
PŘÍRODOPIS – 6. A 
Úkoly do 19. dubna 2020 

  
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
😊Tak jaké byly velikonoce? Doufám, že jste si jich užili i v tomto omezeném režimu. 

Tento týden budeme pokračovat v dalších řádech hmyzu.  

Ale minulý týden jsem vám slíbila testík, můžeme jej spíš nazývat kvíz. Tentokrát bude na Vzdušnicovce a 

úvod do Hmyzu (učebnice str. 74 – 79). Nachystejte se tedy k počítačům ve čtvrtek 16. dubna někdy 

mezi 8. a 12. hodinou. Pak jen stačí kliknout zde: https://forms.office.com  

Není na známky! 😎 A pokud čtete tuto přípravu a test už je uzavřený, ozvěte se.  

Pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo chatujte, volejte přes Skype (Martina Houšková – Bartošovice, 

skype: marthous).   

Výsledky budou v přípravě pro další týden. 

Hodně štěstí a hlavně zdraví! 😊  
 

 

1/ Pokyny pro DLOUHODOBÝ ÚKOL: 

 sleduj okolo sebe přírodu a foť (co nejblíže) zástupce hmyzu (nejlépe ty, o kterých 

se píše v učebnici) 

 fotky ukládej do počítače do jedné složky 

 vyber 10 zástupců, pojmenuj je rodovým i druhovým názvem (př. ruměnice 

pospolná) a zařaď do řádu (př. ploštice) 

 fotky vlož do souboru aplikace Word jako obrázek a připiš k nim název zástupce 

 celý soubor pošli na mou adresu do 31. května   

 

 

2/ Pro tento týden si, prosím, nastudujte řády Vši a Ploštice (str. 83 – 84). Do sešitu opět 

zapište zápis, který je níže.  

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

  https://www.youtube.com/watch?v=Yb26BBvAAWU – veš dětská (anglicky) 

  https://www.youtube.com/watch?v=89IJjphKhFk - ploštice    

 

4/ Dobrovolné opakování a procvičování (testy) na stránkách  

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

rocnik?page=4&scroll=1380  

 – opakování k testu – Hmyz – proměna, Hmyz – stavba těla 1, 2, 

http://zshavl.cz/prirodopis/documents/lenovci.html - jen některé testíky k hmyzu 
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ZÁPISY: 
VŠI  

- vnější parazité savců (živí se krví) 

- nemají křídla 

- bodavě sací ústrojí 

 

Veš dětská - vajíčka = hnidy – přilepována na vlasy 

 

 

 

 

PLOŠTICE 

 
- sají rostlinné šťávy i tělesné tekutiny živočichů 

- přední pár křídel zpevněn – polokrovky, druhý pár je blanitý; u některých křídla 

vymizela 

 

Kněžice páskovaná – na miříkovitých rostlinách 

Kněžice zelná – škodí na hospodářských rostlinách  

 

Ruměnice pospolná – býložravá; nápadné kolonie 

 

Štěnice domácí – bezkřídlá; saje krev živočichů; po celém světě 

 

vodní: 

Znakoplavka – dravá, plave hřbetem dolů 

Splešťule blátivá 

Jehlanka válcovitá 

Vodoměrky a Bruslařky – chloupky na těle a nohách obalené vzduchem  běhají po 

hladině 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


