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 Úvod 

V této práci bych se ráda zaměřila na specifickou metodu výuky cizinců na 

druhém stupni českých základních škol. Cizincem v rámci této práce rozumím osoby 

s odlišným mateřským jazykem, u nichž můžeme předpokládat, že jejich znalost 

českého jazyka nedosahuje míry potřebné k zvládnutí běžné výuky v češtině – a to 

zejména u předmětů se specifickou terminologií. Primárně tedy jde o potřebnou 

míru znalosti českého jazyka, nikoli o státní či etnickou příslušnost.1 Výuka českého 

jazyka je pro úspěšné absolvování české školy klíčová. Na toto téma bylo napsáno 

množství publikací, na které v práci odkazuji. Celá řada odborníků v této oblasti se 

zaměřuje na zvládnutí gramatiky a běžné slovní zásoby. Stranou jejich zájmu však 

zůstává specifická terminologie odborných předmětů, jejímuž snazšímu osvojení u 

žáků s odlišným mateřským jazykem by mohlo napomoci využití pracovních listů. 

V příloze předkládám několik příkladů pracovních listů z oblasti přírodopisu, 

jehož výuce se ve své pedagogické praxi několik let věnuji. Níže podrobněji popisuji 

obecnou metodiku jejich vytváření, která specificky rozvíjí současné trendy ve výuce 

češtiny pro cizince. Pokusím se ukázat, že tato metodika je dobře použitelná také 

pro další speciální obory vyučované na druhém stupni českých základních škol. 

Vytvořit komplexní soubor pracovních listů by představovalo značně 

rozsáhlou práci, a to i kdyby měly pokrýt učivo jediného předmětu. Cílem této práce 

tedy zůstává především představení těchto pracovních pomůcek a postupů při jejich 

praktické aplikaci pedagogy během výuky. Uvidíme, že tato metodika v zásadě 

umožňuje žákům s odlišným mateřským jazykem osvojit si probíranou látku během 

společného pobytu ve třídě s ostatními žáky, aniž by docházelo k narušování 

průběhu vyučovací hodiny, nebo neúměrnému zatěžování pedagoga během 

vyučování. Uvedenou možnost individuálních či skupinových konzultací po 

vyučování považuji za samozřejmou, a to nejen pro žáky s odlišnou mateřštinou či 

jinými specifickými požadavky. Podoba pracovních listů by však měla minimalizovat 

                                                           
1 Možné problémy ve třídě vyvstávající z etnických a kulturních odlišností žáků-cizinců popisuje např. 

Průcha (2011). Předmětem této práce jsou však především jazykové a odborné kompetence žáků. 
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případné nejasnosti plynoucí z nedostatečné znalosti českého jazyka, které bychom 

mohli očekávat, pokud by žáci-cizinci pracovali s běžnými učebnicemi, nebo by byli 

odkázáni pouze na učitelův výklad.2 

 

 Vymezení problematiky 

Metody výuky žáků-cizinců se stále častěji stávají předmětem zájmu 

badatelů z řad pedagogů i jiných příbuzných oborů. Dle dostupných údajů Českého 

statistického úřadu ve školním roce 2012/2013 studovalo na českých základních 

školách 14 551 žáků-cizinců (z celkového počtu 793 399 žáků).3 Tyto údaje nejsou 

pro účely této práce zcela relevantní, pokud vezmeme v úvahu, že tyto statistiky 

zahrnují pouze žáky s jiným než českým občanstvím na jedné straně – zde musíme 

zvážit možnost, že všechny děti rodičů s českým občanstvím nemusí ovládat češtinu 

v potřebné míře - , na druhé pak za žáky-cizince označují občany Slovenské 

republiky, u nichž nelze jazykovou bariéru považovat za zásadnější problém. Na 

některých českých základních školách je žáků-cizinců minimální počet, jiné naopak 

mohou navštěvovat v hojném počtu. Transnacionální migrace se však v dnešním 

světě stala běžným jevem. Pokud bude tento vývoj pokračovat (a nic nenasvědčuje 

tomu, že by nemělo), můžeme do budoucna předpokládat spíše nárůst počtu žáků-

cizinců na českých školách než jejich úbytek. Problematika vzdělávání cizinců 

v českém školním systému tedy může (také) do budoucna představovat jednu 

z klíčových oblastí pedagogiky. 

Již v úvodu jsem naznačila, že většina dosavadních publikací se zaměřuje na 

výuku češtiny, zatímco určité předměty, zejména předměty vyučované od druhého 

                                                           
2 Na nedostatečnou jazykovou připravenost některých žáků-cizinců na výuku v češtině poukazuje Jan 

Průcha v níže citované publikaci Multikulturní výchova. Také z vlastní pedagogické zkušenosti mohu 

tento předpoklad potvrdit. Přesto by bylo vhodné jazykovou připravenost žáků s odlišným mateřským 

jazykem na českých základních školách ověřit rozsáhlejším výzkumem, který by tento předpoklad 

mohl potvrdit, nebo vyvrátit. S jistotou však můžeme tvrdit, že případy, kdy žáci-cizinci nejsou po 

jazykové stránce na běžnou výuku na českých školách zcela připraveni, nejsou ojedinělé. Proto 

považuji za důležité se touto problematikou zabývat. 
3 viz http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_vzdelavani 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_vzdelavani


10 
 

stupně základních škol zůstávají mimo zájem odborné veřejnosti, pokud jde o výuku 

žáků-cizinců. Zřejmě jde o důsledek poněkud optimistického předpokladu, že si žáci-

cizinci během výuky český jazyk osvojí do té míry, že jim nebudou působit obtíže ani 

odborné formulace a termíny, s nimiž se můžeme setkat v doposud běžně 

používaných učebních pomůckách (učebnice, pracovní sešity, aj.). V kapitole 

věnované reflexi tématu v dostupné odborné literatuře se budu problematikou 

složitosti těchto učebních pomůcek zabývat podrobněji. Má několikaletá 

pedagogická praxe ve výuce přírodopisu, podobně jako zkušenosti mých kolegyň a 

kolegů vyučujících jiné předměty, však svědčí o jisté neoprávněnosti předpokladu, 

že si žáci-cizinci dokáží v krátkém čase v potřebné míře osvojit češtinu – konkrétně 

jde zejména o správné skloňování jmen, časování sloves a schopnost porozumět 

delším souvětím, nebo je dokonce samostatně formulovat. Pro většinu žáků, jejichž 

mateřským jazykem není čeština (či podobný jazyk jako slovenština), je velmi 

obtížné sledovat probíhající výklad učitele v hodině, a to navzdory veškeré snaze o 

jednoduchost a srozumitelnost. Množství učiva, které je třeba v daném ročníku 

zvládnout, bývá značné, což učitele do značné míry nutí postupovat ve výuce rychle. 

Žáci-cizinci by však často potřebovali mnohem pomalejší a jednodušší výklad než 

jejich vrstevníci, jejichž mateřským jazykem je čeština. Metodika výuky žáků-cizinců 

pomocí pracovních listů – připomínám, že jde pouze o žáky, kteří z nějakého důvodu 

nezvládají češtinu v potřebné míře – umožňuje žákům přímo v hodině předat 

jazykově jednodušší formou potřebné penzum odborných znalostí, aniž by 

docházelo k nežádoucímu zpomalování probíhající výuky pro ostatní žáky. 

Česká legislativa prakticky nepřipouští, že by žáci-cizinci nebyli po jazykové 

stránce zcela připraveni na zvládnutí (nejen) odborných předmětů. „Stejné 

podmínky také předpokládají schopnost těchto osob [cizinců] vzdělávat se v českém 

jazyce, popřípadě jiném jazyce, který je v dané škole jazykem vyučovacím. 

Z ustanovení §20 školského zákona tedy v žádném případě nelze odvodit právo 

cizinců vzdělávat se na našem území ve svém mateřském jazyce.“4 Nárok na základní 

vzdělání přitom mají všechny děti fakticky pobývající na území ČR. Základní školní 

                                                           
4 KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon: komentář. Praha: ASPI, 2008. s. 99. 
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docházka je povinná i pro děti, které na území ČR pobývají neoprávněně.5 Školský 

zákon znalost českého jazyka výslovně předpokládá. Žákům, kteří „plní povinnou 

školní docházku podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad příslušný podle místa 

pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy (...) bezplatnou přípravu k jejich 

začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou 

potřebám těchto žáků.“6 Praktická příprava žáků na výuku v češtině skutečně 

probíhá, její výsledky však ne vždy splňují očekávání a požadavky českého 

vzdělávacího systému. Jan Průcha (2006) uvádí: „Školský zákon č. 561/2004 Sb. sice 

ukládá krajským úřadům zajišťovat ve spolupráci se zřizovatelem školy pro žáky-

cizince bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující 

výuku českého jazyka‘ (§20, odst. 5a), avšak realita je jiná: Ve většině základních škol, 

v nichž jsou žáci-cizinci, se speciální výuka českého jazyka pro ně nepořádá.“7 Práce 

krajských úřadů se od doby, kdy vyšlo první vydání citované publikace výrazně 

zlepšila, přesto můžeme jazykovou připravenost žáků-cizinců zřídkakdy označit za 

dostatečnou. Počet žáků-cizinců, kteří tuto jazykovou přípravu potřebují, stále roste 

mnohem rychleji než počet učitelů schopných jejich adekvátní jazykovou přípravu 

zajistit. 

