
Přírodopis 6. třída  

příprava na období od 6. 4. do 10. 4. 2020 

Milí žáci, 

Nejprve vám připomínám, že když mi budete psát e-mail, nezapomeňte do předmětu 

napsat, zda se jedná o přírodopis, do textu oslovení a to, co mi chcete říct, poslat…no a na závěr pozdrav a 

podpis. Chápejte, že když je mailová adresa např. vilaAmalka@seznam.cz, nemohu vědět, kdo mi úkol 

posílá.  

Tento týden si budeme povídat o žahavcích. 

A co už víme z minulé hodiny? Že bezobratlí nemají vnitřní kostru, že se rozmnožují pohlavně i 

nepohlavně a že jejich vývoj může být přímý a nepřímý. To vše máte v sešitě, shlédli jste videa a prohlédli si 

obrázky. Také máte z minulé hodiny nadpis žahavci a obrázek s popisem hlavního zástupce této skupiny – 

nezmara hnědého. 

Kluci a holky, pracujte podle zadání: 

1. Podívejte se na výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=y8RvttlOFwY 

2. Otevřete si učebnici na str. 47 a prohlédněte si obrázky, které jsou na následujících stranách 48 a 

49. 

3. Přečtěte si zajímavosti, které jsou na str. 49 v oranžovém rámečku. 

4. Prohlédněte si rozdělení žahavců – obrázek na str. 48 

5. Podívejte se na:  

nezmar: https://www.youtube.com/watch?v=VnKlrRpGt7o 

medúza a nezmar: https://www.youtube.com/watch?v=DpBfq3ua7Qc&t=1571s 

koráli: https://www.youtube.com/watch?v=DXR6ZB8_Tqw 

polypopvci: https://www.extrastory.cz/objevitel-titaniku-nasel-v-mexickem-zalivu-velmi-vzacneho-

morskeho-tvora-je-krasny-ale-zabiji.html 

6. Práce s učebnicí a sešitem: 

 do sešitu si napiš datum, 

 pokud nemáš nadpis žahavci, napiš si ho, 

 piš podle následující osnovy, vyhledávej v textu. Informace jdou za sebou tak, jak jsou 

uvedeny v učebnici: 

charakteristika: -  vodní, mnohobuněční živočichové, mají žahavé buňky, 

- rozptýlená nervová soustava 

- rozdělení: polypovci /nezmar/, medúzovci /medúzy/, korálnatci /koráli/ 

polypovci:  - sladké, slané vody 

- nezmar: vakovitý tvar těla s rameny /na nich má žahavé buňky/ 

- nožní terč – přichycení, přisedlý - polyp 

- přijímací otvor je zároveň i vyvrhovacím, trávicí dutina = láčka 

- dýchá a vylučuje celým povrchem těla 

- živí se drobnými živočichy 

- schopnost regenerace 

- rozmnožování: a) nepohlavně = pučením 

                          b) pohlavně  = oplození 
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Nezmar je hermafrodit = jedinec má samčí pohlavní buňky /spermie/ i samičí pohlavní buňky/vajíčka/ a 

může oplodnit sám sebe. Říkáme tomu oboupohlavní jedinec. 

medúzovci: - tvar poloprůhledného zvonu s rameny 

korálnatci: - tvoří kolonie na mořském dně 

- patří sem koráli a sasanky 

koráli: - rozmnožování – pučením 

            -z odumřelých korálů vznikají korálové útesy a ostrovy 

            - živí se dravě, planktonem a prvoky 

            - vznik hornin, významný ekosystém 

sasanky: - nevytváří vápenité kostry 

               -žijí jednotlivě na mořském dnu 

               - ústní otvor – mnoho ramen, na kterých jsou žahavé buňky 

To je vše, co do sešitu napíšete. Příští týden si napíšeme test na žahavce. Ofocený zápis pošlete na: 

vojcakovas@skolazh.cz nebo messemger /Šárka Vojčáková/ 

nepohlavní rozmnožování 

Videosnímek: rozmnožování nezmara: https://www.youtube.com/watch?v=d5-hPkcQDrU 

  

                                                                            http://monster-island.blog.cz/1702/obri-morska-sasanka 

Zdroj: 

https://zs-tgm-prirodopis-6.webnode.cz/zahavci-mekkysi-korysi2/ 

https://www.planina.cz/vyuka/prirodopis/prehledy/prehled_z03_zahavci.pdf 

https://www.clipart.email/clipart/jellyfish-silhouette-vector-111584.htm 
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