


CVET



ZGRADBA CVETA

1. PESTIČ

2. VENČNI LIST

3. PRAŠNIK

4. ČAŠNI LIST

5. CVETIŠČE

Med posebne cvetne dele uvrščamo tudi MEDOVNIK, ki je videti kot 
nabreklina in je nameščen ob pestiču. V njem nastaja nektar/medičina.



ČAŠNI IN VENČNI LISTI

1. VENČNI LISTI
- so barviti in dišeči
-NALOGA: privabljajo opraševalce

2. ČAŠNI LISTI
-običajno so zelene barve
-NALOGA: varujejo cvetni popek (cvet, ko je še v popku)



PRAŠNIKI

Prašnična nit

2 polprašnici, 
ki gradita 
prašnico

PRAŠNIK
(moški spolni organ 
pri rastlinah)

-Prašnična nit je nosilec 
prašnika

-Če prašnico, ki je 
dvodelna prerežemo, 
vidimo, da je sestavljena 
iz 4 pelodnih vrečic. 
Pelodne vrečice so 
napolnjene s cvetnim 
prahom, v pelodnih zrnih 
pa so moške spolne celice



PESTIČ

Zgradba pestiča:

1.BRAZDA- pri opraševanju se na 
brazdo prilepijo pelodna zrna

2. VRAT

3. PLODNICA- varuje semensko      
zasnovo 

4. SEMENSKA ZASNOVA
-vsebuje žensko spolno celico
-po oploditvi se iz nje razvije seme



CVET ENOKALIČNICE

ŠTEVILO ČAŠNIH in 
VENČNIH LISTOV: 

običajno 3 ali 6
(mnogokratnik števila 3)

ŠTEVILO PRAŠNIKOV:

3 ali 6
(mnogokratnik števila 3)

CVET DVOKALIČNICE

ŠTEVILO ČAŠNIH in VENČNIH 
LISTOV: 

običajno 4 ali 5

ŠTEVILO PRAŠNIKOV:

običajno 4 ali 5, ali pa 
mnogokratnik števila 4 ali 5



 Rastline, ki imajo na eni rastlini moške, na drugi pa ženske cvetove 
imenujemo DVODOMNE RASTLINE.(primer:Tisa)

 Rastline, ki imajo ženske in moške cvetove na eni rastlini imenujemo 
ENODOMNE RASTLINE.(primer: Leska)

*cvetove s prašniki imenujemo moški cvetovi

*cvetovi s pestiči pa so ženski cvetovi

MOŠKO SOCVETJE 
LESKE

ŽENSKI CVET 
LESKE

ŽENSKA RASTLINA

MOŠKA RASTLINA



Zapis v zvezek:   CVET

Preriši cvet in 
poimenuj 
označene dele.

1-

2-

3-

4-

5-

Cvet je spolni organ rastline, ki služi razmnoževanju.



Moški organ           Ženski organ
rastline                   rastline



Na voljo imaš izbrati eno od nalog.

Naloga (TEŽJA)

S telefonom se odpravi na 
teren (vrt, travnik, gozd, 
sadovnjak,..)in fotografiraj 
cvet rastline ter njen plod 
oz seme.(PRIMER)

Naloga (LAŽJA)

S telefonom se odpravi na 
teren (vrt, travnik, gozd, 
sadovnjak,..)in fotografiraj 
obojespolni cvet.

NALOGO POŠLJI UČITELJICI NARAVOSLOVJA.