Z uvedených důvodů a na základě četných praktických zkušeností autorky i 

celé řady jejích kolegyň a kolegů, budu proto v rámci této práce předpokládat, že 

v některých a nikoli ojedinělých případech nejsou žáci jazykově zcela připraveni na 

běžnou v češtině probíhající výuku. V tomto místě se dostáváme k cíli práce: snaze 

o nastínění metodiky výuky, která bere v potaz uvedené problémy a nabízí jejich 

řešení. 

 

 

 

                                                           
5 Školský zákon č. 561/2008 Sb. (§20, odst. 2a) 
6 Školský zákon č. 561/2008 Sb. (§20, odst. 5, 5a) 
7 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova. Triton: Praha, 2011. s. 84. 
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 Cíle práce 

Tato práce je pokusem o rámcové představení metodiky výuky odborných 

předmětů pro žáky-cizince, kteří navštěvují běžné třídy na druhém stupni českých 

základních škol. Přikládané pracovní listy (viz přílohy) jsou příkladem prezentace 

učiva žákům-cizincům, jejichž jazyková úroveň není dostatečná k zvládnutí učiva 

pomocí běžných výukových metod (tedy metod přiměřených pro většinu žáků, pro 

něž je český jazyk zcela srozumitelný). Hlavním cílem této metodiky je udržet 

pomyslnou rovnováhu mezi potřebnou a požadovanou mírou odbornosti na jedné 

straně (zde jde o požadovanou kvalitu a množství znalostí daného oboru, které má 

pedagog žákům zprostředkovat) a maximální syntaktické jednoduchosti na straně 

druhé. Jinými slovy: látka by měla být žákům-cizincům předkládána v takové formě, 

aby pro ně byla navzdory omezeným znalostem českého jazyka snáze osvojitelná. 

Metodika takové práce s žáky-cizinci se nemůže omezovat pouze na vytváření 

pracovních listů (nebo dokonce použití pracovních listů vytvořených někým jiným) a 

jejich poskytnutí těmto žákům. Hlavní zásady jejich vytváření a další práce s nimi se 

pokusím představit níže. 

Kromě představení postupů při výuce pomocí pracovních listů je neméně 

důležitým záměrem autorky diskutovat o možnosti využití této metodiky také pro 

jiné předměty (zejména) druhých stupňů základních škol. Bylo by jistě vhodné 

podrobněji prozkoumat efektivitu této metody výuky, ale autorčiny zkušenosti 

s používáním pracovních listů při výuce přírodopisu jsou velmi pozitivní. Ohlasy ze 

strany žáků-cizinců (převážně vietnamské národnosti), kteří s pracovními listy 

pracovali, byly rovněž převážně pochvalné. Ukázalo se, že i žáci, kteří dosud měli 

s češtinou velké problémy, byli při využití této výukové metody schopni osvojit si 

značné množství odborných informací. Tento učební postup při práci s žáky-cizinci 

se na malém vzorku osvědčil a podrobnější prozkoumání výsledků jeho používání ve 

výuce v jiných třídách by tak nemuselo být nezajímavé. Přestože klade jisté nároky 
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na osobu pedagoga a využívání učebních pomůcek8, ve výsledku tato metodika 

napomáhá udržovat plynulost hodiny a žákům, kteří by obtížně rozuměli výkladu, 

umožňuje nabýt potřebné znalosti a rozšiřovat svou slovní zásobu v daném oboru i 

vlastní jazykové kompetence obecně. 

Třetí cíl práce je diskutovat práci pedagogů, kteří by mohli při práci s žáky-

cizinci pracovní listy využívat. Krátce shrnu také požadavky na požívaný materiál, 

které by však měly být pro české školy finančně únosné. Na tomto místě se proto 

pokusím stručně pohovořit o požadavcích na učitele, kteří by tuto metodiku při práci 

s žáky-cizinci mohli využívat, i na využití dalších pomůcek, které by žáci měli mít pro 

práci v hodinách k dispozici. Samozřejmě předně jde o samotné barevně vytištěné 

pracovní listy, dále o přístroj s přístupem k internetu, na němž je možné dohledat 

překlad jednotlivých termínů i další relevantní informace – pokud internet není 

k dispozici, nebo například školní řád dané školy neumožňuje práci s elektronickými 

pomůckami během vyučovací hodiny, je možné využít kvalitní slovník. Jinak si žáci 

při práci vystačí s běžnými psacími potřebami. Učitel by měl být kdykoli během 

vyučovací hodiny schopen reagovat na aktuální potřeby žáků a vysvětlit případné 

nejasnosti. Dosavadní zkušenosti autorky s využitím této výukové metody při výuce 

žáků-cizinců však naznačují, že takových nejasností při práci s kvalitně zpracovanými 

pracovními listy nevyvstává mnoho. Pokud by se přeci jen u žáků-cizinců při práci 

objevily problémy, jejichž objasnění by vyžadovalo delší časový úsek, je v zájmu 

zachování plynulosti výuky pro ostatní žáky vhodné řešit je individuálně (nebo i 

skupinově) v čase mimo vyučování formou konzultací. Žáci-cizinci při práci 

s pracovními listy jsou přítomni ve třídě s ostatními a mohou rovněž sledovat výklad 

učitele, který by samozřejmě vždy měl konvenovat s obsahem daných pracovních 

listů. Kvalitně zpracovaný materiál tak mimo jiné poskytuje žákům-cizincům, kteří by 

jinak mohli kvůli jazykové bariéře výklad sledovat jen s velkými obtížemi, také 

pomůcku k jeho snazšímu porozumění. Žáci-cizinci by se tak při využívání této 

výukové metody neměli učit pouze pracovat s psaným projevem, ale měli by si 

                                                           
8 Ideálně internetu. Pokud to není možné, měl by postačit i kvalitní slovník. Při jakýchkoli nejasnostech 

je zde samozřejmostí možnost zeptat se učitele přímo v hodině. K práci s žáky-cizinci se ještě vrátím 

níže. 
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osvojovat také správnou výslovnost a zlepšovat svou dovednost rozumět 

mluvenému slovu. Z těchto důvodů by neměly pracovní listy obsahovat neúměrné 

(žákem-cizincem v průběhu vyučovací hodiny obtížně zpracovatelné) množství 

textu, jak ještě uvidíme v části práce věnované metodice vytváření pracovních listů. 

 

 Reflexe problematiky v odborné 

literatuře 

Odborná literatura, která by se konkrétněji zabývala vzděláváním žáků-

cizinců v přírodovědných oborech na českých základních školách, prozatím chybí. Při 

práci jsem se tedy spoléhala především na literaturu zaměřenou na výuku češtiny či 

cizích jazyků obecně, nebo naopak na výuku specializovaných oborů v českém 

jazykovém prostředí. Doporučení autorů, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským 

jazykem, jsem pak vztáhla ke specifické problematice metodiky výuky, která je 

předmětem této práce. 

Než přikročíme k metodice tvorby pracovních listů a jejich používání při 

výuce, pokusím se problematiku podrobněji rozebrat ve vztahu k dostupné 

literatuře. Na základě této reflexe se pokusím formulovat základní pravidla, která je 

třeba dodržet, aby pracovní listy (1) poskytovaly žákům-cizincům dostatečně kvalitní 

odborné informace a (2) byly po syntaktické a lexikální stránce dostatečně 

jednoduché, aby žáky-cizince neúměrně nezatěžovaly a umožňovaly jim soustředit 

se na faktickou stránku věci. V příští kapitole pak ukážu, jak jsem tyto poznatky 

aplikovala při tvorbě vlastních pracovních listů. Dále krátce shrnu výhody používání 

pracovních listů oproti používání jiných pracovních pomůcek – zejména běžných 

učebnic – i možné problémy plynoucí z univezálnosti této výukové metodiky. 

Nejprve se však zaměřme na zařazení žáků-cizinců do běžných tříd. 

