
Přírodopis – 6. ročník  

14.  4. – 17. 4. 2020 

- opakování ČLENOVCI s použitím učebnice – odevzdat opět e-mailem do neděle 19. 4. 2020 

viz níže, (pokud nebudete termín stíhat,napište mi, prosím, že pošlete později)  

Milé maminky, nechte dětem při opakování učebnici. Ať s ní pracují a případně si informace 

dohledají sami. Děkuji za spolupráci ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opakování     Jméno a příjmení: _____________________________ 

1) Spoj k sobě název pavouka a způsob, jakým loví svou kořist 

BĚŽNÍK KOPRETINOVÝ    staví lepkavé sítě mezi rostlinami 

KŘIŽÁK OBECNÝ     staví sítě v rozích místností 

SKÁKAVKA PRUHOVANÁ  ukrývá se v květech a maskuje se barvoměnou 

POKOUTNÍK DOMÁCÍ    loví ze zálohy skokem na kořist  

2) Na řádek zkratkou napiš, zda dané tvrzení patří pavoukovcům – P, sekáčům – S, 

roztočům – R nebo ke štírům- Š.  

 

- Hlavohruď je od zadečku oddělena stopkou ___________________ 

- Zadeček je protažen do bodcovitého zakončení, ve kterém je uložena jedová žláza 

_______________________ 

- Jsou velice malí, někteří i mikroskopičtí. __________________________ 

- Tkají pavučiny, které někteří používají k lovu kořisti. _________________ 

- Někteří zástupci této skupiny jsou parazité. __________________________ 

- Na konci zadečku mají snovací žlázy ukončené snovacími bradavkami _________ 

- Jejich končetiny se snadno oddělí od těla a pak sekavými pohyby odvracejí 

pozornost útočníka, který je napadl _____________________________________ 

 

3) Pomocí písmenek k sobě přiřaď korýše a jeho charakteristiku 

A velekrab japonský  Mořský korýš bez klepet s dlouhými tykadly 

B Rak říční  Suchozemský korýš, najdeme ho ve vlhkých a 

temných škvírách 

C Krab pobřežní  Sladkovodní korýš se zploštělým tělem, žije pod 

kameny 

D Buchanka obecná  Korýš, jehož zadeček je trvale zatažený pod 

hlavohruď a zakrnělý 

E Blešivec potoční  Drobný sladkovodní korýš, součást planktonu, má 

jen jedno oko 

F Stínka obecná  Největší známý korýš, velký až 3, 7 m 

G Langusta obecná  Nejznámější sladkovodní korýš, má dvě klepeta, 

žije v čistých vodách.  

 

4) Do výroku o chvostoskocích doplň chybějící slova: 

Chvostoskoci dostali svůj název podle ______________________________, kterou mají 

na zadečku. Naším největším chvostoskokem je ______________________________. 

Pomáhají rozkládat organický materiál v přírodě, patří tedy mezi 

____________________.  


