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Anotace:  

 Materiál poskytuje podporu k výuce čeledi rostlin 

„Hluchavkovité“. Cílem je představit typické znaky a přední 

zástupce skupiny včetně jejich praktického využití. 

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky. 



hluchavkovité 



 jsou to byliny se čtyřhrannými LODYHAMI 

 

PLOD tvoří čtyři tvrdky 

 

pro obsah vonných silic se některé 
využívají jako léčivé rostliny nebo jako 
koření 

 

 

 

 



 KVĚT – korunu tvoří horní 
a dolní pysk 

 



šalvěj lékařská – má 

protizánětlivé účinky 

máta peprná – léčí 

zažívací ústrojí 



mateřídouška obecná 

 používá se při nachlazení 

meduňka lékařská  

 uklidňuje a navozuje spánek 



majoránka zahradní 

 podporuje tvorbu žaludečních šťáv 

 tymián obecný 

 pochází ze Středomoří 

dobromysl obecná   

 známá jako oregano 



hluchavka bílá 

hluchavka nachová 



 Jaké jsou hlavní znaky rostlin ze skupiny 

hluchavkovité? 

   …………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………. 

 jsou to byliny se čtyřhrannými lodyha 

 KVĚT – korunu tvoří horní a dolní pysk 

 PLOD – čtyři tvrdky 

 

 

 

 



 Mají hluchavkovité rostliny nějaké praktické 

využití? Pokud ano, jaké? 

   ............................................................. 

   ............................................................... 

 pro obsah vonných silic se některé využívají 

jako léčivé rostliny nebo jako koření 

 

 



 Která léčivá rostlina ze skupiny hluchavkovité 

se využívá k: 

 léčení zažívacích potíží: ………………………………………… 

 máta peprná 

 navození klidu a spánku: ………………………………………. 

 meduňka lékařská 

 léčbě nachlazení: …………………………………………………… 

 mateřídouška obecná 

 léčbě zánětů: …………………………………………………………. 

 šalvěj lékařská 

 



Zdroje: 
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Zdroje: 
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