
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

  

 
 
 
 

   

  

 



 

Растението е жив организъм, в който с помощта 

на светлината се извършва вълшебство: произвежда 

се кислород, без който хората и животните не могат 

да живеят. Освен това то използва слънчевата 

светлина, за да се храни. Растението дава на хората 

и животните енергия, като им служи за храна. 



 

 

Вълшебството, при което с помощта на 

светлината, водата и въздуха се произвежда 

кислород, се нарича ФОТОСИНТЕЗА.                          

Растението поема с корените си вода от земята.                   

Тази вода се изкачва по стъблото до листата. 

Листата поглъщат от въздуха един безцветен газ, 

наречен въглероден диоксид (СО2), който хората и 

животните издишат.  



Магията се случва, когато слънчевата светлина 

огрее листата. По тях има малки частици, наречени 

хлорофил, които оцветяват растението в зелено. 

Когато светлината попадне върху тях, те превръщат 

водата от почвата и въглеродния диоксид от въздуха 

в храна, подобна на захар. Нарича се глюкоза. Тя се 

придвижва до всички части на растението и му дава 

сила да расте. При този вълшебен процес се 

образува кислородa (О2), който ние вдишваме.  

Повечето растения не са капризни. Ако имат 

достатъчно светлина, вода и хранителни вещества, 

те могат да живеят навсякъде – в почвата, във 

водата или във въздуха. Приспособяват се отлично 

към всякакви условия на живот: студ, горещина, 

влага, суша. 

Растенията растат през целия си живот, но тъй като 

не могат да се движат като нас, те получават храната 

си  на място. Повечето растения имат корен, стъбло, 

листа, цветове. Размножават се чрез семена и спори. 

Коренът задържа растението в земята или го 

закрепва към мястото, на което расте. Благодарение 

на корена си, то поглъща вода и минерали от 

почвата и натрупва като в склад произведените в 

листата хранителни вещества. Корените понякога се 

разпростират доста нашироко и надълбоко в земята. 



Коренът всъщност е първото нещо, което се развива 

от семето на растението. Коренчето  прикрепва 

растението към почвата и започва да пие вода от 

нея, като постепенно нараства и образува цяло 

коренище, което прилича на подземно дърво без 

листа.  

Стъблото държи растението изправено и служи за 

опора на всички негови външни части – листа, 

цветове, плодове. То е като жива тръба, по която се 

изкачват водата и минералите от корена, за да 

захранват всички части на растението. 

   Дишане на растението 



Най-важната работа се върши в листата на 

растението, защото чрез тях то фотосинтезира, т.е. 

храни се и отделя кислорода, необходим за повечето 

живи организми на земята. Листата на 

широколистните дървета са широки и плоски, с 

множество жилчици, като мънички клончета, 

свързани чрез листна дръжка към клоните. През 

деня дръжката се завърта по посока на слънцето, за 

да дава възможност на листото да поема най-много 

светлина. През есента листата на повечето 

широколистни дървета променят цвета си, защото 

намалява светлината, с която слънцето огрява 

растенията, а студът затруднява образуването на 

хлорофил. Листата бързо изсъхват и падат от 

клоните, като по този начин служат за обогатяване 

на почвата с хранителни вещества. 

    



 

Иглолистните и другите вечнозелени растения 

запазват листата си през зимата, благодарение на 

своята восъчна обвивка и издължена игловидна 

форма. Боровите иглички не опадват едновременно 

като листата на широколистните дървета, а 

падналите се заменят с нови през цялата година. 

Плодовете на иглолистните дървета се наричат 

шишарки. Семената им са скрити вътре в тях. 

Когато узреят, люспите на шишарката се отпускат и 

разтварят. На всяка люспа има по две семенца, 

разположени отляво и отдясно. Вятърът или 

горските животни разнасят семената надалеч от 



дървото. От семенцето на една мъничка шишарка 

може да израсте огромно дърво. Така се разрастват 

горите. Вечнозелените дървета предпочитат 

студеното време и затова иглолистни гори има по 

високите планински места. 

 

Цветята са ненадминати по красота и аромат 

растения с огромно разнообразие от цветове, 

големини,форми и ухания. Те са навсякъде – от най-

горещите до най-студените точки на земното кълбо. 

