
ПРОЕКТ
‚, НАШАТА ГРАДИНКА ‘‘

ИЗГОТВИЛ:

АНТОАН БОРИСОВ 4В клас



ПЕРУНИКА /ИРИС/

Перуниките или ирисите са род растения 
от разнообразното семейство 

Перуникови. Включват около 200 - 300 
вида цъфтящи растения, 

разпространени в различните
климатични пояси - Европа, Северна

Африка, Азия, както и Северна Америка.



ЛИПА
Липата е род дървета, който

включва около 40 вида. 
Разпространена е в умерения пояс 
на северното полукълбо - Европа, 

Азия и източната част на Северна
Америка. Някои видове са

диворастящи. Липите достигат
височина от 20 до 40 метра, a 
листата им са сърцеобразни. 

Виреят добре на влажни и сенчести
места.



ЛЮЛЯК
Люлякът е декоративен 

листопаден храст от семейство 
Oleaceae. Цъфти от началото на 

май като отделни сортове цъфтят
чак до края на юли с ароматни, 

подобни на гроздове цветове, най-
често в различни оттенъци на 

виолетовото, но също в бяло или в 
розово.



ЛЮТИ ЧУШКИ
Лютите чушки са плодове
на тропически храсти от 

рода Capsicum, които
съдържат веществото

капсаицин.



МУШКАТО
Мушкатото (Pelargonium) е род многогодишни растения, 

произлизащи от Южна Африка. Латинското наименование идва 
от гр. πελαργός (pelargos) – „щъркел“ поради приликата между 

формата на съцветието и главата на щъркела. Наименованието 
в български език вероятно е от италиански или гръцки произход 
(ср. ит. muschiato, moscato, нгр.μοσχατος, със значение "ароматен, 

миризлив" откъдето идва и мускус).
На височина мушкатото обикновено достига най-много до около 

70-80 cm, но в родината си в Африка старите растения се 
превръщат в малки дръвчета.

Родът наброява над 400 вида, включително голям брой хибриди. 
Разновидностите са обединени в няколко основни групи:

Зонални – Pelargonium zonale, това са повечето градински видове;
Едроцветни английски – Pelargonium regale, т.нар. кралски видове, а 
също и домашни; Ампелни – Pelargonium peltatum, висящите видове 

или т.нар. сакъзчета; Дъхави (също „ароматни“ или 
„пъстролистни“) — (Pelargonium graveolens)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelargonium_zonale&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelargonium_regale&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelargonium_peltatum&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/Pelargonium_graveolens


НЕВЕН
Невен е род растения от 

семейство сложноцветни. Около 
20 вида, разпространени в Средна

Европа и Средиземноморието. 
Едногодишни цветя с жълт до 

яркооранжев цвят. Често се 
споменава в индийската

религиозна и популярна култура. 
Името му на български означава

буквално „не вехна“.



ОРЕХ
Обикновеният орех е 
широколистно дърво, 

широко разпространено на 
Балканите, в Югоизточна

и Централна Азия до 
Хималаите и Югозападен

Китай. „Орехи“ се наричат
и ядките на дървото.



ПЧЕЛИ
Пчелите са клас насекоми от разред

Ципокрили, близкородствен на осите
и мравките. Известни са със своята

роля за опрашването на растенията
и, при най-известния вид –

медоносната пчела, със създаването
на мед и восък. Пчелите образуват

монофилетична група в рамките на 
надсемейство Apoidea.



РОЗА

Розата е род покритосеменни растения 
от семейство Розови. Той включва 100 –

150 вида храсти и лиани, 
разпространени главно в Азия, в по-

малка степен в Европа, Южна Америка и 
Северозападна Африка. Много видове и 

хибриди се отглеждат като
декоративни растения по целия свят.



СТОЛЕТНИК
Освен чисто зеления вид има

сортове с жълти или кремавобели
ивици, или такива ленти по ръба на 

листата. До появата на 8-
метровото съцветие минават 30 –
40 години, след което цъфналата за 

първи път розетка изсъхва, като
междувременно си е осигурило

богато потомство. Листата му са
месести и сочни, като към края се 
заострят като игли. На цвят са

светлозелени с жълти ивици по края 
и червени върхове.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


ТЕМЕНУЖКА
Теменуга е род растения, който се състои от около 400 – 500 
вида. Градинската теменужка най – често се отглежда като

едногодишно или двугодишно растение. Листата й са
асиметрични, ярко зелени. В зависимост от сорта цъфти
през пролетта и есента. Цъфтежът е продължителен, а 
багрите са разнообразни – жълто, розово, небесносиньо, 

виолетово, пурпурно, тъмно синьо. Венчето е съставено от 
5 листчета. Теменужката е едно от най – привлекателните
цветя, а благодарение на лесното си отглеждане е и много 

популярно. Често се използва за създаване на красиви цветни 
фигури, декорация на лехи и бордюри, както и за красив 

пъстър килим в двора. Може да ви радва и в сандъчета на 
балкона. Чудесно се комбинира с други цветя и създава

интересни цветни аранжировки.



