
Naše babičky a deduškovia sa kedysi 
dorozumievali kytičkami kvetov alebo halúzkami. Mládenec 

poslal svojej milej napríklad červenú ružičku a čakal na odpoveď v podobe 
kvietka. Keď dostal od objektu svojho záujmu napríklad stonku žihľavy, 

bez veľkých slov sa dozvedel to, čo mal vedieť. V tomto prípade 
ho to nepotešilo, jeho námaha bola zbytočná. 

REČ KVETOV V minulosti sa vo väčších mestách 
pravidelne konali kvetinové trhy.
Najobľúbenejšou 
a najpredávanejšou kvetinou 
v dejinách bola a dodnes ostala 
ruža. RUŽA stelesňuje krásu, 
eleganciu a romantiku. Na svete 
jestvuje viac ako dvadsaťtisíc 
odrôd ruží. V rebríčku obľúbenosti 
sa na ďalších miestach umiestnili:
ĽALIA ako symbol mladosti a krásy.
SLNEČNICA, ktorá symbolizuje 
dlhovekosť, vernosť, slnko.

TULIPÁN predstavuje 
sviežosť, jar, radosť zo života. 
V niektorých krajinách dokonca aj 
hlúposť.
PIVÓNIA sa spája s krásou, cťou, 
bohatstvom.
GLADIOLA je symbolom sily, 
charakteru, vernosti.
CÍNIA je znakom priateľstva, 
vytrvalosti a myšlienok na 
blížnych. 
   

vetvička ruže 
NEŠŤASTIE

nezábudka 
NEZABUDNEM NA TEBA

červená ruža 
ZAHYNIEM LÁSKOU

konvalinka 
MILUJEM IBA TEBA

sirôtka 
PONÁHĽAJ SA, 

ČAKÁM ŤA

narcis 
KEDY ŤA MÔŽEM VIDIEŤ?

margarétka 
MILUJEM ŤA 

plesnivec 
NAPÍŠ ČO NAJSKÔR

pŕhľava 
MÁRNE SA NAMÁHAŠ

horec 
ĎAKUJEM

Ak by ste sa chceli inšpirovať, nech sa páči

Z kvietkov sa dobre lisujú sirôtka, margarétka, narcis, pŕhľava, nezábudka, konvalinka.

HI-HIHI-HI

Na výstave kvetín pribehne pani za strážnikom.

– Pane, prosím, stratil sa mi maličký psík.

– A kde ste ho naposledy videli?

– Tam pri tých krásnych červených 

kvetoch s dlhými jazykmi.

– Myslíte pri tých mäsožravých?

Spoj dvojice 
rovnakých motýľov.
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Najstarší zachovaný herbár na Slovensku je z roku 1766. 
Zostavil ho mních Cyprián, ktorý žil v Červenom Kláštore 
v Pieninách. Herbár má takmer sto strán, na niektorých 
stranách je až 6 rastliniek, ktoré sú pomenované a popísané 
v rôznych jazykoch. Aj podľa súčasných vedcov boli rastliny 
určené správne a sú krásne vylisované. Herbár je viazaný v koži. 
Mních Cyprián sa venoval aj liečiteľstvu 
a výrobe lietajúceho stroja. Práve o tom 
vznikol v roku 2010 celovečerný film 
s názvom Lietajúci Cyprián. 

Významným botanikom bol kňaz  
a národovec Andrej Kmeť. Narodil sa v roku 
1841. Založil naše prvé múzeum v Martine, 
ako archeológ vykopal na našom území kosť 
mamuta a jeho herbár obsahuje 70 000 
rastlín, z toho 6000 ruží. Pre botaniku 
nadchol ďalšiu významnú odborníčku 
Izabelu Textorisovú. 

Prvá slovenská botanička Izabela Textorisová 
sa narodila v roku 1866. Pracovala ako poštárka v čase,  
keď ešte nebolo zvykom, aby boli ženy zamestnané. 
Žila v Telgárte a mala krásneho koníčka – venovala sa 
rastlinkám. Jej herbár je dodnes uložený na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bola známou 
a uznávanou botaničkou aj v zahraničí, ovládala šesť jazykov  
a písala si s vedcami z celej Európy.

Dnes sú významné herbáre našich odborníkov uložené 
v Slovenskom národnom múzeu a obsahujú 
takmer 468 000 položiek.

SLOVENSKÉ HERBÁRE

Andrej Kmeť

Izabela Textorisová
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Marta Hlušíková

LESNÉ HODY

Pozvali ma na hody
kamarátky jahody:

už sa teším, kade chodím,
to si zasa zajahodím!

MÔJ HERBÁR
Názov kvetu, bylinky: ..............................................
Miesto zberu: .........................................................
Dátum a čas zberu: .................................................
Moje meno a podpis: ................................................

PEXESO KVETINIEK A BYLINIEK
Teraz si môžeš porovnať, či si správne uhádol názvy byliniek  

na druhej strane pexesa. Bol si úspešný?  
Akú známku by si dostal na hodine prírodovedy?

ĎATELINA LÚČNA

JAHODA LESNÁ

PÚPAVA LEKÁRSKA

PAMAJORÁN OBYČAJNÝ

LIPA MALOLISTÁ

LEVANDUĽA LEKÁRSKA

MARGARÉTA BIELA

PETRŽLEN ZÁHRADNÝ

PRVOSIENKA VYŠŠIA

FIALKA TROJFAREBNÁ

PŔHĽAVA DVOJDOMÁ

SRDCOVKA NÁDHERNÁ
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