
Přírodopis 6. ročník 

příprava na výuku od 25. 5. do 29. 5. 2020 

Milí žáci,  

minulý týden jsme si povídali o kroužkovcích. Vypracovali jste si zápis a laboratorní práci – pozorování 

žížaly obecné. Kroužkovce si zopakujete pomocí pracovního listu. V úterý, 26. 5. v 9:00 hod se opět 

sejdeme v online výuce, kde si kromě jiného o vašem pozorování popovídáme. 

Tento týden se zaměříme na členovce. Tito živočichové jsou opět něčím specifičtí. V této skupině jich je 

mnoho, jsou různorodí, ale mají něco společného – mají členěné tělo. To znamená, že mají tělo rozděleno na 

několik částí – stejně jako my, lidé.  

Kluci a holky, pracujte podle následujícího postupu: 

1. Ověřte si, zda máte vyplněný online test měkkýši – je tam velice málo odpovědí! 

            https://docs.google.com/forms/d/1qH1VWov1-Kt0g-eFA5_FwMC2A-CW7wM4lj2eUr97bQA/edit#responses 

2. Zkontrolujte si text - hledání chyb, příběh kluků – Výlet na Zlatorudné mlýny – v příloze. 

3. Vyplňte pracovní list – kroužkovci, který je v příloze tohoto zadání – lze psát text. 

4. Nové téma – členovci, učebnice str. 66 – 67. 

a) nalistuj si stránky v učebnici, přečti si text a prohlédni si obrázky, prohlédněte si i stránky 

následující, ať víte, co vás čeká. 

b) zhlédněte výukový videosnímek: úvod do členovců: 

https://www.youtube.com/watch?v=3mMCqUUYjXY 

c) do sešitu si napište datum a nadpis členovci a následující zápis: 

- nejpočetnější a nejrozmanitější kmen živočichů, 

- žijí na souši, ve vodě, ve vzduchu i pod zemí, 

- rozdělení: pavoukovci, korýši, vzdušnicovci, 

- charakteristika: nestejnoměrně článkované tělo i končetiny, které jsou spojeny klouby,  

- končetiny mohou být přeměněna v tykadla, klepeta, 

- tělo: hlava, hruď, zadeček, 

- vnější kostra – opora těla, ochrana, látka chitin = pružnost pokožky, uhličitan vápenatý = 

pevnost, 

- vnější kostra s živočichem neroste, musí se svlékat, 

- trávicí trubice, otevřená cévní soustava, trubicovité srdce, dýchají buď celým povrchem těla 

nebo žábrami, vzdušnicemi a plicními vaky 

- jednoduché ledviny, žebříčková nervová soustava, 

- dobře vyvinuté smysly – hmat, chuť, čich, oči – jednoduché nebo složené 

- gonochoristé, přímý vývoj /vajíčko – dospělec/ nebo nepřímý vývoj /vajíčko, larva, kukla, 

dospělec/ 

- význam: potrava pro živočichy, opylování květů, rozkladači, tvorba humusu, tvorba surovin 

/med, vosk, hedvábí/, chovatelství 

- škůdci, přenašeči nemocí  

5. Zápis s vyplněným pracovním listem vyfoť a pošli na: vojcakovas@skolazh.cz do 29. 5. 2020 

zajímavá videa: 

jak vidí zvířata: https://www.youtube.com/watch?v=88qn2ouDsW4 

jak vzniká hedvábí: https://www.youtube.com/watch?v=knBND3bFeas 

včely, NEZkreslená věda: https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q
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                                                       PL– kroužkovci /máloštětinatci – žížala obecná/ 

1. Kde žije žížala obecná?                                                                        1/ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Doplň text:                                                                                            4/ 

Tělo žížaly je ________________________ a _______________________. Přední i ___________________ 

Část těla je zúžená. Za přední částí se v jedné třetině nachází _____________________, který má význam  

při __________________________. Pokud překopneme žížalu na více částí, dorůstá pouze přední část těla,  

kde je opasek – tato schopnost se nazývá _______________________________. Na povrchu těla žížaly je  

____________________________, která vylučuje ________.  

3. Doplň chybějící údaje                                                                           4/ 

 