Výše jsem nastínila, že hlavním problémem výuky žáků-cizinců na českých 

školách bývá jejich nedostatečná znalost českého jazyka. Kromě intenzivní jazykové 
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přípravy se tak obvykle doporučuje zařadit nově příchozí žáky o jeden ročník níže. 

Jan Průcha ve své publikaci Multikulturní výchova uvádí: „Podle P. Vodsloně má 

zařazení žáka-cizince do určitého ročníku přímo fatální význam, a proto musí být 

příslušné rozhodnutí velmi zodpovědně zvažováno. Doporučuje se ve většině 

případů zařadit dítě o jeden rok níže, tj. aby absolvovalo ještě jednou ročník, v němž 

se vzdělávalo v zahraničí. Toto řešení poskytne žáku jeden rok času na adaptaci a 

zvládnutí češtiny. Přitom se leckdy naráží na námitky rodičů, které je nutno 

přesvědčit o výhodnosti tohoto zařazení: Bude-li dítě zařazeno do stejného ročníku 

jako v zahraniční škole, bude se potýkat s dvěma problémy – jednak nové učivo a 

jednak český jazyk. Bude-li zařazeno o jeden ročník níže, bude mít jen jeden 

problém, tj. jazyk.“9 I v případech, kdy rodiče žáka-cizince s jeho zařazením souhlasí 

(a ze své praxe vím o případech, kdy tomu tak není), stále zůstává problémem, že 

jeden rok většině žáků k zvládnutí češtiny na dostatečné úrovni nestačí. Potřeba 

specifické metodiky výuky tak pouhým zařazením žáka-cizince do nižšího ročníku 

nemizí. Průcha dále upozorňuje, že intenzivní jazyková příprava žáků-cizinců u žáků 

chybí. „Nepříznivě působí to, že žáci-cizinci mají možnost učit se český jazyk pouze 

spontánně, tj. od svých spolužáků, v průběhu výuky apod., nikoliv také systematicky 

v kurzech češtiny pořádaných školou.“10 Výše jsem naznačila, že situace se od doby, 

kdy autor svou publikaci psal, v tomto ohledu zlepšila. Faktem však nadále zůstává, 

že žáci jsou často do běžných ročníků zařazeni, aniž by jejich znalost českého jazyka 

dosahovala úrovně potřebné k porozumění probírané látce. Spontánní předávání 

odborných znalostí ze strany spolužáků navíc může být u odborných předmětů do 

značné míry omezené skutečnostmi, že sami spolužáci si odbornou látku teprve 

osvojují a integrace žáků-cizinců do třídy nemusí být v některých případech ideální 

– zejména pak, je-li žák ve třídě nový. Z uvedených důvodů je tedy při praktické 

výuce s mnoha žáky-cizinci třeba užívat odlišných postupů, aniž by však byla 

narušována jejich integrace do kolektivu spolužáků, nebo naopak celkový průběh 

výuky ve třídě.  

                                                           
9 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova. Praha: Triton, 2011. s. 82-83. 
10 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova. Praha: Triton, 2011. s. 84. 
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U žáků-cizinců můžeme předpokládat pouze to, co Radomír Choděra 

označuje za „primární (jazykové) dovednosti“. „S primárními dovednostmi 

vystačíme pouze v situaci, kdy nezáleží na latentní době reakce a tempu jazykové 

komunikace, např. při čtení a psaní.“11 Proto je klíčové pokusit se žákům-cizincům 

zprostředkovat informace v psané (a zároveň, jak uvidíme později, co nejjednodušší) 

podobě, která jim umožňuje se k  pasážím pro ně problematickým kdykoli vracet – 

ať již přímo v hodině či při následné výuce v domácím prostředí. U rodilých mluvčích 

je naopak obvykle plně rozvinuta tzv. „sekundární dovednost“, která je „zaměřená 

především jen na obsah, nikoli formu.“, což se týká „všech druhů jazykové 

komunikace – mluvení, poslechu, čtení a psaní.“12 Každý pedagog, jehož třídu 

navštěvují také žáci-cizinci, by měl mít neustále na paměti, že: „Úrovně osvojení 

jazyka u rodilých mluvčích mají jinou podobu.“13, než je tomu u žáků s odlišným 

mateřským jazykem. 

Zaměřím se nyní na hlavní syntaktické zásady, které je při vytváření 

pracovních listů třeba dodržovat, aby práce s nimi mohla být žákům-cizincům, kteří 

dosud dokonale neovládají český jazyk, skutečně přínosná. V tomto ohledu jsem 

vycházela především ze zásad komunikace s cizinci, popsanými v publikaci Žáci 

s odlišným mateřským jazykem v českých školách, vydané kolektivem autorů META 

o.s. Je třeba mít na paměti, že když „někdo vnímá češtinu jako cizí jazyk, je pro něj 

spousta slov a tvarů neznámých. Je proto na nás, abychom předvídali možná úskalí 

a použili takové jazykové prostředky, které porozumění usnadní a nikoli 

zkomplikují.“14 Zároveň však autoři doporučují, aby se čeština v zájmu 

zjednodušování nekomolila. Je tedy třeba předávat informace jednoduše, ale 

zároveň gramaticky správně. Zásadně nepoužíváme dlouhá a složitá souvětí. Měli 

bychom se vyhnout užívání sloves, která jsou v každodenní komunikace méně 

užívána. Tak je například vhodnější použít formulaci „Hvězdice jsou ostnokožci.“ než 

                                                           
11 CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2013. s. 

56. 
12 CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 2013.s. 

57. 
13 Tamtéž. 
14 Kolektiv autorů META o.s. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách, Praha: META 

o.s. 2011. s. 62. 
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„Hvězdice řadíme mezi ostnokožce.“ Výjimku samozřejmě tvoří případy, kdy jde o 

slovesa, která jsou pro probíranou látku zásadní. V těchto případech bychom však 

vždy měli daná slovesa uvést také v infinitivu (například v závorce či, jako je tomu 

v mých pracovních listech, jako index), aby je bylo možné bez problémů vyhledat ve 

slovníku či na internetu. Jména a názvy bychom měli pokud možno vždy užívat 

v prvním pádě. Pokud to v určitých formulacích gramaticky není možné, měli 

bychom i v tomto případě uvést přímo v pracovním listu jména také ve tvaru snadno 

dohledatelném ve slovníku. To se v některých případech (zejména pak u sloves jako 

„být“ a „mít“) může jevit jako nadbytečné, přesto je však vždy výhodnější 

předpokládat, že žáci-cizinci dané termíny zcela neovládají než naopak. Musíme 

vždy brát zřetel na skutečnost, že se nejedná o rodilé mluvčí. První důležitou zásadou 

je tedy nepodléhat předpokladům, že žáci-cizinci jazyk ovládají a že pro ně určité 

formulace jsou snadno pochopitelné. Jde o výše zmíněnou zásadu syntaktické 

jednoduchosti. Zjednodušení by však zároveň v žádném případě nemělo zásadně 

snižovat kvalitu poskytovaných odborných informací. Pracovní listy by tak měly 

obsahovat veškerou probíranou látku. Výsledek by se měl lišit, co se týče formy 

předávání informací, nikoli co do obsahu relevantních informací. Udržení této 

pomyslné rovnováhy je při vytváření pracovních listů klíčové, ale jde také o zřejmě 

nejobtížnější část celé práce. 

Zde se nabízí otázka, proč by nemohli žáci-cizinci ke studiu využívat běžné 

učebnice. Přesvědčivou odpověď nám opět nabízí Jan Průcha. V knize Moderní 

pedagogika věnuje problematice složitosti textu v učebnicích celou kapitolu.15 Na 

tomto místě se nezabývá výukou žáků-cizinců, u nichž musíme počítat s ještě většími 

obtížemi, než u rodilých mluvčích. „Autoři učebnic většinou nedokážou odhadnout, 

co je přiměřená hustota odborné informace v textu určeném pro žáky určitého věku 

a přetěžují text vysokým počtem odborných či faktografických pojmů nebo 

obojím.“16 Průcha poukazuje na skutečnost, že učebnice na českých školách jsou pro 

žáky obtížné, zejména co se týká využívání faktografických a odborných pojmů, 

                                                           
15 Viz: PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. s. 283-299 aj. 
16 PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. s. 290. 
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zatímco syntakticky jsou povětšinou přiměřené.17 Jakkoli však může být „průměrná 

délka vět“ a jejich „syntaktická složitost“ přiměřená potřebám rodilých mluvčích, pro 

žáky-cizince, jejichž znalosti češtiny nezřídka nedosahují potřebné míry, mohou být 

takové texty ke studiu zcela nepoužitelné. Studijní materiály pro cizince musí být po 

syntaktické stránce výrazně jednodušší, pokud mají být při studiu použitelné a 

přínosné. Podobně je tomu s lexikální stránkou textu. U rodilých mluvčích můžeme 

přirozeně očekávat mnohonásobně větší slovní zásobu, než jakou disponují osoby, 

které se jazyk teprve učí. „Existují důkazy, že slovní zásoba žáků se úměrně s věkem 

rozšiřuje a tento růst má vliv i na chápání verbálního textu např. v učebnici: žáci 

vyššího věku jsou schopni pochopit text, který je lexikálně bohatší (obsahuje více 

rozdílných slov), zatímco tentýž text může být pro žáky nižšího věku obtížně 

srozumitelný.“18 U žáků-cizinců nejde ani tak o otázku věku, jako o dobu, po kterou 

si český jazyk osvojují a v českém jazyce komunikují. Pracovní listy používané při 

výuce žáků-cizinců se tedy nemohou být neúměrně složité, ani co se lexikální stránky 

týká. 