Те всички имат цвят, стъбло, листа и корен. И 

всички до едно произвеждат семена, с които се 

размножават. Обикновено цветният прашец от едно 

цвете се разнася от вятъра или полепва по крачетата 

на насекоми или птици и попада върху плодника на 

друго цвете,като го опрашва. Когато листенцата на 

цвета опадат, вътрешните му части се променят и 



образуват нещо като плод, в който се намират 

семенцата. Щом плодът узрее и се разпукне, те се 

изронват и падат на земята. Ако условията за 

развитие са подходящи, от семенцето пониква ново 

цвете. Често семената не покълват веднага, а 

изчакват в почвата подходящото време, за да се 

събудят за живот. 

 

Семенцата на дърветата, тревите, храстите също 

разчитат на помощта на насекоми, птици,  диви 

животни или на вятъра, за да бъдат „превозени” до 

мястото си за засяване.  



Какво се случва със семенцето пътешественик? 

След покълването в почвата, от него израства корен, 

насочен надолу. Той се разклонява навътре в земята. 

Семенцето пък излиза над земята, избутвано от 

развиващото се стъбло. Появяват се първите 

листенца и пъпки. Животът продължава... 

 

 

 

 

 

Всъщност това, което първо научаваме за 

растенията, е свързано с опита ни от консумирането 

на плодове, зеленчуци, семена, ядки. Те растат по 

различен начин, на различни места по земното 

кълбо. Климатът навсякъде е различен, затова на 

някои места виреят растения, които се нуждаят от 

повече светлина и по-малко влага, а на други – от 

по-малко слънчева светлина, но по-влажна почва. 

Освен това, хората са култивирали много 

растителни видове и специално ги засяват, засаждат 

и отглеждат, като им създават най-благоприятните 

условия за растеж и развитие. 

    



 

Освен цветя, треви, дървета и храсти, познаваме и 

други растения –   високопланинските мъхове, 

лишеи и хвощове, пустинните кактуси, водните 

лилии и лотоси, насекомоядните и паразитни 

растения. Да не забравяме и най-древните заселници 

на нашата планета – папратите и водораслите.   

 

     

 



 

 

Ще попитате: „А гъбите?“ Всъщност гъбите не са 

типични растения. Те нямат листа и не произвеждат 

сами храната си. Лишеите пък са образувани от 

свързването на гъба с водорасло, растат много бавно 

и могат да живеят до няколко хиляди години. 

 

 

 



Клуб на знаещите 
 

Кафето и какаото 

Хората са свикнали с вкуса на кафето и какаото,но 

рядко се замислят от какво се получават тези 

ободряващи течности. Всъщност  кафето и какаото 

се получават от плодовете на  кафееното и 

какаовото дърво. 

 

От зърната на какаовото дърво се произвежда и 

шоколада, и топлото какао. 



 

Кафееното дърво е вечнозелен храст, плодовете на 

който трябва да зреят около 1 година, докато добият 

червен цвят. Зърната се изпичат и смилат на 

прах.Обикновено се смесват няколко сорта кафе, за 

да стане напитката ароматна и силна. 

 

 

 

 

 

 

 

   



Гъби 

Гъбите са полезни и вкусни. Освен хранителните 

вещества, които са характерни за растенията, в тях 

се съдържат и вещества, типични за животинските 

организми. С други думи, те са по средата между 

животинската и растителната храна. От тях се 

произвеждат и лекарствени продукти. 

 

 

Изключително важно е преди да се откъснат да се 

огледат внимателно, защото повечето ядливи гъби 

имат свои отровни двойници и могат лесно да се 

объркат. Не бива да се пипат, ако не ги познавате, 

защото някои от тях отделят отровен секрет 

(течност), който полепва по пръстите...  

Също така при бране не трябва да се изскубват, а 

внимателно да се изрязват при основата на пънчето.  



Консумират се или прясно откъснати, или 

изсушени, след като внимателно ги измиете и 

сготвите по подходящ начин. При някои от гъбите е 

задължително да се обели горната ципа на 

калпачето, за други това не е нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не консумирайте гъби от съмнителни места и 

непроверени от опитен гъбар.Някои гъби са 

действително силно отровни, нищо че са красиви  

 

 

 

    

 

   

 

   

  


