
LÚČNE KVETY



LÚKA
Milé deti. Boli ste už na lúke ? Tí, ktorí boli, 
určite vedia, ako taká lúka vyzerá. Ide o veľkú 
trávnatú plochu, na ktorej rastie množstvo 
rôznych kvetov.  A dnes si niektoré z nich 
predstavíme.



PÚPAVA
- Celým názvom púpava lekárska. Je to liečivá 

rastlina, ale aj odolná burina. 
- Z koreňa pod zemou vyrastajú typicky zúbkaté 

listy a spolu s nimi z neho vyrastá dutá 
valcovitá stonka, ktorá nesie zlatožltý kvet.

- Z púpav sa často vijú vence. 



- Keď púpava odkvitne, tak jej žltý kvietok sa 
zmení na svetlosivú krehkú pápernatú guľu, 
ktorá sa rozletí hneď, keď trošku zafúka vietor. 
Deje sa to preto, že každé jedno páperie so sebou 
nesie semienko púpavy, z ktorého potom vyrastie 
nová púpava.



SEDMOKRÁSKA
- Celým názvom Sedmokráska obyčajná. Je 

liečivá, ale považuje sa aj za burinu.
- Z koreňa pod zemou vyrastajú lopatkovité 

vrúbkované listy a spolu s nimi aj stonka, ktorá 
nesie kvet. Kvet je zložený zo žltého stredu, 
okolo ktorého sú biele až slaboružové 
lupienky.



FIALKA
- Celým názvom Fialka 

voňavá. Je liečivá.



- Z koreňa pod zemou vyrastajú srdcovité 
vrúbkované listy a stonka, ktorá nesie kvet, 
ktorý má 5 nerovnakých korunných lupienkov 
fialovej farby, zriedkavo bielej farby. 
Charakteristické sú najmä prenikavou sladkou 
vôňou.

- V minulosti sa používala vo voňavkárstve na 
výrobu fialkového parfumu.



MARGARÉTKA
- Celým názvom Margaréta biela.



- Z koreňa vyrastajú tmavozelené lopatkovité 
listy s vrúbkovaným okrajom a stonka so 
striedavo rastúcimi kopijovitými listami so 
zúbkatým okrajom. Čím sú listy na stonke 
vyššie, tým sú menšie. Stonka nesie kvet zložený 
zo žltého stredu, okolo ktorého sú biele lupienky



KONVALINKA
- Celým názvom Konvalinka voňavá. Je 

jedovatá. 
- Z koreňa vyrastajú 2, zriedka 3, elipsovité až 

kopijovité, jednoduché listy a stonka, ktorá 
nesie jednostranný strapec previsnutých kvetov
na krátkych stopkách. 



Kvety sú zvonkovité, skladajúce sa zo 6 
zrastených lupienkov bielej až žltkastej farby. 
Sladko voňajú. Menia sa na plody, ktorými sú 
guľaté, červené, jedovaté bobule.
- Vyrába sa z nej konvalinkový parfum.



SNEŽIENKA
- Celým názvom 

Snežienka jarná. Je 
jedovatá. Patrí medzi 
prvé jarné kvety a 
často rastie z ešte 
zasneženej zeme. 

- Z koreňa v tvare 
cibuľky vyrastajú 2 
tmavozelené, úzke 
listy a stonka nesúca 
biely, previsnutý kvet. 



ZVONČEK
- Celým názvom Zvonček konáristý.
- Z koreňa vyrastajú úzko elipsovité 

listy so stopkami a rozkonárená 
stonka, na ktorej striedavo rastú listy –
spodné sú elipsovité a horné 
kopijovité, a kvety na stopkách. Kvety 
majú bledofialovú až modrofialovú 
farbu, lupene sú špicaté, na konci 
ohnuté a rastúce do tvaru kalicha.



MAK VLČÍ
- Považuje sa za 

burinu.
- Z koreňa pod zemou 

vyrastá chlpatá 
stonka s chlpatými 
zúbkatými a výrazne 
členitými listami, a s 
kvetom skladajúcim 
sa zo 4 červených 
lupeňov. Plodom je 
makovica.