Při aplikaci jakýchkoli výukových metod je vždy třeba uvažovat o tom, zda 

budou vyhovující pro všechny žáky. Například Gabriela Lojová s Kateřinou Vlčkovou 

upozorňují na rozdíly mezi jednotlivými žáky spočívající v rozdílných strategiích 

vyučování, které jsou pro ně vhodné. „Přirozené tendence studentů je nutné 

respektovat, a nesnažit se přetvářet je směrem k hromadně doporučovaným 

praktikám, poněvadž při učení neexistuje žádný postup, který by stejnou měrou 

vyhovoval všem.“19 Při zběžném pohledu by se mohlo zdát, že v této práci 

představovaná metodika je právě pokusem o takovou „hromadně doporučovanou 

praktiku“. To však není pravda hned ze dvou důvodů. Předně nejde pouze o samotné 

pracovní listy, ale také o způsob, jímž s nimi žáci-cizinci mají pracovat. Pracovní listy 

jim poskytují podstatné informace a upozorňují je na důležitá slovíčka, které by si 

měli ke zvládnutí problematiky osvojit. Způsob, jakým si dané informace osvojí, pak 

do značné míry záleží na nich. Nezbytná možnost individuálních konzultací 

                                                           
17 PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. s. 287-288. 
18 PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013. s. 286. 
19 LOJOVÁ, Gabriela, VLČKOVÁ, Kateřina. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: 

Portál, 2011. s. 94. 
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s vyučujícím v případě nejasností pak představuje další rozšíření individuálního 

přístupu. V samotných pracovních listech by pak žáci měli mít k dispozici dostatek 

obrazového materiálu, který jim může usnadnit orientaci v problematice. Naopak je 

to právě výuka žáků-cizinců stejnými metodami a postupy, jaké jsou užívány při práci 

s žáky-rodilými mluvčími, která nevychází vstříc individuálním potřebám žáků. 

Z vlastní pedagogické praxe i z četných rozhovorů s kolegyněmi a kolegy z řad 

pedagogů mohu potvrdit, že „nerespektování těchto specifik může mít negativní 

dopad nejen na výslednou úspěšnost učení se jazyku, ale i na doprovodné afektivní 

činitele. Studenti jsou nuceni do postupů, které jim nepřinášejí očekávaný úspěch, 

rychle ztrácejí motivaci, vytvářejí si negativní vztah k učení se cizímu jazyku a 

postupně si formují negativní obraz o vlastních schopnostech učit se jazyk, snižuje 

se jejich sebejistota a sebevědomí.“20 Jinými slovy: jsou-li žáci-cizinci s ne zcela 

dostatečnými znalostmi českého jazyka vyučováni běžnými vyučovacími postupy, 

nezřídka se u nich setkáváme s rezignací na možnost pochopení probírané látky. 

Jejich „výuka“ se tak prakticky omezuje na pasivní přítomnost ve třídách, která má 

minimální vzdělávací efekt. 

Tímto se dostáváme k  několikrát výše naznačeným nárokům, které využití 

této metodiky klade na osobu pedagoga. Viděli jsme, že by obsah pracovních listů 

měl být tvořen podstatnými informacemi, které učitel žákům zprostředkovává při 

běžném výkladu v hodině. Příprava na vyučovací hodinu, ve třídě navštěvované také 

žáky-cizinci by tedy měla probíhat s ohledem na obsah těchto listů. To platí také 

naopak: pracovní listy by měly obsahovat pouze takové množství látky, kterou je 

možné v běžné vyučovací hodině bez problémů probrat. Tvorba pracovních listů je 

tak do jisté míry také přípravou na samotné vyučování. Jim Scrivener v knize 

Learning Teaching sice ukazuje na výhody plánování vyučovací hodiny, jakékoli 

plánování však považuje spíše za dovednost myšlení („Thinking skill“), možnost 

předem si představit různé scénáře, podle nichž se může hodina vyvíjet, přičemž je 

třeba mít na paměti, že každá hodina je jiná. Mít připravený plán hodiny v písemné 

podobě (v našem případě považujme pracovní list za takový „plán“), je užitečné, 

                                                           
20 LOJOVÁ, Gabriela, VLČKOVÁ, Kateřina. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: 

Portál, 2011. s. 95. 
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protože nám připomíná důležité body, které bychom neměli ve výkladu opominout. 

Scrivener píše: „It can also serve as a useful reminder to you of your pre-lesson 

thoughts. Beyond that, however, it is not holy writ. It is not set in concrete. As a 

general rule: Prepare thoroughly. But in class, teach the learners, not the plan.“21 

Učitel by dle Scrivenera měl být v případě potřeby plán hodiny dokonce zcela 

opustit. Pedagog užívající metodiky práce s pracovními listy by měl být schopen 

alespoň rámcově udržet průběh hodiny v mezích původního plánu. Scrivenerův 

postřeh je však důležitý pro samotnou metodiku tvorby pracovních listů: je 

významným argumentem pro jistou uměřenost, pokud jde o množství látky, kterou 

by měly jednotlivé pracovní listy obsahovat – mělo by jí být pouze tolik, aby ji bylo 

během vyučovací hodiny reálně možné žákům srozumitelně předat. 

  Metodika práce 

Po seznámení s poznatky odborníků můžeme přikročit ke konkrétním 

postupům. První část této kapitoly věnuji samotným pracovním listům, konkrétně 

postupům jejich vytváření. Na konkrétních případech se pokusím předvést 

praktickou aplikaci výše popsaných teoretických poznatků. Druhou část pak věnuji 

práci s těmito učebními pomůckami přímo při výuce. Ve třetí části budu diskutovat 

možnost použití těchto postupů také v jiných oborech. 

 

5.1. Tvorba pracovních listů 
 

V příloze předkládám příklady pracovních listů, které jsem v praxi používala 

pro výuku žáků-cizinců. Konkrétně jde o bezobratlé živočichy. Zde se pokusím 

zobecnit postupy a zásady, kterých jsem se při jejich vytváření snažila držet. 

Předně jde o množství látky, které jednotlivé pracovní listy obsahují: již jsem 

uvedla, že by množství obsaženého učiva mělo odpovídat množství učiva, které lze 

                                                           
21 SCRIVENER, Jim, Learning Teaching, Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2005. s. 109. 
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bez problémů probrat během jedné vyučovací hodiny. V případě, že je daná látka 

obsáhlejší, lze jednotlivé kapitoly rozdělit na odpovídající části (viz například PL 

„Členovci“). 

Zásadní součástí pracovních listů je výpis v textu použitých odborných 

výrazů, které jsou pro danou látku klíčové. Linky vedle těchto slovíček jsou 

pochopitelně určeny žákům-cizincům pro jejich překlad. Do tohoto „slovníčku“ je 

vhodné zapsat také výrazy, jsou častěji užívány v jiném významu.22 Všechny vypsané 

termíny jsou zároveň užity v textových polích, aby si žák mohl jejich význam vyvodit 

z kontextu. V textu jsou použitá jména označena čísly, přičemž ve „slovníčku“ jsou 

užita v prvním pádu – účelem je žákům-cizincům usnadnit jejich případné vyhledání 

ve slovníku.  Pokud jsou v textu užita slova z obecné češtiny v jiném než základním 

tvaru, je základní tvar uveden u slova jako index. I zde je účelem snadné a rychlé 

vyhledání jejich překladu. 

Samotné textové pole je ve shodě s doporučeními odborné literatury (viz 

předchozí kapitolu) napsáno v jednoduchých, ale gramaticky správných větách. 

