
Přírodopis 6. ročník 

             výuka na období od 11. 5. do 15. 5. 2020 

Online hodina: úterý, 12. 5. v 9:00 hod.  

U sebe mějte učebnici, sešit a psací potřeby. 

Milí žáci, 

Minulou hodinu jsme si povídali o měkkýších. Kdo mezi ně patří a čím se 

vyznačují. Seznámili jsme se s první skupinou měkkýšů, a to s plži. Tentokrát se 

budeme věnovat mlžům a hlavonožcům. 

Opět se sejdeme v online hodině a tak, jako vždy dostanete ode mě pokyny, jak 

budete pracovat.  

1. Ferda napsal slohovou práci o tom, kde byl a co viděl. Dopustil se však několika chyb. Vyhledej je, 

zaznamenej a oprav – to vše do tabulky pod textem. Tabulku si vytiskni nebo narýsuj či nakresli do 

sešitu. Slohovou práci neopisuj! 

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… 

chybné tvrzení jak je to správně 

příklad: slimák s ulitou slimák ulitu nemá 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

radula – jazýček hlemýždě 

 



A taky jsem pořídil pár fotografií, ale nevím, jak se tito živočichové nazývají. Poraďte mi, prosím: 

/do sešitu si poznačte pouze číslo a název živočicha/ 

 

 
 

1. 2. 3.  

 

Zajímavost: https://kreacionismus.cz/morsky-slimak-vyklouzl-z-darwinovy-teorie/ 

2. Nové učivo: mlži, hlavonožci 

a) prohlédni si obrázky a přečti si text v učebnici na str. 58 - 61 

b) shlédni výuková videa 

mlži, hlavonožci: 

https://www.youtube.com/watch?v=TtC7Xg

zkIA0 

mlži – druhy: 

https://www.youtube.com/watch?v=VG9p-

wsYnUU 

hlavonožci – druhy: 

https://www.youtube.com/watch?v=tO2flH2

8RLI 

zajímavosti: 

inteligentní chobotnice: https://www.youtube.com/watch?v=T8cf7tPoN5o 

krakatice: https://www.youtube.com/watch?v=Gg-Ehh-R-o4 

sépie: https://www.youtube.com/watch?v=AqEsCbJUd 

dokumentární film – pokud byste se chtěli virtuálně přesunout do moře: 

https://www.youtube.com/watch?v=M9Vbs6qu5Zg 

3. Pro toho, kdo nebude moci být v online výuce /kdo tam bude, s tím si řekneme/: 

- stručný zápis mlži a hlavonožci ze str. 58 - 61 

4. Pro všechny: zápisy z plžů, mlžů a hlavonožců pošlete ke kontrole na: vojcakovas@skolazh.cz  

nebo na messenger – do 15. 5. 2020 

Zdroj: 

https://clipartstation.com/schneckenhaus-clipart-4/ 

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/m%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1i%20web.html 

https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/13540/chobotnice-si-vzdycky-vi-rady.html 

hlava 
trup 

ramena = chapadla 

s přísavkami 

https://kreacionismus.cz/morsky-slimak-vyklouzl-z-darwinovy-teorie/
https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0
https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0
https://www.youtube.com/watch?v=VG9p-wsYnUU
https://www.youtube.com/watch?v=VG9p-wsYnUU
https://www.youtube.com/watch?v=tO2flH28RLI
https://www.youtube.com/watch?v=tO2flH28RLI
https://www.youtube.com/watch?v=T8cf7tPoN5o
https://www.youtube.com/watch?v=Gg-Ehh-R-o4
https://www.youtube.com/watch?v=AqEsCbJUd
https://www.youtube.com/watch?v=M9Vbs6qu5Zg
mailto:vojcakovas@skolazh.cz

