
Přírodopis 6. ročník 

výuka na období od 18. 5. do 22. 5. 2020, online výuka úterý, 19. 5. v 9:00hod 

Milí žáci, 

Začneme opakováním - testem – zde: https://docs.google.com/forms/d/1qH1VWov1-Kt0g-eFA5_FwMC2A-

CW7wM4lj2eUr97bQA/edit 

Dnes vás vítám se skupinou živočichů, které velmi dobře znáte. Uvedu ji touto básničkou – hádankou: 

Ty nevíš, táto, to ti bylo k smíchu, já viděl kosa na trávníku zavazovat si tkaničku.  

U botky se mu rozvázala, tahal ji, až se přetrhala, a víš, že ji ten hlupák sněd?  

Kdepak si koupí novou teď? ………………………….! Co ty víš!  

Počkej, ráno uvidíš! 

…co byste doplnili do volného řádku, Víte? Pamatujete si?  

Odpověď naleznete zde – podívejte se na videosnímek:  

Kam mizí listí? https://www.youtube.com/watch?v=OgQsCbR22Xo 

1. Teď už víte, na kom si kos pochutnal. Tak a teď je čas se blíže seznámit se skupinou živočichů, ke 

kterým žížala patří. 

2. Shlédněte výklad pana učitele: https://www.youtube.com/watch?v=ZST_A8SKpfE 

3. Otevřete si svou učebnici na str. 62, 63, 64 a podívejte se na obrázky.  

4. Přečtěte si text na str. 62 – 64 a také si prostudujte povídání, které je v oranžových rámečcích. 

5. Ti, kteří budou na videohodině – pozvánku budete mít v poště, dostanou ode mne informaci, co si 

mají z učebnice poznamenat.  

6. Ti, kteří na hodině nemohou být vypracují do sešitu Př následující zápis: 

 datum, nadpis 

 charakteristika, 

 rozdělení, 

 žížala: opasek, štětinky, tělo složené z článků – kroužků, 

 pohyb, sliz, 

 trávicí soustava, 

 cévní soustava – uzavřená, 

 nervová soustava uzlinová, 

 rozmnožování – hermafrodité, 

 regenerace, rozkladači, zástupci, 

 význam. 

7. Laboratorní práce – zapisuj do sešitu:  

Úkol: Pozoruj žížalu obecnou.  

Postup: 

a) Polož kroužkovce na papír a přilož k němu ucho. Zaznamenej, co jsi slyšel. Zapiš. 

b) Pozoruj tělo žížaly obecné. Nakresli a popiš. 

c) Žížalu vrať do přírody. 

https://docs.google.com/forms/d/1qH1VWov1-Kt0g-eFA5_FwMC2A-CW7wM4lj2eUr97bQA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qH1VWov1-Kt0g-eFA5_FwMC2A-CW7wM4lj2eUr97bQA/edit
https://www.youtube.com/watch?v=OgQsCbR22Xo
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Můžete si vyrobit i žížalník a pozorovat, co se děje… 

 

 

Ofocený zápis a vypracovanou laboratorní práci mi pošlete do 22. 5. 2020 na: 

vojcakovas@skolazh nebo na messenger 

 

Zdroj: http://all-animals.blog.cz/0701/zizala-obecna 

             https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 