Cílem je žáky-cizince neúměrně nezatěžovat lexikálně a syntakticky složitými texty, 

aby se mohli lépe soustředit na odbornou stránku probírané látky. Odborné 

(zejména pak přírodovědné) předměty by neměly sloužit k učení složité gramatice a 

slovní zásobu žáků-cizinců rozšiřují dostatečně již tím, že jsou jim předkládány 

specifické pojmy pro daný obor. 

Důležitou úlohu v pracovních listech má také obrazový materiál. Kromě toho, 

že díky obrázkům působí pracovní listy poutavěji, je zde důležitý aspekt názornosti. 

Konkrétní pojmy popisované v textovém poli by měly být, pokud je to možné, rovněž 

znázorněné obrazově. To žákům-cizincům umožňuje propojit vizuální reprezentaci 

daného předmětu s uvedenými termíny. Schopnost zapamatovat si dané slovo se 

tak u žáků zvyšuje. Pouhý popis bez obrazového materiálu, pokud by měl být 

dostatečně podrobný a věcně správný, by byl z výše uvedených důvodů zbytečně 

                                                           
22 Viz například PL 1 Hlístice: slova „půda“ užíváme v každodenní komunikaci spíše k označení části 

domu, zde myšlený význam běžně označujeme spíše nepřesným výrazem „hlína“. Lze proto 

předpokládat, že pro žáka-cizince může být takový výraz matoucí. Podobné výrazy je proto vhodné 

zdůraznit a určit k vyhledání ve slovníku. 
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složitý a obtížně pochopitelný mnohdy i pro rodilé mluvčí – o to více pak pro žáky-

cizince. K obrázkům navíc často odkazují také kontrolní otázky a úlohy. Jednotlivé 

obrázky je vhodné označovat jinak, než jak označujeme jednotlivé výrazy v textových 

polích. Jsou-li tedy, jako v mém případě, jména indexována čísly, je vhodné obrázky 

označovat například písmeny. Tím můžeme předejít nežádoucím záměnám slov a 

obrázků, které by pro žáky při práci mohly být zavádějící. Pokud použité obrázky 

pochází z jiných než vlastních zdrojů (jejich autorem není osoba tvořící pracovní 

listy), je samozřejmě s ohledem na autorská práva třeba vždy uvést jejich zdroj. 

Jejich použití ve výuce totiž představuje veřejnou prezentaci a šíření tohoto 

materiálu. 

Kontrolní otázky a úlohy by rovněž měly být nedílnou součástí pracovních 

listů. S jejich pomocí si může žák sám ověřit, zda danému tématu skutečně 

porozuměl. Otázky by se měly přímo vztahovat k textovým polím, případně 

k textovým polím a určitým obrázkům. Ve specifických případech mohou sloužit jako 

motivace k samostatnému vyhledání doplňujících informací. Mohou mít testovou 

podobu, kdy žák-cizinec vybírá z několika nabízených možností, podobu rozlišování 

správných a nesprávných tezí, nebo mohou představovat výzvu k samostatné 

formulaci odpovědi na otevřenou otázku. 

Samostatný oddíl představuje testová příloha, která má za cíl ověřit znalosti, 

které žáci-cizinci nabyli při práci s pracovními listy. Pedagogům mohou složit jako 

alternativa běžného testování či ústního zkoušení, které žáci-cizinci kvůli omezeným 

znalostem českého jazyka často nezvládají – a to nikoli vinou toho, že by 

neporozuměli dané látce, ale proto, že jim činí nepřekonatelné obtíže o dané 

problematice smysluplně a srozumitelně referovat v češtině. Na základě pracovních 

listů připravené testy by tak mohly posloužit také jako nástroj klasifikace. 
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5.2. Využití pracovních listů při výuce 

Pokusila jsem se ukázat obecná pravidla pro vytváření pracovních 

listů. Nyní se zaměřme na jejich využití při výuce. Pracovní listy by měly 

v ideálním případě být vytištěny na barevné tiskárně – umožňuje to využít 

barevné rozlišení u obrázků či v textu. Žáci, kteří budou s listy pracovat, by 

měli mít k dispozici běžně používané psací potřeby a pokud možno přístroj 

s přístupem k internetu, na němž mohou snadno vyhledávat potřebné 

informace. Pokud z nějakého důvodu (školní nařízení, chybějící vybavení či 

internetové připojení, atd.) není možné takové pomůcky použít, postačí i 

dostatečně kvalitní slovník. Učitel by měl na začátku hodiny žákům-cizincům 

tyto pracovní listy rozdat a seznámit je s tím, co se po nich požaduje. 

Samozřejmostí by měla být možnost na cokoliv se zeptat v případě, že by se 

i přes toto úvodní seznámení v průběhu práce objevily nejasnosti. Pokud by 

vzniklý problém vyžadoval dlouhodobější vysvětlování, je vždy vhodnější 

žákům doporučit, aby problematickou pasáž přeskočili a objasnit jim ji po 

vyučování (například v rámci konzultací). V opačném případě by totiž mohlo 

dojít k nežádoucímu časovému posunu v průběhu vyučovací hodiny, jenž by 

měl za následek zdržování ostatních žáků a nemožnost probrat požadovanou 

látku. Správně vytvořené pracovní listy jsou však pro žáky-cizince snadno 

pochopitelné, takže by při práci s nimi zásadní nejasnosti vznikat neměly. 

Učitel by měl ke konci hodiny vyplněné pracovní listy zkontrolovat a upozornit 

žáky, kteří s nimi pracovali, na případné chyby. Pokud uvidí, že je výskyt chyb 

značný a opakovaný, je vhodné látku dovysvětlit v rámci individuální 

konzultace. Po zkontrolování by měly být pracovní listy žákům vráceny 

k domácímu studiu – znalost informací, které by si žáci-cizinci měli díky 

pracovním listům osvojit, pak může být ověřována pomocí testů (viz testovou 

část přílohy). 

V případech, kdy žáci-cizinci vyplňování pracovních listů zvládají zcela 

bez obtíží, ale kvůli nízké úrovni češtiny nejsou schopni pracovat s běžnými 

učebnicemi, by měl být pedagog schopen doporučit takovým žákům další 

literaturu nebo například odkazy na internetu, kde se mohou s problematikou 

seznámit hlouběji. V průběhu případných konzultací by měl učitel dodržovat 
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stejné zásady, které platí pro tvorbu pracovních listů. Pro úspěšnou 

komunikaci s cizincem je vhodné zpomalit tempo řeči a používat pokud 

možno krátké jednoduché věty. Konzultace by měly vždy mít podobu dialogu, 

nikoli učitelovy jednostranné promluvy – pouze tak je možné objevit základ 

případných potíží s probíranou látkou a pokusit se o jejich efektivní 

odstranění. 

Dobrý učitel by vždy měl do jisté míry individuálním potřebám všech 

žáků naslouchat. V situaci, kdy je třída plná žáků, kteří jsou rodilými mluvčími 

s výjimkou jednoho či několika málo žáků-cizinců, kteří češtinu dosud plně 

neovládají, však může být takové „vycházení vstříc“ obtížné. Kdyby totiž učitel 

plně přizpůsobil svůj výklad potřebám žáků-cizinců, mohli bychom oprávněně 

předpokládat, že bude výuka probíhat mnohem pomaleji, než je k probrání 

požadovaného množství učiva třeba. Hlavní výhodou využití metodiky práce 

s pracovními listy je to, že učitelům (navzdory uvedeným nárokům, které na 

ně jejich využívání klade) ve výsledku práci spíše usnadňuje. Nemusí totiž 

zásadním způsobem upravovat vlastní výklad v hodinách kvůli několika málo 

osobám, kterým dosud český jazyk působí obtíže, zároveň však tyto žáky pro 

ně přijatelnou a stravitelnou formou seznamuje s probíranou látkou. Výuka 

pomocí pracovních listů probíhá za účasti žáků-cizinců ve třídě s jejich 

spolužáky, kteří jim ostatně mohou mnohé drobné nejasnosti (zejména 

jazykové povahy) sami snadno vysvětlit, což může mít pozitivní vliv také na 

jejich integraci do kolektivu. Jiné přístupy, kdy jsou žáci vzděláváni často 

mimo kolektiv (s asistenty, výuka češtiny pro cizince), mohou jejich integraci 

naopak výrazně zpomalit. 

  

 

5.3. Možnosti využívání pracovních listů pro další 

vyučované předměty 
 

V této části bych se ráda zabývala možnostmi využití výše popsané metodiky také 

při výuce jiných předmětů než přírodopisu. Při dodržení zásad formulovaných 
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v této kapitole by mělo být možné vytváření a efektivní využívání obdobných 

pracovních listů ve většině přírodovědných oborů, v matematice.23  

Většina vyučovaných předmětů má z určité části specifickou terminologii. 

