
Přírodopis 6. třída  

                       příprava na období od 14. 4. do 17. 4. 2020 

Milí žáci, 

Ještě od některých z vás nemám úkoly, které jsem měla od vás obdržet…podívejte se, 

proto, na minulé zadání a zkontrolujte svůj e-mail, zda odešlo to, co jsem po vás chtěla 

na mou adresu: vojcakovas@skola.cz 

Tento týden nás čeká opakování žahavci. Připomeneme si nejprve, které organismy do této skupiny patří, 

čím se vyznačují, jak žijí a tuto skupinu uzavřete vědomostním testem. 

Dále nás čekají PLOŠTĚNCI, což jsou živočichové neméně zajímavější, než předešlí žahavci. Nechte se 

překvapit. 

Takže začínáme…pracujte podle zadání: 

1. Opakování – žahavci: 

a) nejprve pár zajímavostí:  

sasanka a klaun očkatý - https://www.stoplusjednicka.cz/sasanky-klauni-snatek-z-rozumu 

koráli: https://plavby.esotravel.cz/clanky/nejkrasnejsi-koralove-utesy-sveta/ 

nezmar: https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/69902/poznejte-roztomile-zviratko-ktere-si-

roztrhne-tlamu-pokazde-kdyz-ji-chce-otevrit.html 

b) přečti si: z minulé hodiny víme, že žahavci mají rozptýlenou nervovou soustavu. To si možná 

nedovedete představit. My víme, že naši nervovou soustavu tvoří mozek, který je uložen v lebce 

a mícha, která prochází páteří. Mozek řídí naše tělo a mícha mu v tom pomáhá, Díky nervové 

soustavě můžeme chodit, vidět, slyšet, vnímat chutě, pachy a cítit teplo, zimu, šimrání, bolest… 

žahavci nemají mozek ani míchu. Mají buňky, které jim umožňují vnímat okolí. Ty buňky mají 

po celém těle – rozptýleny. Vypadá to tak, jako by byl žahavec zabalený do síťky od pomerančů 

či citronů nebo do rybářské sítě. Jednotlivé nervové buňky nejsou na jednom místě, nevytváří 

žádné skupiny…jsou prostě všude, ale jsou navzájem spojeny nervovými vlákny. To vidíte na 

obrázku…tak toto je rozptýlená nervová soustava… 

 
c) zopakujte si – zde máte pracovní list a také správné řešení: https://www.skolaci.com/zahavci-

nezmar/21012 

Nejprve si otevřete prac.list, ústně si zopakujete a pak si otevřete správné řešení a podíváte se, 

jak se vám dařilo. Na té stránce to vypadá takto: 

d) Pracovní list je zaměřený na opakování vnější i vnitřní stavby těla a způsobu života jednoho z 

hlavních zástupců žahavců – nezmara. 

e) Očekávaný výstup: porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

 

Žahavci (nezmar) – pl – zadání.doc 

Žahavci (nezmar) – pl – řešení.doc 

nervové buňky 

nervová vlákna 
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f) Otevřete si učebnici na str. 47 – 49 a zopakujte si žahavce. Přečtěte si text, prohlédněte si 

obrázky. Můžete si připomenout i pomocí zápisu v sešitě a pohledem na vaši pěknou kresbu 

nezmara. 

 

g) Nyní vše zavřete a proveďte test. Nezapomeňte, že musíte napsat své jméno a příjmení. 

Nesmíte uvést přezdívku či jiné slovo – tento test nepřijmu, protože nevím, čí to je… 

TEST je zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t1gS73GsScuQxEpKd4i-9EUfIxCDf-a2-

k5C9dGG-1tHCQ/viewform 

 

h) Tak, teď máte po testíku. Podařilo se? Jak byste se ohodnotili? Jak se vám dařilo? Byl tento test 

lehký, středně těžký, těžký? Určitě jste si mnozí teď vzali učebnici a 

zkontrolovali jste si to, o čem si nejste jistí  

 

2. Nové učivo: 

Dnes se podíváme na ploštěnce. Jistě byste mi řekli, že to jsou organismy – 

živočichové, kteří jsou ploší, to znamená, že mají placaté tělo – a měli byste 

pravdu! Kde se nachází, jak žijí, jak vypadají a co dělají? Poslechněte si 

výklad pana učitele, který nahradí výklad můj…takže si vyvětrejte, usaďte se a pozorně se dívejte a 

poslouchejte: https://www.youtube.com/watch?v=L5wm2jK7KvY 

Líbilo? Spoustu zajímavých věcí, že? 

3. Otevřete si učebnici a prohlédněte si, co nás čeká: str. 50 – 54 

4. Učebnici nechte otevřenou a nalistujte si stranu 50. Vezměte si sešit, napište si datum a nadpis 

Ploštěnci. Nakreslete si rozdělení – barevné rámečky, kdo chce, nakreslí si obrázky. Pod nákres si 

napište následující: 

Charakteristika: zploštělé tělo 

                          žijí ve sladké i slané vodě nebo ve vlhké půdě 

                          někteří parazitují 

                         

 

5. A příště se vrhneme na konkrétní skupiny ploštěnců. 

Mějte se dobře a zdravě! A i když jsou letošní Velikonoce netradiční, vzpomeňte si, co znamenají, čeho 

jsou oslavou a co křesťané slaví. Pokud to situace dovolí, jděte ven, vnímejte jaro a probouzející se 

přírodu. A když v přírodě uvidíte něco zajímavého, krásného, zvláštního a bude to možné – foťte a 

fotografii mi pošlete – budu moc ráda. Já to udělám taky a do příštího úkolu vám ji vložím  

Opatrujte se!                                                        Šárka Vojčáková 
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