
Přírodopis 6. třída  

                                  příprava na výuku od 8. 6. do 12. 6. 2020 

 Milí žáci, 

Tento týden se zaměříte na korýše. 

Pracujte podle zadání: 

1. Zhlédněte videosnímek – výuka:  

a) korýši, úvod: https://www.youtube.com/watch?v=agy_ss2Jmpw 

b) korýši – rakovci: https://www.youtube.com/watch?v=JLECOsVQb2k 

2. Přečtěte si text a prohlédněte si obrázky na str. 72 – 74 

3. Otevřete si sešit a písemně odpovězte na následující otázky – ty neopisujte: 

a) Kde žijí korýši? 

b) Jaké jsou společné znaky korýšů? 

c) Čím je krytý povrch těla raka říčního a z čeho je tvořený? 

d) Co musí udělat rak, aby mohl růst? 

e) Rak má schopnost regenerace. Co to je? 

f) K čemu slouží dlouhá a krátká tykadla u raka? 

g) Kolik párů končetin mají raci? 

h) K čemu slouží rakům klepeta? 

i) Proč mají raci ocasní ploutvičku? 

j) Kde mají raci uloženo srdce? 

k) Raci jsou gonochoristé a mají přímý vývoj. Co to znamená? Vysvětli. 

l) Raci žijí v čistém prostředí. Proč? 

m) Čím se raci živí? 

4. Vypracuj následující úkol. Poznej korýše. Do sešitu napiš pouze číslo a název živočicha: 

Úkol pro detektiva 

1. Mám každé klepeto jinak široké. Užší používám k uchopení kořisti a širším 

klepetem kořist usmrtím. Mám rád mlže, ostnokožce a korýše. S jejich vápenitou 

schránkou si poradím – rozdrtím ji a na těle si pochutnám. 1._________________ 

2. Dokážu dorůst značných rozměrů. Mám dlouhá a silná tykadla, ale nemám 

klepeta. 2.____________________________ 

3. Jsem drobný. Mám měkký zadeček, nechráněný vnější kostrou. Vyhledávám si 

prázdné ulity mlžů, ve kterých žiji. Jak rostu, musím si vyhledávat ulity větší. Mám rád maso a voní mi 

mršiny. Často žiji v symbióze se sasankami. 3. _______________________________________________ 

4. Mám 5 párů kráčivých končetin. První pár mám přeměněn v klepeta. Mám je 

proto, protože se jimi zmocním kořisti. Používám je ke své obraně i k útoku. Živím se mrtvými rybami 

a měkkýši. Umím lézt do stran 4. _____________________________ 

5. Žijeme v půdě, pod kameny nebo spadlými větvemi či kmeny stromů. Máme rádi 

spadané a tlející listí a části rostlin. 5.________________________________ 

6. Mám ze stran zploštělé tělo a žiji pod kameny v čistých potocích. Pohybuji se tak, 
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že se zadníma nohama odrážím ode dna i od kamenů. Jsem spíše býložravý. Mám rád listy, které okusuji. 

Tykadla mám delší než tělo. Měřím 4 - 9 cm. 

6._________________________ 

7. Často se svlékám – v té chvíli jsem zranitelný. Mám mnoho nohou a klepeta. 

Živím se larvami vodního hmyzu, drobnými rybkami nebo obojživelníky. Když se mi utrhne klepeto, 

doroste mi. Moje samička se stará o potomstvo 7.____________________________________________ 

Odpovědi na otázky a úkol pro detektiva – pošlete do 12. 6. 2020 na: 

vojcakovas@skolazh.cz 

 

Mezi ty nejpodivnější se jistě zařadí korýši Odontodactylus scyllarus, které známe pod názvem strašek 

paví. Při jejich zkoumání vědci s překvapením zjistili, že spolu komunikují pomocí světla nebo spíš 

světelných záblesků. 

Dopadající světlo se straškům odráží od speciálních plošek v ústním otvoru.  Vzniká polarizované světlo, 

které nejsou schopní vidět predátoři – a straškové si tak v klidu mohou „povídat“ bez nebezpečí prozrazení. 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/19137/novy-objev-korysi-mluvi-svetlem.html 

Zajímavá videa: 

rak říční: https://www.youtube.com/watch?v=E5GSLwEFYwk 

krab mění ulitu: https://www.youtube.com/watch?v=w95Wmn3xj1E 

buchanka: https://www.youtube.com/watch?v=oTZNxhrUgyE 

perloočka: https://www.youtube.com/watch?v=1KIVW8cZQHU 

velekrab: https://www.youtube.com/watch?v=cirvXAlFLlI&t=158s 

japonský ,,pavoučí ,, krab: https://www.youtube.com/watch?v=CSf5a3TY-O8 

zdroj:  

https://data.alej.cz/soubory/vyukove_materialy/prof_Jansky/Korysi.pdf 
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