Žáci se obvykle s pojmy jako „sečna“ nesetkávají jinde než v hodinách matematiky 

(geometrie), s pojmem „rovnoběžka“ se nejspíše setkáme v hodině zeměpisu, 

„názvosloví“ je výrazem používaným většinou v chemii, termín „vektor“ je doménou 

fyziky... Výčet takových specifických pojmů pro daný obor (vyučovací předmět) by 

byl poměrně dlouhý. Podstatné je, že pokud si mají žáci-cizinci osvojit látku 

podobných předmětů, můžeme se při použití běžných vyučovacích metod setkávat 

s obdobnými problémy jako při výuce přírodopisu. Žáci, kteří v potřebné míře 

neovládají češtinu, si jen s velkými obtížemi mohou osvojovat specifickou 

terminologii těchto předmětů, neboť je jejich schopnost uvažovat o nich v kontextu 

jazyka výrazně omezena. I zde platí, že běžně používané učebnice jsou pro mnohé 

žáky-cizince psané příliš složitým jazykem (viz Kap. 4) a k osvojení látky pro ně nejsou 

vhodné. Učitelův slovní výklad v hodině pak může být žákům-cizincům rovněž 

obtížně srozumitelný, pokud jim není přímo přizpůsoben. I zde však platí, že 

množství látky, kterou lze po takovém přizpůsobení probrat, bude obvykle nižší, než 

by bylo třeba.  

Využití pracovních listů při výuce žáků-cizinců se tedy také zde nabízí jako 

alternativa. Je jistě možné, že pro určitou látku, která je v daném předmětu 

probírána, nemusí být tato metodika vhodná a použitelná vždy – nejsem si jista, zda 

by bylo možné mnou popsanými postupy vytvořit kvalitní a použitelné pracovní listy 

k seznámení žáků-cizinců například s dobou pobělohorskou. O něco lépe si však 

můžeme představit využití pracovních listů při popisu různých zákonů mechaniky, 

oxidace a redukce, objasňování koloběhu vody v přírodě, pohybů litosferických 

desek a dalších jevů, které je možné vykládat (mnohdy nejen) pro žáky-cizince jak 

                                                           
23 U matematiky by mohla metodika pomoci například se snazším osvojením si pravidel, jejichž 

osvojování je pro žáky-cizince nesmírně obtížné, pokud jsou jim předávána ve formě sice přesných, 

ale složitých definic. 
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složitými verbálními popisy, nebo také s využitím menšího množství slov s pomocí 

odpovídajících nákresů nebo jiného obrazového materiálu. 

Možnost využití pracovních listů, která se mi při práci s žáky-cizinci tolik 

osvědčila při výuce přírodopisu, by rozhodně stála minimálně za zvážení, když už ne 

přímo za pokus. Při dodržení výše popsaných zásad by mohla tato metoda výrazně 

usnadnit práci pedagogům a – což je důležitější – žákům-cizincům by měla zajistit 

snazší přístup k odborným informacím, které daný předmět nabízí, navzdory jejich 

prozatím nízké úrovni znalosti češtiny. 

 

 Závěr 

V práci jsem se pokusila představit metodiku výuky žáků-cizinců na druhém 

stupni českých základních škol, kteří navzdory snahám o intenzívní jazykovou 

přípravu ze strany krajů a samotných škol mnohdy nedosahují úrovně potřebné ke 

zvládnutí běžné výuky v českých třídách. Tematizace výuky žáků-cizinců se v odborné 

literatuře prozatím zaměřuje spíše na výuku samotné češtiny, zatímco výuka 

specializovaných předmětů zůstává stranou zájmu většiny pedagogů. Na základě 

dostupné literatury zaměřené na komunikaci s žáky-cizinci ve školním prostředí a 

výuku odborných předmětůpro české studenty jsem se pokusila formulovat hlavní 

zásady práce s podstatnými informacemi pro daný předmět, jejichž aplikaci 

předvádím v přiložených příkladech pracovních listů a testových úloh. 

Již v úvodu jsem uvedla, že by tato metodika potřebovala blíže prozkoumat, 

pokud jde o její efektivitu. Vzhledem k absenci literatury, která by se k tématu této 

práce přímo vztahovala, jsem byla nucena spoléhat především na vlastní 

pedagogickou praxi a osobní zkušenosti s použitím pracovních listů. V mém případě 

byly výsledky překvapivě dobré, otázkou však zůstává, zda by se metodika osvědčila 

také při práci s jinými žáky-cizinci pocházející z jiného kulturního prostředí, na jiných 

školách či u jiných předmětů než mnou vyučovaného přírodopisu. Cílem této práce 
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však nebylo takové otázky zodpovědět, ale vyvolat diskusi. V žádném případě 

nemohu vyloučit možnost, že lze danou metodiku upravit a dosáhnout ještě lepších 

výsledků. I pokud by tato práce měla být pouhým impulsem pro vyvinutí ještě 

slibnějších a efektivnějších postupů, byla bych spokojena. 

Je si třeba uvědomit, že mnou představená metodika je snahou řešit situaci, 

kterou nelze označit za právě ideální. Práce vznikla především proto, že jazyková 

příprava žáků-cizinců studujících na českých školách stále v mnoha případech není 

dostačující. V blízké budoucnosti však můžeme jen těžko očekávat, že by zvláštních 

metod výuky pro žádné žáky-cizince již nebylo zapotřebí. Proto považuji pokusy o 

jejich vývoj za kroky správným směrem. Transnacionální migrace je běžným jevem, 

proto musíme být připraveni na to, že se s žáky-cizinci budeme v českých třídách 

setkávat i nadále. Úkolem nás pedagogů je poskytnout jim co možná nejkvalitnější 

vzdělání. Pokud to prozatím není možné běžnými postupy, je třeba volit jiné. Proto 

jsem se čtenářkám a čtenářům této práce rozhodla představit vlastní pokus o 

takový„jiný postup“. Zda se vydařil, nechávám plně na jejich posouzení. 
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Přílohy 
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 Hlístice 

 

 

půda (půdě1)     _________________________ 

oddělený (odděleného2)     _________________________ 

pohlaví3      _________________________ 

samec4 (samci4)     _________________________ 

samice5      _________________________ 

rostlina (rostlin6)      _________________________ 

živočich (živočichů7)     _________________________ 

žít (žijí8)       _________________________ 

povrch10      _________________________ 

parazit11 (paraziti11)    _________________________ 

pohlavně12       _________________________ 

rozmnožovat se (rozmnožují se13)   _________________________ 

vajíčko14       _________________________ 

spermie15      _________________________ 

splynout16      _________________________ 

sval (svaly17)         _________________________ 

zrak18         _________________________ 

vyvinutý19         _________________________ 

Hlístice žijí8 ve vodě v půdě1, nebo jako paraziti11 

rostlin6 a živočichů7. Mají tuhý povrch10 těla(tělo). 

Hlístice jsou odděleného2 pohlaví3 (samci4, nebo 

samice4). Rozmnožují13 se pohlavně12 (vajíčko14 

splyne16 se spermií15 a vznikne(vzniknout) nová(nový) 

hlístice). Mají jednoduché(jednoduchý) svaly17. Zrak18 

není vyvinutý19. Nejdelší hlístice měří(měřit) 8 

metrů(metr) .  

A) roupi 

B) škrkavka 
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8.1. Stavba těla hlístic 
 

vyvinutý19         _________________________ 

hltan20         _________________________ 

vaječník22         _________________________ 

děloha23         _________________________ 

vulva24            _________________________ 

střevo25 (střevě25)           _________________________ 

řitní otvor26        _________________________ 

ústní otvor27            _________________________ 

 

 

 

 

1 ústní otvor  6 spermothéka  9 vajíčka 

2 hltan   7 děloha   10 střevo 

3 vaječník  8 vulva   12 řitní otvor 

   

?    Podtrhni(podtrhnout) modře, co hlístice mají a červeně, co hlístice nemají: 

tuhý povrch těla; oči; nervy; nos; jednoduché svaly; střevo; ústní otvor; mozek 

 

?    Co je to parazit? (vyhledej(vyhledat) v sešitě(sešit), učebnici(učebnice), nebo na internetu(internet)): 

_____________________________________________________________________________ 

  

C) stavba těla hlístic 
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8.2. Škrkavka dětská 
 

nakazit se28        _________________________ 

 

Škrkavka dětská(dětský) je parazit11 ve střevě25 

člověka(člověk). Člověk se může nakazit28, když sní(sníst) 

neumytou zeleninu(zelenina). Je asi 10–30 cm dlouhá(dlouhý). 

           

 

 

 

?   Kteří živočichové ještě mohou mít škrkavku? Vyhledej(vyhledat) v učebnici(učebnice), nebo na 

internetu. 

