
7.B Př (úkoly do 24.5.) 

     Ahoj! Budeme se ještě chvíli snažit. Dnes zhodnocení opakování, nová látka a úkol z pracovního sešitu. 

1) opakování: květ – nahosemenné rostliny 

     Posílám vyplněné, takže pokud jste nevyhodili, tak se podívejte na chyby. Nejčastěji jste chybovali 

v otázce 2, 6 (tam místo příkladů plodů, jste někteří psali příklady rostlin), 8 (když je rostlina dvoudomá , 

musí mít jednopohlavné květy), 9b (borovice lesní má ve svazečku 2 jehlice). Chválím všechny, kteří to 

poslali, i Honzu, přestože tam měl dost chyb, ale poslal to, na rozdíl od těchto Aneta Š., Lukáš, Kristýna S.!!! 

(když jste měli dvojky na vysvědčení, tak byste se mohli víc snažit). Známky: 

1  Sára, Vašek 

2  Adam, Kristýna B., Šimon, Tobiáš, Jirka, Petr, Eliška, Štěpán, Láďa  

2- Aneta B. 

3- Honza  

2) nová látka „PRYSKYŘNÍKOVITÉ a BRUKVOVITÉ“ – uč. str. 88 – 91 

     Poznámky posílám.  

3) úkol z PS str.37 – 38, poslat všichni do neděle 24.5. (posílám opět  ofocené pro ty, co stále nemají PS) 

     - str. 37, všechna cvičení (podle poznámek byste měli vědět i to páté cvičení), u cv. 2 nemusíte vyplňovat 

ty čeledě, u cv. 4 stačí napsat jednu část 

     - str. 38, cv. 1 až 5 (neboli vše kromě šestky), vše se dá zjistit z učebnice (používat text i obrázky) 

Mějte se a někteří se více snažte. EV 

 

POZNÁMKY: (kdo chce, tak si k tomu může kreslit nějaké obrázky, a pak mi to může poslat) 

 

2) čelěď pryskyřníkovité 

- vytrvalé, často jedovaté, většinou kvetou na jaře, některé se pěstují jako okrasné na zahrádkách 

- zástupci: 

     pryskyřník – většina druhů kvete žlutě, jedovatý 

     sasanka hajní – kvete bíle 

     blatouch bahenní – kvete žlutě, na vlhkých místech 

     na zahrádkách: orlíček, koniklec, čemeřice 

      



3) čeleď: brukvovité 

- hospodářsky významná čeleď (obecné vysvětlení) – je čeleď, do které patří rostliny, které jsou pro člověka  

  důležité, buď je přímo konzumuje, nebo se zpracovávají v potravinářském či jiném průmyslu (textilním,  

  výroba léků,…), jedná se nejčastěji o ovoce, zeleninu, obiloviny, slunečnici, řepku, léčivé rostliny apod. 

 

- hospodářsky významná, protože sem patří některé druhy zeleniny a řepka  olejka 

- zástupci: 

     brukev řepka olejka – výroba oleje a biopaliv  

     brukev zelná – bylo z ní vyšlechtěno mnoho odrůd zeleniny: zelí, květák, brokolice, kedluben, kapusta 

     ředkev setá – pěstuje se buď jako ředkvička, nebo ředkev bílá  

     další: křen, hořčice, kokoška pastuší tobolka (častý plevel), penízek rolní,…. 

  


