
Přírodopis 7.r., 19.5., 22.5. 

Dobrý den, další čeleď, o které se dnes budeme učit jsou brukvovité rostliny. 

Tato čeleď je nazvaná podle zástupce brukve řepky olejky. Nyní ji můžete vidět žlutě kvést na polích. Říká se jí 

zkráceně řepka. Plodem je šešule, obsahuje olejnatá semena, ze kterých se lisuje jedlý olej a získává biopalivo. 

Má hroznovitá květenství. Patří mezi olejniny. 

                                                                                                     Stavba květu:  

                                                                                                          
  

Další užitkové rostliny: 

-Brukev zelná – pěstuje se jako košťálová zelenina, má mnoho odrůd – kapusta hlávková, kapusta růžičková,   

                            květák (jednoletá r.), brokolice (jednoletá r.), zelí hlávkové bílé a červené, kedluben      

                                                                        

      zelí hlávkové bílé  hlávková kapusta 

-ředkev setá ředkvička – kořenová zelenina 

Pochutiny 

-křen selský – kořen obsahuje vitamín C 

-hořčice bílá – ze semen se vyrábí hořčice 

Plevele- kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice 

U některých zástupců je plodem šešulka (např.penízek rolní). 

Prohlédněte si obrázky v učebnici, určitě některé zástupce nyní v přírodě vidíváte kvést. Můžete si je nasbírat a 

vylisovat do herbáře. 



ZÁPIS, doplňte si: 

Čeleď: Brukvovité 

 Květy  mají čtyři lístky kališní i korunní, uvnitř je 6 tyčinek a 1 pestík. 

 Mají ____________květenství. 

 Plodem je nejčastěji  _____________ nebo ______________ . 

 Užitkové – brukev řepka olejka, brukev zelná – odrůdy _________________________________________, 

              hořčice bílá, ředkev setá. 

 Plevele – ______________________________________________________________________________ . 

Jaké využití má brukev řepka olejka?_________________________________________________________________ 

Nakreslete si květ brukve řepky olejky a celou rostlinu a 2 další zástupce brukvovitých. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Další čeledí jsou břízovité rostliny.  

Bříza bělokorá má typický štíhlý kmen, borka je bílá s černými skvrnami. 

Listy jsou řapíkaté a střídavé, květenství jehnědy, plodem je okřídlená nažka. 

Olše lepkavá je listnatý strom, s tmavě šedou a rozpraskanou borkou. Květenství jsou jehnědy a plodem nažky. 

Prohlédněte si obrázky rostlin v učebnici na str.96.                  

 

ZÁPIS, doplňte si:  

Čeleď: Břízovité 

 Jedná se o stromy a keře. 

 Listy jsou řapíkaté s _______________ okrajem čepele. 

 Kvetou brzy na ______________ . 

 Květy jsou uspořádané v __________________ . 

 Plody jsou _______________ . 

 Pyl se přenáší __________________ . 

 

Vyhledejte v učebnici odpovědi: 

K čemu se používá březové dřevo?_________________________________________________________________ 

K čemu se používá dřevo olše?___________________________________________ 

Nakreslete si list břízy a olše podle obrázků v učebnici: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


