
PŘÍRODOPIS – 6. A 
Úkoly do 12. dubna 2020 

  
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
😊Vítám vás v dalším už velikonočním týdnu samostudia. Jak se vám líbil online testík? Společné 

výsledky najdete tady https://forms.office.com  (klikněte). Tabulku s body najdete na konci tohoto 

souboru. Pokud se chcete cokoli zeptat, pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo chatujte, volejte přes Skype 

(Martina Houšková – Bartošovice, skype: marthous).  

Další testík bude příští týden (si ve čtvrtek). Tak si co nejdříve přečtěte příští přípravu, která bude na 

webu školy v úterý! 

Hodně štěstí a hlavně zdraví! 😊 A krásné Velikonoce!!! 🐣🐣🐣 
 

 

1/ Minule jsme začali velké téma Hmyzu, kterému se budeme věnovat do konce školního 

roku. Než začneme jednotlivé Řády, mám pro vás DLOUHODOBÝ ÚKOL. Až budete 

chodit do přírody (na zahradu, na vycházky, …) vezměte si mobil, případně foťák, a 

zkuste nafotit různé zástupce hmyzu co nejdetailněji. Postupně jich bude v přírodě 

přibývat. Z nich vyberte nejlépe ty, které budeme probíhat, protože budu po vás chtít 

jejich rodová i druhová jména a zařazení do řádu. Formu a datum (asi konec května) 

odevzdání popíšu příště. 

 

  

2/ A jdeme na zástupce největší třídy (viz. Soustava organismů) Hmyzu. Nejprve to budou 

řády Hmyzu s proměnou nedokonalou. Přečtěte si v učebnici (str. 80 – 83) řád Vážky a 

řád Stejnokřídlí. Do sešitu opět zapište zápis, který je níže. Tentokrát to bude bez 

obrázků. Ty, kteří rádi kreslí a lepí, můžu uklidnit, že se dočkají při opakování (snad ve 

škole). 😉 Ale pokud chcete, některé zástupce si nakreslete do sešitu sami. 

 
3/ Kdo si oblíbil videa, může se opět mrknout třeba na tato krátká: 

  https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4 – zrození šídla modrého 

  https://www.youtube.com/watch?v=iHm7buoOM0E – tenhle zvuk cikád možná znáte 

z dovolené u moře 

  https://www.youtube.com/watch?v=kXA0x78bdeQ – mšice zblízka 

  https://www.youtube.com/watch?v=C-upQUXf_Gk – larvička pěnodějky ve svém 

pěnovém hnízdě 

 

4/ Dobrovolné opakování a procvičování (testy) na stránkách  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis/10-6-

rocnik?page=4&scroll=4123  

- Vážky a Stejnokřídlí 
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ZÁPISY: 

Hmyz s proměnnou nedokonalou 
 

VÁŽKY  
- velmi dobří letci 

- dravci (loví jiný hmyz)  

- larva = najáda - žije ve vodě, spodní pysk – tzv. maska – slouží k lovu kořisti  

 

Vážka ploská  - zploštělý zadeček 

Šídlo  - zadeček protáhlý 

- pestře zbarvený 

 

Motýlice  – modrozelená nebo zlatošedá křídla 

- třepetavý let 

Šidélko - průhledná křídla  

 

 

 

 

 

STEJNOKŘÍDLÍ 
 

- 2 páry stejně velkých a stavěných křídel  

- ústním ústrojím je bodavě sací a „sosák“ 

- živí se rostlinnými šťávami 

 

Křísy: 

Cikády  - v teplejších oblastech  

- vydávají crčivé zvuky orgánem na zadečku 

 

Pěnodějky  - larvy na stéblech trav obalují chomáčky bílé pěny 

 

Mšice – parazité rostlin, které napadají ve velkém počtu 

Mšice – saje více šťávy, než potřebuje  vyloučená šťáva je pochoutkou pro mravence  

- mohou přenášet choroby 

- nepřátelé – slunéčko sedmitečné, …  

Vlnatka krvavá – na jabloních 

Puklice švestková – na švestkách 

Molice skleníková 

 

 
 

 

 

 

v klidu jsou křídla 

rozprostřená do plochy 

v klidu jsou křídla složená 

kolmo k tělu 



 
 

 

 


