 DRUHŮ ROSTLIN



Bazalka Indická
● Obsahuje aromatické silice a využívá 

se jako bylinný čaj

Kohoutek luční
● Je to dvouletá vytrvalá 

a planě rostoucí rostlina
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Zvonek
● Jedná se o jednoletou rostlinu,

rod zahrnuje asi 450 druhů.

Kopretina bílá
● Je to vysoká bylina která dorůstá

20 až 80 cm
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Jitrocel
● Čítá okolo 275 druhů a mnoho

poddruhů

Kostival lékařský
● Jedná se o léčivou rostlinu, říká se jí také

jiným názvem Medunice ,černý kořen, ...
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Svízel vonný
● Je to lesní bylina, dříve

se používala hojně v lékařství

Kakost skvrnitý
● Pochází z lesů ve východní části
Severní Ameriky
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Mochna
● Je to rod s více než 500 druhy

Kostival drsný
●V Americe je známý
jako plevel
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Pampeliška
● Jiným názvem také 
smetánka, je známý rod 

dvouděložných rostlin

Pomněnka
• Název spojen s modrou barvou – symbolem 

věrnosti. Dvouletá rostlina rozšířená v celé 

Evropě.



Fialka Zahradní
● Pěstuje se jako zahradní rostlina

Brčál větší
● Dorůstá do výšky 25 cm

a šíří se neomezeně dlouho
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Višeň obecná
● Jedná se o ovocný strom z čeledi 

růžovitých

Narcis žlutý
● Je to druh jednoděložné rostliny,

v roce 1981 se stala Německou
rostlinou
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Zběhovec plazivý
● Roste na loukách, v lesích nebo
na skalce

Broskvoň obecná
● Je to ovocný strom s peckovitými

plody, který kvete v březnu, dubnu 

a květnu



Jetel egyptský
● Je to duležitá zimní plodina v Egyptě,

kde se mohla pěstovat již od středověku
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Ladoňka
● Je rod z čeledi chřestovité, 
v minulosti hyacintovité



20 DRUHŮ ZVÍŘAT
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Kovařík
● Je to jedna z velkých čeledí

zahrnující asi 8 800 druhů

Hlemýžď zahradní
● Jedná se o největšího plže žijícího

v České republice
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Křižák obecný
●Obývá hlavně lesy, zahrady a otevřené
krajiny

Pěnodějka krvavá
● Její larva má velikost okolo 
10 mm
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Stenodema
● Rostlinný druh brouka Skvrnovníček

● Je z rodu můr, někteří jedinci
jsou pouze jedno barevní
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Potemník Brazilský
● Je rozšířen zejména v Jižní
a severní Americe

Plzák španělský
● Pochází ze západní Francie

a jižní Anglie
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Hypera
● Je rod vojtěšek a jetelů z čeledi 

brouků

Saranče obecná
● Je rovnokřídlí hmyz
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Včela medonosná
● Patří mezi blanokřídlý hmyz

Křižák podkorní
● Díky svému plochému tělu

je těžko zaměnitelný
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Masařka obecná
● Je 15 až 20 mm velká moucha

Rhagio
● Je celosvětový rod dravých mušek
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Zrnokaz bobový
● Jsou převážně ve skladech

Dlouhososka velká
● Je dvoukřídlý hmyz z čeledi
dlouhososkovitých
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Vroubenka smrdutá
● Je ploštice z čeledi vroubenkovitých

Kropenatec jetelový
● Je můra z čeledi geometridae
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Skákavka pruhovaná
● Je nápadně zbarvený pavouk
a dosahuje délky 5-7 mm

Slepýš křehký
● Je představitel beznohých ještěrů


