
Přírodopis 6. ročník – příprava na období 20.3. – 27.3.2020 

Prvoci – opakování 

učebnice str. 44 – 46 

1. Opakování  - prvoci:  

a) nic nemusíš přepisovat, pokud máš možnost tisku a chceš si následující úkoly vytisknout, klidně 

můžeš      . 

b) pracuj podle následujících pokynů:  

•  podívej se na úkol, který jsem ti připravila ANO/NE 

• vypracuj úkol – vezmi si kousek papíru, nebo sešit do přírodopisu – zezadu a piš si pouze –  

například: 1. ano, 2. ne, 3. ano…, 

• vezmi si učebnici a prostuduj si znovu text a prohlédni obrázky – str. 44 – 46, 

• vrať se zpátky k úkolu ANO/NE a znovu řádek po řádku pročítej, popřípadě si oprav…, 

• spočítej si chyby – pod úkolem máš stupnici hodnocení – můžeš se oznámkovat      . Správné 

odpovědi na konci úkolu. 

 tvrzení ano ne 

1. Prvoci jsou mnohobuněčné organismy.   

2. Prvoci žijí pouze ve vodě.   

3. Trepka velká dýchá plícemi.   

4. Nálevníci se pohybují pomocí brv.   

5. Krásnoočko zelené se může živit pomocí fotosyntézy.   

6. Krásnoočko má uvnitř buňky chloroplasty.   

7. Měňavka se pohybuje pomocí bičíku.   

8. Měňavka může měnit tvar těla.   

9. Někteří prvoci parazitují na povrchu těla živočichů   

10. Prvoka zimničku přenáší komár Anofeles.   

 

c) najdi prvoka – kdo zanechal po sobě stopy? 

• přečti si příběh, 

• odpověz na otázky /pod příběhem/ - vezmi si kousek papíru, nebo sešit do přírodopisu – 

zezadu, 

příběh: Detektiv, jehož jméno máte poznat podle jeho charakteristiky a vlastností se snaží vypátrat prvoka, 

který pomohl živočichům a rostlinám na Zlatém jezeře ve zlatých Horách. V příběhu vystupují i další 

organismy z říše prvoků. 

Jednoho dne se na Zlatém jezeře začali vytrácet živočichové i rostliny. Nejprve zmizeli bioindikátoři. Víme, 

že to jsou organismy, které mají rádi čisté prostředí a jenom tam žijí. Ve vodě se objevily škodlivé bakterie a 

řasy, které pokryly hladinu rybníka, a tak se pod hladinou rozhostila hluboká tma. Obyvatelé jezera si 



navzájem pomáhali. Ve chvíli, kdy jim už docházely síly se objevil nový obyvatel této vodní plochy. Byl to 

organismus zvláštního tvaru. Na povrchu svého těla měl něco jako chloupky, neměl plíce ani žaberní 

systém. Dýchal vším, co měl. Když byste ho viděli, jak jí, divili byste se. Měl buněčná ústa a říkal, že ve 

svém jednobuněčném těle má něco, co se nazývá vakuoly. Jeho život prý řídí jádro a rozmnožuje se 

spájením – to je prý způsob pohlavního rozmnožování. Rozmnožovat se umí i nepohlavně, a to příčným 

dělením. A na čem si prý pochutná? Miluje řasy a bakterie. Své jméno však tento organismus tajil.                                                                        

Den ode dne se začalo vše zlepšovat. Voda se vyčistila, bakterie i řasy zmizely a na Zlaté jezero se opět 

začal vracet život. Obyvatelé jezera byli velmi šťastní a chtěli svému zachránci poděkovat. Jak nenápadně se 

však zachránce objevil, tak nenápadně zase zmizel…  

Jenže…to by nebyli organismy ze Zlatého jezera, kdyby to nechali být bez vyjádření poděkování. A tak 

napadlo labuť, že se obrátí na detektivní kancelář Prvok a spol. Detektiv bydlel v potoce a labuť ho zastihla 

právě ve chvíli, kdy se slunil. Říkal, že právě jí a že v něm probíhá fotosyntéza. Prý si také ale pochutná na 

mikroorganismech. Také prozradil, že jezdí na chatu do jedné, silně znečištěné louže, kde žije na jejím dně. 

Jestli je právě tam, poznáte podle zeleného povlaku. Detektiv vypadal, jako že mu není dobře, byl zelený a 

sem, tam se na jeho povrchu červenala skvrna. Pohyboval se pomocí bičíku.             

Po příchodu na Zlaté jezero proběhlo vyšetřování. Kancelář Prvok a spol. přišla se závěrem. Zachráncem 

mohl/a být: 

a) měňavka velká   b) krásnoočko zelené   c) někdo z kořenonožců   d) zimnička    e) vířenka 

f) trepka velká     g) slávinka obecná    h) vakovka lidská              

• odpověz: kdo je zachránce, kdo je detektiv 

d) podívej se na obrázky a pojmenuj prvoka – nic nikam nezapisuj /pomůže ti učebnice/ 

 

 

 

 

 

 



 

e) někteří prvoci parazitují, přenáší nemoci a někteří mají vápenité schránky. Který 

z nich…odpověz si, nikam nic nepiš… 

• Vytváří schránky, ze kterých vznikal vápenec? 

• Parazituje v těle živočichů a způsobuje onemocnění, které se nazývá malárie? 

• Kdo je přenašečem zimničky? 

 

2. Bezobratlí živočichové -str. 47 /nahoře/ 

3. Přečti si krátký text – růžový rámeček a co jsou bezobratlí živočichové 

a) Vytvoř zápis do sešitu podle následující osnovy: – doplň tam, kde jsou … 

b) nadpis Bezobratlí živočichové  

c) charakteristika: - nemají … kostru 

- oporou těla jsou … 

- tělo chrání … kostra nebo … schránky 

- vývoj přímý nebo nepřímý 

Tentokrát nic nefoť, nic neposílej. Spoléhám na to, že pracuješ a plníš zadanou práci. 

Mějte se zdravě       

Můžeš využít: ucebnice-online.cz – přírodopis 6,  1. díl – tam jsou různé úkoly, zajímavosti 

 

Správné odpovědi: 

1. ne, 2. ne, 3. ne, 4. ano, 5. ano, 6. ano, 7. ne, 8. ano, 9. ne, 10. ano 