_____________________________________________________________________________ 

 

8.3. Roup dětský 
 

konečník (konečníku29)       _________________________ 

přenášet (přenést31)    _________________________ 

hmyz32      _________________________ 

klást (kladou33)     _________________________ 

ruka (ruce34)     _________________________ 

vajíčko (vajíčka35)    _________________________ 

trávicí36      _________________________ 

dýchací37      _________________________ 

soustava (soustavě38)    _________________________ 

střevo (střevě39)    _________________________ 

D) škrkavka dětská 
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Samec4 je dlouhý 6 mm, samice5 až 12 mm. Žije(žít) v konečníku29 člověka(člověk). Můžeš(moci) se 

nakazit28, když spolkneš(spolknout) vajíčka14. Vajíčka14 jsou lehká30, může(moci)  je roznášet31 vítr, 

nebo hmyz32.  Samice5 v noci(noc) vylézají(vylézat) z konečníku29 a kladou33 vajíčka35. Řitní otvor26  

svědí(svědět), člověk se škrábe(škrábat se). Když si neumyje (mýt se – zápor) ruce(ruka), může(moci) nakazit28 

opakovaně sebe, nebo jiného(jiný) člověka(člověk). 

 

?    Vyber: 

Roupi žijí v trávicí/dýchací soustavě člověka. Samci4 roupů jsou větší/menší než 

samice5. Roupy žijí ve střevě39/v konečníku29 člověka. Vajíčka36 klade samice5 kolem 

řitního26/ústního27 otvoru. Vajíčka36 roznáší hmyz/korýši. 

 

 

 

 

 

E) životní cyklus škrkavky dětské 
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Použité obrázky: 

 

[A] licence: CC BY 3.0; zdroj: http://www.scienceimage.csiro.au/image/2818; autor neznámý 

[B] licence:  CC BY-SA 3.0; ; zdroj:UNC Chapel 

Hill http://bio.unc.edu/people/faculty/goldstein/-; autor: Bob Goldstein 

[C] licence: CC BY-SA 3.0; ; zdroj: wikimedia common; autor: gill 

[D] licence: PD US HHS CDC; zdroj: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-

F/Ascariasis/Ascaris_female.jpg; autor neznámý 

[E] licence: CC-PD-Mark; zdroj: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-

F/Enterobiasis/Enterobius_LifeCycle.gif; autor: Centers for Disease Control & Prevention; 

upraveno – české popisky 
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http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Ascariasis/Ascaris_female.jpg
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http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Enterobiasis/Enterobius_LifeCycle.gif
http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/images/ParasiteImages/A-F/Enterobiasis/Enterobius_LifeCycle.gif
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   Měkkýši 

měkký (měkké1)     _________________________ 

vak2      _________________________ 

orgán (orgány3 (útroby4))    _________________________ 

ústa5 (ústech5)     _________________________ 

plíce5      _________________________ 

žábry (žábrami6)     _________________________ 

dýchat (dýchají7, dýchá7)    _________________________ 

Tělo měkkýše je měkké1. Tělo má tři části(část): hlava, noha, vak2 s vnitřními(vnitřní) orgány3 

(útrobní4 vak2). V ústech měkkýšů je radula. Radulou měkkýši strouhají (strouhat) potravu(potrava). 

Většinou dýchají7 žábrami6, některé skupiny(skupina) mají jednoduché(jednoduchý) plíce5 – plicní2 

vaky(14). 

 
? Co není(být – zápor) v útrobním4 vaku2 měkkýše? Najdi(najít) dole na obrázku(obrázek) hlemýždě a 

škrtni(škrtnout). 

srdce  –  hlava  –  oči  –  pohlavní orgány  –  ústa  –  střevo  –  noha  –  schránka  –  ruka 

 

B) radula pod mikroskopem 

A) radula 

– 

zvětšený 

obrázek 
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9.1. Plži 
 

ulita8      _________________________ 

tykadlo9     _________________________ 

nervový (nervová10, nervových10)  _________________________ 

mozek11      _________________________ 

uzlina12 (uzliny12)    _________________________  

noha13 (nohy13)     _________________________ 

plicní14      _________________________ 

dýchací15     _________________________ 

otvor16      _________________________ 

oko17      _________________________ 

mozkový (mozková17)    _________________________ 

pohlavní18     _________________________ 

penis19      _________________________ 

vagína20     _________________________ 

žaludek21     _________________________ 

ledvina22     _________________________ 

srdce23      _________________________  

vylučovací24     _________________________ 

1.  ulita8 

3. plicní14 vak2 

4. vylučovací24 otvor16 

5. dýchací15 otvor16 

6. oko17  7. tykadlo9 

8. mozková17 uzlina12 

10. ústa5 

13. pohlavní18 otvor16 

14. penis19    15. vagína20 

19. noha13 (chodidlo25) 

20. žaludek21    21. ledvina22 

23. srdce23 

C) hlemýžď - anatomie 
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pokožka (pokožku25)     _________________________ 

schránka3 (schránku26)    _________________________ 

chodidlo27     _________________________ 

sliz28      _________________________ 

predátor29     _________________________  

soustava30     _________________________ 

buňka (buňky31)    _________________________ 

vyvinout se (se vyvinul32)   _________________________ 

evoluce (evoluci33)    _________________________ 

hermafrodit (hermafrodité34)   _________________________ 

druh (druhy35)      _________________________ 

samec (samce36)    _________________________ 

samice37     _________________________ 

Plži žijí(žít) ve vodě(voda), nebo na souši(souš). Pokožku25 kryje(krýt) sliz28, sliz pomáhá(pomáhat) 

k pohybu(pohyb). Nervová10 soustava30 má uzliny – to je místo, kde je hodně nervových10 buněk31 

spolu. Nervové10 buňky31 se takto v evoluci33 více a více shlukovali(shlukovat se), až se vyvinul32 

mozek11. Plži mozek11 nemají (mít - zápor). Většinou jsou hermafrodité34, ale některé druhy35 

mají samce36 a samice37. 

 

  

   

  

F) plzák španělský D) hlemýžď zahradní G) páskovka keřová E) slimák pestrý D) hlemýžď zahradní 
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?   Vypiš(vypsat) druhy: 

Plži se schránkou: Všimni si(všimnout si), že schránka je zatočená(zatočený)! 

_______________________________________________________________________ 

 Plži bez schránky: 

 _______________________________________________________________________ 

 

?  Vyhledej v učebnici nebo na internetu plže, kteří dýchají plicními vaky, a kteří žábrami. 

Plíce Žábry 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

       Plž se pohybuje(pohybovat se) pomocí svalnaté(svalnatý) nohy13. 

 

 

 

9.2. Mlži 

lastura (lastur39)    _________________________ 

řitní40       _________________________ 

ústní41      _________________________ 

svěrač42     _________________________ 

H) pohyb plže 
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Mlži mají schránku3 složenou(složený) ze 2 lastur20. Nemají hlavu(hlava) ani radulu(radula). Žijí(žít) ve 

vodě(voda).  

 

?  Najdi(najít) v a zakroužkuj(zakroužkovat) mlže, kteří žijí v ČR(česká republika). 

 

 

 

  

 

 

 

  

J) ústřice 

K) perlorodka L) slávka 

I) škeble rybničná 

CH) mlži - anatomie 
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9.3. Hlavonožci 
 

 

 

vyvinutý (vyvinutí43, vyvinutá43)   _________________________ 

chapadlo (chapadla44)    _________________________ 

přísavka (přísavkami45)    _________________________ 

zrak46      _________________________ 

potomek (potomky47)    _________________________ 

dravý (draví48)      _________________________ 

Hlavonožci jsou nejvíce vyvinutí43 měkkýši. Hlavonožci(hlavonožec) mají chapadla44 s přísavkami45. 

Žijí(žít) v moři(moře). Nervová10 soustava30 je dobře vyvinutá43. V hlavě(hlava) je velká(velký) nervová10 

uzlina12.  Mají složité(složitý) chování, dokáží(dokázat) se učit. Hlavonožci(hlavonožec) mají dobrý zrak. 

Měří(měřit) až 30 metrů(metr). Dýchají7 žábrami(6). Hlavonožci(hlavonožec) jsou buď samci36, nebo 

samice37. Hlavonožci(hlavonožec)  pečují(pečovat) o potomky47. Hlavonožci jsou draví48.  

