
4_přírodopis_7_makovité, brukvovité 

 

Milí sedmáci, minulý týden jste měli začít s herbářem. Nyní si zopakujeme učivo z botaniky. Poté budeme 

pokračovat dalšími dvouděložnými rostlinami. Tentokrát z čeledi makovité a brukvovité.  

 

I. OPAKOVÁNÍ (ústně) 

Rostliny krytosemenné mají semeno ……………………., proto byly tak pojmenovány. Mezi znaky dvouděložných 

rostlin patří ………..dělohy, ……….. kořeny, …………… cévní svazky, …………… žilnatina, ………………… květ. Plody 

žaludy najdeme u ……………..letního či zimního. Zralost dřeva je až ve věku 100 let. Druh letní se může dožít až 

2000 let.  Tento strom bývá napadán rostlinným parazitem ………………., která vytváří na listech hálky, zv. 

…………….., ve kterých se vyvíjí jejich larvy. Trojboké nažky zv. ……………………, najdeme u …………..lesního, 

typického stromu s hladkou šedou kůrou, dosahující výšky 40m se stářím 200 – 400 let.  

 

II. NOVÉ UČIVO (barevně přepiš s vynecháváním mezi kapitolami). Přeji hezký týden.   

 

MAKOVITÉ 

- stonky s mléčnicemi – bílý či barevný latex 

- obsahují morfin  kodein  heroin 

př. 

mák setý 

mák vlčí 

vlaštovičník větší – na bradavice 

https://www.youtube.com/watch?v=RW0JFZCoP4Q 

 

BRUKVOVITÉ 

- zelenina, krmivo, olej, pochutiny 

a) pěstované: brukev zelná   zelí, kapusta, květák (zdužnatělé květenství), brokolice, kedluben 

        brukev řepka olejka – olej, bionafta, medonosná, krmivo, 

 čínské zelí, ředkev, ředkvička, křen 

b) plané: hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, česnáček lékařský 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RW0JFZCoP4Q


I. OPAKOVÁNÍ (ústně) - řešení 

Rostliny krytosemenné mají semeno ukryto v plodech, proto byly tak pojmenovány. Mezi znaky 

dvouděložných rostlin patří 2 dělohy, hlavní s vedlejšími kořeny, uspořádané v kruhu cévní svazky, zpeřená 

žilnatina, 5ti (4)četný květ. Plody žaludy najdeme u dubu letního či zimního. Zralost dřeva je až ve věku 100 

let. Druh letní se může dožít až 2000 let.  Tento strom bývá napadán rostlinným parazitem žlabatka 

duběnková, která vytváří na listech hálky, zv. duběnky, ve kterých se vyvíjí jejich larvy. Trojboké nažky zv. 

bukvice, najdeme u buku lesního, typického stromu s hladkou šedou kůrou, dosahující výšky 40m se stářím 

200 – 400 let.  

 


