
  PŘÍRODOPIS – 6. A 
Úkoly do 31. května 2020 
  

Prosím, nejprve si to vždy od začátku do konce přečtěte!!! 
😊 Tak máme tady poslední květnový týden. Toto letí. Chci jen připomenout úkol, na kterém jste mohli 

pracovat více než měsíc. Nechávám jen pro dobrovolníky, kteří se chtějí pochlubit svými fotkami. 

Z internetu si je mohu stáhnout sama. 

Minulý týden jste si ověřili své znalosti v poznávání brouků a zde jsou vaše hromadné výsledky: 

https://forms.office.com.  Body máte na konci dokumentu. Byli jste moc šikovní. 😊 
Poslední poznávačka na dvoukřídlé a blanokřídlé bude příští týden ve středu. 

Tento týden nás tedy čeká poslední řád hmyzu, a to blanokřídlí. Opět spousta zástupců, které znáte. 

Pokud se potřebujete něco zeptat, pište (houskova@zsstjicin.cz.) nebo chatujte, volejte přes Skype 

(Martina Houšková – Bartošovice, skype: marthous). Vzhledem k tomu, že tři dopoledne jsem ve škole, 

tak na vaše e-maily budu reagovat později. Ale určitě odepíšu! 😉  

Hodně štěstí a hlavně zdraví! 😊 
 

 

1/ Pokyny pro DLOUHODOBÝ ÚKOL – „fotoatlas“ – dobrovolné: 

 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 (např. ruměnice 

pospolná) a zařaď do řádu (ploštice) 

 fotky vlož do souboru aplikace Word jako obrázky a připiš k nim názvy zástupců a 

řád 

 celý soubor pošli na mou adresu (pokud bude problém s výše uvedenou adresou, 

zkuste Skype nebo tuto adresu: marthous@entrum.cz)  do 31. května   

 

2/ V učebnici je řád blanokřídlí na tři stránky (str. 99 – 101), ale opět plný zástupců. Tak 

si to, prosím, přečtěte. Názvy zástupců se učte tak, že si schováte názvy pod obrázky. 

Většina problém dělat nebude. Kdo by neznal mravence, včelu a jiné.😀 Zápis do sešitu 

je na další straně. Bubliny jsou jen pro zajímavost. 

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

  

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

poradu/18618-vcely/ (6:18 min) – včely 
https://www.youtube.com/watch?v=mgi4JdFRPzk&list=PLXseek_rZw3v35LOzJlway7F8s38YguUZ

&index=2&t=0s (1:00 min) – sršeň v detailu 👍 výborné 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw69KJX_tuY&list=PLGAFnE4650zNK4CrhK2u5v8F92Z8O

R7jC (12:35 min) – Kapitoly o havěti - Vosy 

https://www.youtube.com/watch?v=Ovz8ccGfD38&list=PLCDA14762BB5F7BB3&in

dex=12 (26:14 min) – Ferda v mraveništi 

 

3/ Dobrovolné opakování a procvičování (testy) na stránkách  

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1966  - Blanokřídlí - charakteristika 
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ZÁPISY: 
BLANOKŘÍDLÍ 

- 2 páry nestejně velkých křídel 

- zadeček zakončen kladélkem nebo žihadlem 

 

Širopasí – larvy = housenice 

- pilatky  - kladou vajíčka do naříznuté rostliny 

- pilořitky – vajíčka kladou do vyvrtaných chodbiček ve dřevě 

 

Štíhlopasí – zadeček připojen ke hrudi tenkou stopkou 

- žlabatky – larvy v hálkách 

 

- lumci – larvy se vyvíjí uvnitř jiného hmyzu 

 

- mravenci – v mraveništi královna + dělnice 

- mravenec lesní, mravenec žlutý, mravenec žahavý (má žihadlo),  

mravenec faraon (v domácnostech) 

 

- vosy – živí se dravě, staví papírová hnízda, vytvářejí kolonie 

- vosa útočná, vosa saská, sršeň obecná 

 

- čmeláci – žijí v zemi, opylují květy 

- čmelák zemní 

 

- včela medonosná – nejužitečnější hmyz 

- na 3. páru končetin – kartáčky + košíčky 

- matka + dělnice + trubci 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mravenci chovají stáda mšic a 

pijí medovici – sladkou 

tekutinu, kterou mšice vylučují; 

Mravenčí královna se dožívá až 

30 let 

Hálky jsou útvary např. na spodu listů, ve 

kterých se vyvíjejí larvy různého hmyzu.  

 

Včely nikdy nespí; 

Aby vyrobily 1 kg medu, musí 

navštívit víc než 4 miliony květů 



 