ХРИЗАНТЕМА
Хризантемите са род от 

около 30 вида 
многогодишни растения от 
семейство сложноцветни. 

Произхождат от Азия и 
североизточна Европа.



ЧЕМШИР
Обикновеният чемшир, наричан още

европейски чемшир и вечнозелен 
чемшир, е двусемеделно растение от 
род чемшир. Представлява храст или 
дърво с височина до 6 – 10 m. Листата

му са прости, разположени
срещуположно, елипсовидни и с 

дължина 1,5 – 3 cm. Среща се в Европа, 
Мала Азия и Средиземноморска

Африка.



ЯБЪЛКА
Ябълката е сладък, годен за 

консумация плод, произведен от 
домашната ябълка. Ябълковите

дървета се отглеждат по целия свят 
и са най-широко отглежданият вид 

от рода ябълка. Видът произлиза от 
Западна Азия, където все още могат

да се открият диворастящите
предшественици.



АЛОЕ вера
Алое вера е растение от семейство 
Асфоделови. Тропическо растение. 

Отглежда се и като градинско
културно растение. Има сочни 

дебели листа. Използва се за 
медицински цели. Листата му

съдържат антрахинонови гликозиди, 
биогенни стимулатори и др. Много 

често хората бъркат това растение 
с кактус.



ФАСУЛ
Фасулът е биологичен вид, 

растение от семейство 
Бобови. Пренесен е в Европа 

по времето на Великите
географски открития. 

Отглежда се като
домашна култура за 

прехрана по целия свят.



БОЖА КРАЖИЧКА/ВЕЛИКДЕНЧЕ/
Божата кравичка е малко очарователно

същество, което е важен помощник на градинаря в 
борбата с ненаситните листни въшки. Остава

само да създадете подходящи условия за живот и 
размножаване на тези създания във вашата

градина и това полезно насекомо ще се установи 
тук за постоянно.

Под названието божа кравичка се обединява цяло
множество от малки твърдокрили бръмбарчета, 

които се отнасят към семейство Coccinellidae. 
Най-разпространени в Европа са божите

кравички, които са с червено-оранжево или черно 
тяло, 5-8 мм дълго, с няколко (от 2 до 7) 

контрастни петна над крилата. Божите
кравички обитават светлите гори, градини, 
поляните, блатата и бреговете на реките.



БОЖУР
Божурът е от клас

двусемеделни растения. 
Повечето видове са

многогодишни тревисти
растения с височина 0,5 – 1,5 m, 

но някои са дървесни и 
представляват храсти с 

височина до 2 – 3 m. Божурът е 
култивиран преди повече от 

4000 години.



ЗЕЛЕНИКА
Странджанска зеленика е 

растение с естествено
разпространение в 

Югоизточна Европа и 
Северозападна Азия.



ЗДРАВЕЦ
Здравец е род растения, състоящ се 

от 422 вида едногодишни, двугодишни
и целогодишни растения, които

виреят в умерения пояс и в планините
на тропиците, но най-вече в 

източното Средиземноморие. От 
здравец се извлича гераниево

етерично масло. По-известните
видове култивиран здравец са: 

Блатен здравец Бохемски здравец



КАРАМФИЛ
Карамфил е род покритосеменни

растения от семейство 
Карамфилови. Разпространени са

главно в Европа и Азия, като
няколко вида се срещат в Северна
Африка, а един - в субполярните

части на Северна Америка. 
Видът градински карамфил се 

отглежда често като

декоративно цвете.



КИПАРИС
Кипарѝсите са род иглолистни

растения от семейство Кипарисови. 
Разпространени са в разпръснати

области, главно в субтропичния пояс 
на Северното полукълбо - западната
част на Северна Америка, Централна

Америка, Северозападна Африка, 
Близкия изток, Хималаите, Южен

Китай и Северен Индокитай.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

142 ОУ ,,ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ‘‘


