
PŘÍRODOPIS – 6. A 
Úkoly do 10. května 2020 

  
Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
Ve čtvrtek jste si zopakovali řády s proměnnou nedokonalou a mnozí z vás byli šikovní. 😊 Své hromadné 

výsledky a správné odpovědi najdete zde: https://forms.office.com.  Tabulka s body je na konci 

dokumentu. 

Minulý týden jsme začali alespoň teoreticky zkoumat řády hmyzu s proměnnou dokonalou. A nyní se 

podíváme na krásný řád motýlů. Příští týden ve středu jsi na ně zkusíme jednoduchou poznávačku. 

Mohou být také krásnými úlovky do vašeho fotoatlasu, na který se už těším. 😊 
Pokud se potřebujete něco zeptat, pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo chatujte, volejte přes Skype 

(Martina Houšková – Bartošovice, skype: marthous).   

Hodně štěstí a hlavně zdraví! 😊 
 

 

 

1/ V učebnici to vypadá dlouhé (str. 88 – 91), ale jde hlavně o poznávání jednotlivých 

druhů motýlů. Tak si to prosím přečtěte. Myslím, že mnohé poznáte, a o některých už 

leccos víte.  

Zápis do sešitu je na další straně. 

 

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

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-

poradu/15285-motyl/ - motýl pod mikroskopem (1:31 min) 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/11612-videa-z-

poradu/18349-lihnuti-motylu/  – líhnutí motýlů (1:31 min) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cvy6T4ilEGI – denní motýli České republiky (35 

min) Je to trochu starší dokument. Bohužel motýlů v přírodě ubývá. 😔(35:11 min) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4XCsQv48wfg&list=PLAW-

mLlLWtdO18kTNhPwALEBrjQbR5b18&index=2 – „Mrňouskové“ - taková trochu 

pohádka (4:56 min) 
 

 

3/ Dobrovolné opakování a procvičování (testy) na stránkách  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1961 – Motýli 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1962  - Motýli - zástupci 
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ZÁPISY: 
MOTÝLI 

- 2 páry blanitých křídel pokryté šupinami v řadách s barvivem 

- sací ústrojí – sosák – spirálovitě stočený 

- larvy – housenky – býložravé 

 

Denní motýli: 

bělásek řeřichový  

bělásek zelný – housenky škodí na hospodářských rostlinách 

žluťásek řešetlákový 

babočka paví oko, babočka admirál, babočka kopřivová, babočka bodláková 

perleťovec 

hnědásek 

okáč 

modrásek 

otakárek fenyklový 

jasoň červenooký – na vápencích - Štramberk 

 

Noční motýli – méně zbarvení, jiná, výraznější tykadla: 

lišaj smrtihlav 

dlouhozobka svízelová 

martináč habrový 

přástevník medvědí – velmi chlupatá housenka 

píďalka angreštová – housenky se pohybují, jakoby něco měřili (po „pídích“) 

stužkonoska modrá 

můra gama  

bekyně mniška – housenka působí obrovské škody na smrkových porostech 

vřetenuška 

obaleči – škůdci stromů 

nesytka – ochranné zbarvení – připomíná vosu 

mol šatní, mol obilní 

bourec morušový – housenky produkují hedvábné vlákno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někteří dospělí motýli nejedí. Žijí 

z energie, kterou nashromáždili jako 

housenky. 

U nás velmi častá, podívejte se na ní 

na internetu. 



 
 

U poznávání zástupců jste měli napsat jen rodové jméno, ale já jsem uznala i to, kdo napsal oba názvy 

(přičetla jsem bod). Jen nejste započítání v grafu a statistice. Počítač to neuznal. 

 

Jen ještě upozorňuji, že na všechny e-maily, které dojdou, odpovídám. 

 

 

 


