
Přírodopis 6. ročník 

příprava na výuku od 1. 6. do 5. 6. 2020 

 

Milí žáci, 

Tento týden vás pozvu na návštěvu k jedné skupině 

členovců, kteří jsou svým vzhledem pro mnohé z nás 

důvodem ke strachu. Sice nevíme, proč se jich bojíme, 

ale je to tak… Někteří se těchto tvorečků štítí, no a 

někteří je milují – mají je jako domácí mazlíčky . 

zdroj: https://kreslenyvtip.cz/pavouk 

Kluci a holky, postupujte podle následujících pokynů: 

1. V úterý, 2. 6. 2020 proběhne v 9:00 online výuka. 

- před výukou je zapotřebí se podívat do učebnice a podívat se na videovýuku, 

- budu se informace, které jste slyšeli a viděli ptát. 

2. Podívejte se na videosnímek – výuku: 

a) pavouci: https://www.youtube.com/watch?v=wEa1NGww2vg 

b) sekáči, roztoči, štíři: https://www.youtube.com/watch?v=JLECOsVQb2k 

3. Otevřete si učebnici na str. 68 a prohlédněte si stránky následující – až po str. 71. 

Prohlédněte si obrázky, přečtěte si zajímavý text a také informace v oranžových rámečcích. 

4. Práce pro ty, kteří nemohou být v online výuce: 

- piš do sešitu, informace hledej v učebnici na str. 68 – 71 

- napiš si nadpis  

- vypiš charakteristiku pavoukovců, 

- napiš si rozdělení pavoukovců  

- pavouci: jak je rozděleno tělo, co má na hlavohrudi, jak loví svou kořist, čím dýchá, cévní a 

nervová soustava, jak se rozmnožují, k čemu mají pavučinu, napiš si názvy zástupců 

- sekáči: jak se živí, staví pavučiny? Jaké má nohy a co v ohrožení dělá, zástupce 

- štíři: co mají na makadlech a co mají na zadečku, zástupce 

- roztoči: co dělají a co mohou vyvolat, zástupci 

! zápis vypracujte stručně, heslovitě. Kdo chce, kreslí obrázky – nepožaduji to. 
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5. Kdo bude v online výuce – budeme pracovat spolu, sešit a psací potřeby nutné! 

 

6. Vyplňte online testy, výsledné tabulky vyfoťte a pošlete mi: 

kroužkovci – opakování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1952 

pavouci: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1953 

Fotografie výsledků testů mi pošlete na: vojcakovas@skolazh.cz  

– do 5. 6. 2020 

Připomínám, že jsem od mnohých neobdržela pozorování žížaly a úkol o 

měkkýších! 

Zajímavá videa: 

 Tanec pavouka: https://zoommagazin.iprima.cz/skryta-kralovstvi-prirody/video-znate-

nejpuvabnejsiho-pavouka-sveta 

 Pavouci v přemetech: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/16386/pavouci-v-premetech-

ze-je-to-teda-bavi.html 

 Jak pavouci tkají sítě: https://ct24.ceskatelevize.cz/2231971-jak-pavouci-tkaji-sve-site 

 Největší a nejmenší štíři: https://www.youtube.com/watch?v=R-uBU7Spe1s 

 Roztoč: https://www.desinsekta.cz/cs/atlas-kdc/67-roztoc-domaci 

 Klíště obecné: https://www.youtube.com/watch?v=uWOXpuSB1x0&t=141s 

 Život klíštěte: https://www.youtube.com/watch?v=WvgCxlmpyz0 

            

 

 

Zdroj:  

http://bushcraft.cz/medicina/prvni-pomoc/zamysleni-nad-klistaty/ 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/21156/jak-se-hledaji-stiri.html 
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