
Přírodopis 6. ročník, příprava na období od 30.3. do 03.04.2020        

Pracuj podle zadání: 

1. Prohlédni si následující schéma /obrázky na druhé straně/ a přečti si následující text. Je to můj 

výklad. Na konci výkladu se dozvíš, co máš dále dělat! 

Organismy se rozmnožují pohlavně a nepohlavně. Nepohlavně např. kvasinka – pučením, bakterie – dělení, 

trepka – spájením a pohlavně – to musí splynout samčí pohlavní buňka – spermie, se samičí pohlavní 

buňkou – vajíčkem. To vše už víme. Bezobratlí živočichové se rozmnožují pohlavně i nepohlavně. To, jak 

se po způsobu rozmnožování vyvíjí, může být různé. Různému způsobu vývoje říkáme přímý vývoj a 

nepřímý vývoj. Vysvětlím, čím se liší… 

a) Přímý vývoj je takový, kdy dospělec po oplození naklade vajíčka. Z vajíček se vylíhnou jedinci, 

kteří jsou podobní dospělci, jen jsou ještě malí, musí dospívat a růst, než je dospělý. Takový vývoj 

má například kobylka, saranče, hlemýžď. 

b) Nepřímý vývoj je takový, kdy dospělec naklade vajíčka, ze kterých se líhnou larvy, kterým říkáme 

většinou housenky. Larvy se dospělci vůbec nepodobají /larva motýla se motýlovi přece nepodobá 

☺/. Housenka se zakuklí, vzniká kukla, která po čase praskne a z ní vylézá dospělý jedinec. Takový 

vývoj má například motýl, slunéčko sedmitečné, vážka…/ 

Na následujícím listu jsou obrázky, které ti pomohou vysvětli to, co jsem ti teď řekla. Prohlédni si je a 

pusť si video, které je tam vloženo. Existuje pěkný pořad, který se jmenuje Kapitolky o havěti, odkaz je 

zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/  

2. Nyní si vezmi sešit a opiš si z následující strany to, co je v barevných rámečcích. Obrázky si 

kreslit nemusíš. Pokud chceš a máš čas, tak můžeš, ale nemusíš. Pokud máš tiskárnu a chceš si 

obrázky vytisknout a nalepit do sešitu, můžeš. 

 

3. Podívej se na následující stránku. Zde jsou někteří z bezobratlých, o kterých se budeme učit… 

Podívej se zde: http://www.naturfoto.cz/bezobratli.html 

 

4. Nyní se podívej na třetí stránku, tam je nové téma – nové učivo. Budeme si vyprávět o žahavcích. 

Vždy se vás ptám, co vás napadne, když se řekne…tak popřemýšlejte…co vás napadne, když se 

řekne žahavec, žahavci? Nyní se podívej na třetí list… 
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vývoj bezobratlých 

přímý nepřímý 

vajíčko 

dospělec 

kukla 

larva 

vajíčko 

rostoucí jedinec podobný dospělci 

dospělec 

Nepřímý vývoj:  

1. dospělec naklade vajíčka, 

2. z vajíčka se vylíhne larva 

/housenka/, 

3. larva se zakuklí  

4. z kukly se vylíhne dospělec. 

Přímý vývoj: 

1. dospělec naklade vajíčka, 

2. z vajíčka se vylíhne jedinec, podobný dospělci, 

3. jedinec roste a vyvíjí se, 

4. dospělec. 

 

 

vajíčko 
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5. Shlédni výukové video o žahavcích zde: https://www.youtube.com/watch?v=y8RvttlOFwY 

Líbilo se? Pan učitel ti vysvětlil, co jsou žahavci, kde žijí, jak se rozmnožují, kdo mezi ně patří… 

6. Prohlédni si v učebnici stránky 47 -  49 a přečti si text. Nezapomeň, že jsou zde i zajímavosti 

v barevných rámečcích.  

7. Vezmi si sešit, napiš nadpis ŽAHAVCI a pod tento nadpis si překresli schéma ze str. 48 – 

rozdělení žahavců /sladkovodní, mořští …/ 

A zapiš si následující: 

charakteristika: -  vodní, mnohobuněční živočichové 

- mají žahavé buňky /žahavé – pálí, jako kopřiva/ 

- dalšími buňkami vnímají a cítí – smyslové a nervové, pohybují se – svalové 

           nákres a popis stavby těla nezmara hnědého /uč.str.47/ 

8. opakoování na: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz  

                           www.alfbook.cz, do volného okénka, pod kterým je uvedeno - Přihlaste se 

svým emailem a získáte přístup k historii, statistikám testů a dalším funkcím  

napište – ucimesedoma a najedete si na příslušný ročník, příslušný předmět 

a příslušné téma. Forma kvízů, doplňovaček… 

 

Toto vše vyfoť a pošli na: 

vojcakovas@skolazh.cz nebo pomocí  

messengeru, a to do 3. 4. 2020 
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