
Jablko – kousněme do jeho historie. Je nejoblíbenější ovoce v České republice. Jistě víte, že 

roste na jabloni (domácí, nízká, drobnoplodá apod.) Jablko obsahuje: hlavně vitamín C, tělu prospěšnou vlákninu 
(především ve slupce) a další cenné látky. Prospívá nejen srdci, zubům a dásním, ale organismu celkově. Jak je to 
s historií jablek? Na konci doby ledové v Evropě rostly lesy podobné těm dnešním. Mezi lesními stromy se přirozeně 
vyskytovaly i ovocné: např. plané jabloně. Přesně nevíme, kdy začali lidé ovocné stromy pěstovat a šlechtit. První 
zprávy pocházejí z počátku našeho letopočtu. Zásluhu na tom mají Římané, kteří stromy rozmnožovali a křížili tzv. 
štěpováním, záměrným rozmnožováním rostlin. Dělí se na očkování, kdy se vsazuje pupen, a roubování, při němž se 
používá jiných částí rostlin. První zmínky o pěstování kulturních odrůd jabloní v nás pochází ze 13. století. Tyto 
jabloně se nejprve pěstovaly v zámeckých zahradách, později se rozvinul obchod s jablky. Nejoblíbenější v té době 
bylo jablko Míšeňské. Za vlády Josefa II. a Marie Terezie se pěstování šlechtěných jabloní rozšířilo i na venkov. 
Kupujte a zkoušejte různé odrůdy jablek, obohatíte si svůj jídelníček.  Jednotlivé druhy jablek se liší velikostí,  
barvou, chutí, vůní a také šťavnatostí. Mezi nejoblíbenější pokrmy z jablek patří jablečný mošt, jablečný štrůdl a také 
pečené jablka -  dokázali byste je upéct?  

Květy jabloně jsou světlerůžové barvy. 
Květní lístky srůstají v pohárek, ze 

kterého se vyvíjí dužina plodu. 

Jabloně se běžně dožívají 60 let 
(i více). Mohou dorůstat do 
15m, v závislosti na druhu. 

Řez jablkem – patří mezi malvice, uvnitř má jadřinec. 
Jablka se dají skladovat v domácím podmínkách po 

kratší dobu či ve speciálních ULO skladech, které umí 
trvanlivost jablek prodloužit na dlouhé měsíce. 

skladech  

 Mezi oblíbené pokrmy 
z jablek patří pečená 

jablka s ořechy a 
medem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD_rostlin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pupen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roubov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%BEina_%28rostliny%29


 

Přečti si informace o jablku  na přední straně letáku a pak můžeš soutěžit se spolužáky,  

kdo první doplní správné odpovědi: 

Rostou jablka na stromu nebo na keři?............................................................. 

Který vitamín obsahuje jablko nejvíce?...................................... 

Kolik dokážete vyjmenovat pokrmů z jablek – a jaké?...................... 

Kdo jako první začal množit a šlechtit jabloně?................................................................ 

Za vlády kterých panovníků se rozšířilo pěstování  jabloní?............................ ……………………………….. 

Jakou barvu mají květy jabloní?........................................ 

Vyhledej v česko- anglickém slovníku: 

Jak se řekne anglicky jabloň?......................................... 

Přeškrtni to ovoce, které nepatří mezi malvice: 

                         Školní projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