4. Na obrázku /těle žížaly/ vyznač, co pomáhá žížale k pohybu               1/ 

5. Odpověz na otázky:                                                                               5/ 

 Co znamená, že je žížala světloplachá? _________________________________________________ 

 

 Jak dýchají žížaly? _________________________________________________________________ 

 

 Je cévní /krevní/ soustava žížaly uzavřená nebo otevřená? __________________________________ 

 

 Jak žížaly vylučují /močí/? ___________________________________________________________ 

 

 Co je humus? _____________________________________________________________________ 

6. Co je na obrázku?                                                                                6/ 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



7. K čemu…?                                                                                         5/ 

 Slouží žížale sliz? __________________________________________________________________ 

 

 Mají žížaly štětiny? ________________________________________________________________ 

 

 Mají žížaly opasek? ________________________________________________________________ 

 

 Mají žížaly trávicí trubici? __________________________________________________________ 

 

 Mají svalovinu pod pokožkou? _______________________________________________________ 

 

8. Co je…?                                                                                             1/ 

 Hermafrodit ______________________________________________________________________ 

9. Doplň informace o rozmnožování žížal…                                        7/ 

Žížaly jsou hermafrodité - ______________________________. V určitém období si dva jedinci vymění  

_________________________ a uloží si je do speciálních schránek. Poté jim uzrají __________________. 

Opasek začne vylučovat sliz, vytvoří se ztuhlý slizový obal, který se posunuje směrem k přední části těla.  

Do slizového obalu se dostávají nejdříve vajíčka, poté __________________________, které vajíčka 

_____________________________.  Slizový obal se na přídi těla zaškrtí a vzniká __________________, 

ochranný obal s vajíčky. Z oplozených vajíček se líhnou nové ______________________.  

10. Jaký mají žížaly význam?                                                               1/                                                                                                        

_______________________________________________________________________________________ 

Prohlédni si obrázek - rozmnožování žížaly.  

 

Příloha - Výlet na Zlatorudné mlýny 



Výlet na Zlatorudné mlýny 

Jedno krásné sobotní odpoledne jsme se s partou kluků vypravili na dobrodružnou výpravu. Našim cílem 

byly Zlatokopecké sruby v Údolí ztracených štol. Po cestě jsme viděli spoustu zajímavých rostlin a 

živočichů. Třeba slimáka, který měl proužkovanou ulitu. Kája říkal, že tento slimák patří mezi žahavce. Já si 

myslím, že neměl pravdu, protože jsem se o něj nepopálil. Slimák měl suchou pokožku a na hlavě měl jeden 

pár tykadel. Na konci krátkých tykadel měl oči. Kuba, který má z přírodopisu jedničku říkal, že to není 

slimák, ale šnek. A když to řekl Kuba, tak to musí být pravda! Taky říkal, že šneci mají v ústech jazýček, 

který se jmenuje makula. A tím jazýčkem si strouhá potravu. Říkal, že tito živočichové vylučují sliz, který 

jim pomáhá při pohybu a že dýchají plícemi. Kája nechtěl zůstat pozadu – prý jim ve škole říkali, že slimáci 

mají jednoduché srdce a otevřenou cévní soustavu. Já si nejsem jistý, ale asi to tak je. Cítil jsem se trochu 

pozadu a tak jsem dlouho hledal v paměti aspoň jednu informaci o slimácích. A vzpomněl jsem si, že mají v 

hlavě mozek a že jsou hermafrodité. Vysvětlil jsem klukům, co to je. Prostě jsem jim řekl, že hermafrodit 

má ve svém těle samčí i samičí pohlavní buňky a že dokáže oplodnit sám sebe. Kája se mě ptal, jak se tedy 

jmenuje živočich, který je buď samec nebo samice. Kuba nečekal na mou odpověď a začal na celé kolo 

vykřikovat, že to ví každé malé dítě a že se takový živočich nazývá terorista. Já teda nevím, ale něco se mi 

na této odpovědi nezdá… 

 

             

 

 

 

 

zdroj: 

http://www.ilustratorka.cz/kresleni-rady-cestu/ 

https://fotky-foto.cz/fotobanka/kresleny-chlapec-s-micem(4-65097311)/ 

https://babycafe.cz/forum/diskuse/65/46948 

 

 

 


