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Anotace:  

 Prezentace slouží jako podpora k výuce čeledi rostlin 

„Pryskyřníkovité“. Je zaměřena na základní charakteristiku 

skupiny a poznávání jejich hlavních zástupců.  

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky. 



DVOUDĚLOŽNÉ 
pryskyřníkovité 



pryskyřníkovité 

 jsou to vytrvalé rostliny, které zimu přežívají 

díky ODDENKU nebo HLÍZÁM 

 

 většina z nich roste brzy na JAŘE v hájích 

a na loukách 

 

 často obsahují prudce JEDOVATÉ látky, 

které se využívají při výrobě léčiv  



pryskyřník prudký 

žlutě kvetoucí rostlina 
luk a hájů 



sasanka hajní 

kvete bíle ve vlhčím 
prostředí 



hlaváček jarní 

kvete žlutě 

 



blatouch bahenní 

vyskytuje se podél potoků 



orsej jarní 

 žlutě kvetoucí 

 roste na zamokřených stanovištích 

 pro vysoký obsah vitamínu C se z ní dělával salát 

(jen do té doby než vykvetla, poté je jedovatá) 



Opakování 

O kterou rostlinu z čeledi „pryskyřníkovité“ se jedná? 

 kvete žlutě a vyskytuje se v blízkosti potoků:  

    …………………………………… 

 blatouch bahenní 

 pro vysoký obsah vitamínu C se z ní dělával salát: 

    …………………………………… 

 orsej jarní 

 tato rostlina má bílé květy a najdeme ji ve vlhčím 
prostředí:  

    …………………………………… 

 sasanka hajní 

 



 Poznej zástupce: 

 orsej jarní 

 sasanka hajní 

 pryskyřník prudký 

 hlaváček jarní 

 blatouch bahenní 



 Pomocí čeho pryskyřníkovité rostliny přetrvávají 

zimu? 

   .………………………………………………………………… 

 pomocí oddenku nebo hlízy 

 

Co mohou tyto rostliny obsahovat? 

   .………………………………………………………………… 

 prudce jedovaté látky 
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