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Pravidla hry 
a poučení

• Hra je pro dva hráče.

• Začíná hráč starší.

• Když jeden z hráčů najde dvojici pokračuje ten 
stejný hráč v hledání.

• Vyhrává ten hráč, který najde více dvojic.

• Pexeso obsahuje 15 dvojic.

• Dvojice karet jsou tvořeny: 

1. karta tvrzení o určité rostlině.

2. karty název a obrázek rostliny.

• Dvojice poznáte tak, že mají stejnou barvu a 
stejné číslo v pravém spodním rohu.
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1. 1.

Sekvojovec obrovský
(Sequoiadendron giganteum)

Jedná se o  

nejmohutnější 

dřeviny na světě. 

Můžeme je nalézt v 

Národním parku 

Sequoia.

(Generál Sherman)



2. 2.

Raflézie Arnoldova
(Rafflesia arnoldi)

Parazitická rostlina 

nacházející se v Asii, 

která vyrůstá z liány. 

Květ rostliny je 

největší na světě, ale 

dožívá se pouhých 

pěti dní.



3. 3.

Chlebovník různolistý
(Artocarpus heterophyllus)

Plodenství tohoto 

stromu, který je 

největší samovolně 

rostoucí (bez 

zásahu člověka), se 

konzumuje syrový 

i tepelně upravený.

(Nejvíce v Indii.)



4. 4.

Zmijovec titánský
(Amorphophallus titanum)

Rostlinu, která je 

nejvyšší a nejvíce 

páchnoucí květinou. 

Nalezneme jí i v 

botanické zahradě v 

Liberci.

Její pach můžeme cítit 

až na vzdálenost 1 km.

(Vyskytuje se na 

Sumatře.)



Azola americká
(Azolla filiculoides)

5. 5.

Rostlina, která má 

nejmenší listy měřící 

pouze 1 mm, pochází 

z Ameriky a svévolně 

se rozšířila téměř po 

celém světě.



Drobnička bezkořenná
(Wolffia arrhiza)

6.6.

Nejmenší kvetoucí 

rostlinu, kterou 

můžeme zpozorovat 

na vodní hladině, kde 

se vyskytuje v 

hojném množství.

(V teplých oblastech.)



Rafie královská
(Raphia regalis)

7. 7.

Dřevina rostoucí se 

v Africe, jejíž listy 

jsou nejdelšími na 

světě a dosahují 

délky až 25 metrů.

(V afrických 

vlhkých nížinných 

lesech.)



Smrk ztepilý
(Picea abies)

8. 8.

Dřevina, která se 

pomocí vegetativního 

rozmnožování, 

dokáže dožít několika 

tisíc let, je tak 

nejstarší dřevinou. 

(Old Tjikko – ve 

Švédsku.) 



9. 9.

Viktorie královská
(Victoria amazonica)

Vodní rostlina, jejíž 

plovoucí list je 

největším na světě, 

jeho průměr může 

být až 3 metry.

(V jižní Americe.)  



Sekvoje vždyzelená
(Sequoia sempervirens)

10. 10.

Je to nejvyšší strom 

na světě a také 

národní strom 

Kalifornie, může 

dosahovat výšky až 

140 m. Nacházejí se v 

USA v oblastech 

Kalifornie a jižního 

Oregonu.

(Hyperion)



Skočec obecný
(Ricinus communis)

11. 11.

Nejjedovatější 

rostlina, které se 

přezdívá Jonášovo 

stínidlo, má semena, 

která obsahují 

smrtelný jed. 

Dospělého člověka 

dokáže zabít snězení 

15–20 semen.



Bambus
(Bambusa)

12. 12.

Tato travina je 

nejvyšší travinou a 

nejrychleji rostoucí 

rostlinou. Některé 

druhy mohou 

povyrůst až 90 cm za 

den.



Lomatie tasmánská
(Lomatia Tasmanica)

13. 13.

Podle botaniků je 

tato rostlina tou 

nejstarší. 

Její stáří se 

odhaduje na 

43 600 let. Nachází 

se pouze v 

jihozápadní 

Tasmánii.



Cykasy
(Cycadopsida)

14. 14.

Rostliny této třídy 

patří mezi 

nejohroženější rostliny 

na světě.

Několik druhů přežívá 

pouze v malém počtu 

a nemají přirozenou 

možnost se rozmnožit. 



Lodoicea seychelská
(Lodoicea maldivica)

15. 15.

Druh palmy, která 

má nevětší semena 

na světě. Dosahují 

šířky 20 cm a délky 

30 cm a mohou 

vážit až 17 kg.