  

M) hlavonožci 
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?   Najdi(najít)  v učebnici(učebnice), nebo na internetu(internet): 

Kolik má chapadel? 

krakatice  _____ 

chobotnice _____ 

sépie  _____ 

oliheň  _____ 

 

 

  

N) chobotnice 

O) oliheň 

P) sépie Q) loděnka 
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Použité obrázky: 
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[D] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia commons; autor: Jürgen Schoner 
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[O] licence: C-BY-SA-2.5; zdroj: http://opencage.info/  
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http://en.wikipedia.org/wiki/User:Diliff
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5
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 Kroužkovci 

 

 

 

 

 

 

moře (moři1)     _________________________ 

potok (potocích2)    _________________________      

rybník (rybnících3)    _________________________      

kroužek  (kroužků4)    _________________________      

půda (půdě5)     _________________________       

článek (článků6)     _________________________   

díl (dílů7)     _________________________      

proteinový (proteinovou8)   _________________________  

povrch  (povrchem9)    _________________________      

uzlina (uzliny10)     _________________________      

buňka (buněk11)    _________________________      

dýchat (dýchají12)    _________________________      

vrstva (vrstvu13)     _________________________  

nervový (nervových14)       _________________________      

A) kroužkovci 
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Kroužkovci žijí (žít) v moři1, rybnících3, potocích2 a v půdě5.  Na těle(tělo) mají proteinovou8 

vrstvu13, která je chrání(chránit). Tělo má mnoho stejných(stejný) dílů7 – článků6 (kroužků4). Uzliny10 

nervových14 buněk11 jsou v každém(každý) článku6. Dýchají12 povrchem9 těla(tělo). 

 

 

10.1. Stavba těla kroužkovců 
 

střevo15        _________________________ 

štětinka (štětinky16)     _________________________ 

céva (cévy17)      _________________________ 

sval (svaly18)      _________________________ 

vylučovací19     _________________________ 

soustava20     _________________________ 

nerv (nervy21)      _________________________ 

 

 

1 střevo15 

3 štětinky16 

5 cévy17 

6 + 7 svaly18  

9 + 10 

vylučovací19 

soustava20 

11 nervy21 

 

 

 
B) Stavba těla kroužkovců 
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10.2. Žížala 

 

 

 

 

odumřelý (odumřelými22)   _________________________ 

vyživovat (vyživují23)    _________________________ 

živit se (živí se24)    _________________________   

půda (půdu25)     _________________________ 

rostliny (rostlinami26)    _________________________ 

voda (vody27, vodě27)     _________________________ 

 

 

Žije(žít) v půdě, živí se24 odumřelými22 

rostlinami26. Žížaly vyživují23 půdu25 a 

dělají v ní cestičky(cestička) – více 

vzduchu(vzduch) a vody27 v půdě25. 

 

 

10.3. Nitěnka 
 

Žije(žít) ve vodě27. Živí24 se odumřelými22 

rostlinami26. 

 

 

 

C) žížala obecná 

E) Nitěnka obecná 

D) žížala v půdě  

půděobecná 
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10.4. Pijavka 
 

sání (sáním28)     _________________________ 

krev (krve29)     _________________________ 

savec (savců30)     _________________________ 

ryba (ryb31)      _________________________ 

 

 

 

Pijavky žijí(žít) ve vodě27 nebo 

v půdě25. Živí24 se sáním28 krve29 

ryb31, nebo savců30. 

 

 

 

?    Kde žijí? 

žížala  ___________________________________________________________ 

nitěnka  ___________________________________________________________ 

pijavka  ___________________________________________________________ 

 

?    Čím se živí? 

žížala  ___________________________________________________________ 

nitěnka  ___________________________________________________________ 

pijavka  ___________________________________________________________ 

  

F) Pijavka koňská 
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http://www.photolib.noaa.gov/library/ ; Matthias Jacob Schleiden 

[B] licence: PD-user; Wikimedia commons; Reytan  

[C] licence: CC-BY-SA-3.0-migrated; CC-BY-SA-3.0-migrated;  Michael Linnenbach 

[D] licence: CC BY-SA 3.0; http://www.norarte.es; Vega Asensio  

[E] licence: CC BY 3.0; Wikimedia commons;  Thunderclap 

[F] licence:  CC BY 3.0; Wikimedia commons  H. Krisp 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_US
http://www.photolib.noaa.gov/library/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Matthias_Jacob_Schleiden
http://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Reytan
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Michael_Linnenbach
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://www.norarte.es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Thunderclap&action=edit&redlink=1
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holleday
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   Členovci I. 

 
končetina (končetiny1; končetin1)   _________________________ 

článkovaný (článkované2)   _________________________ 

složený (složené3)    _________________________ 

druh (druhů4)     _________________________ 

hermafrodit (hermafrodité5)    _________________________ 

vrstva6      _________________________ 

samec (samci7)     _________________________ 

samice8      _________________________ 

část9      _________________________ 

hruď10 (hrudi10)     _________________________ 

zadeček11     _________________________ 

vyhynulý (vyhynulí12)    _________________________ 

Patří(patřit) sem více než 1 milion druhů4. Členovci mají článkované2 tělo a článkované2 

končetiny1. Tělo má tři části9 – hlava, hruď11 a zadeček11. Povrch těla(tělo) kryje(krýt) tvrdá(tvrdý) 

vrstva6 - kutikula. Členovci jsou samci7, nebo samice8, velmi málo druhů4 jsou hermafrodité5. 

Mají dobrý zrak – složené3 oko. Patří(patřit) sem pavoukovci, korýši a vzdušnicovci a už vyhynulí12 

trilobiti.  

    

 

 

 

A)  složené oko B)  složené oko - octomilka C)  složené oko - schéma 
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?  K čemu slouží(sloužit) kutikula? (bez učebnice – přemýšlej(přemýšlet)) 

__________________________________________________________________________ 

 

?   Spoj (spojit):         zadeček – hlava – hruď  

 

 

 

 

   

11.1. Trilobiti 
 

 

vyhynulý (vyhynulí11)    _________________________ 

prvohory (prvohory12)             _________________________ 

moře (moři13)     _________________________ 

 

 

Jednoduchá(jednoduchý) stavba těla(tělo). Trilobiti žili(žít) v moři13  

v prvohorách12, jsou vyhynulí11.  

 

 

 

 

 

 

 

  

D) trilobit 
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  Členovci II 

12.1. Pavoukovci 
 

hlavohruď14      (= hlava + hruď) 

klepeto (klepeta15)    _________________________  

dýchat (dýchají16)    _________________________ 

plicní (plicními17)    _________________________ 

vak (vaky18)     _________________________ 

jednoduchý (jednoduché19)   _________________________ 

plíce20      _________________________ 

trubice21     _________________________ 

dýchací22     _________________________ 

plyn23      _________________________ 

buňka (buněk24)    _________________________ 

kyslík 25      _________________________  

krev26 (krve26)     _________________________  

Tělo členovců tvoří(tvořit) hlavohruď14, 8 nohou a klepeta15. Klepeta15 a nohy vyrůstají(vyrůstat) na 

hlavohrudi14. Pavoukovci žijí(žít) na souši16. Dýchají16 plicními17 vaky18 (velmi jednoduché19 

plíce20), nebo vzdušnicemi. Pavoukovci jsou: štíři, pavouci, sekáči a roztoči.  

 

 

Vzdušnice jsou velmi malé trubice21, vedou 

kyslík25 do buněk24. V krvi26 členovců, kteří mají 

vzdušnice, nejsou dýchací22 plyny23. 

 

 

  

E)  vzdušnice 
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?  Na kterém(který) obrázku(obrázek) je pavouk a na kterém(který) sekáč? Jak je od sebe 

poznáš(poznat)?  

 

_____________________________________________________________________________ 

    

 

 

 

 

12.1.1.   Pavouci 
 

dravec (dravci27)     _________________________ 

kořist28      _________________________ 

jed29      _________________________ 

snovací30     _________________________ 

žláza (žlázy31)     _________________________ 

pavučina32     _________________________ 

síť33      _________________________ 

trávicí34      _________________________ 

šťáva (šťávy35)     _________________________ 

kusadla36     _________________________ 

Pavouci jsou dravci27, kořist28 zabíjejí(zabíjet) jedem29, snovací30 žlázy31 na zadečku11 – tvoří(tvořit) 

síť33 – pavučinu32. Kořist28 se do sítě33 chytí(chytit se), pavouk ji zabije(zabít) jedem29. Vpustí(vpustit) do 

ní trávicí34 šťávy35, kořist28 pak vysaje(vysát).  

 

 

 

F) G) 
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12.1.2.   Sekáči  
 

houba (houby37)     _________________________ 

rostlina (rostliny38)    _________________________ 

Jsou dravci27, nemají jed28, nedělají(dělat-zápor) pavučiny32, na kořist číhají(číhat), nebo kořist loví(lovit). 

Jedí (jíst) také houby37 a rostliny38. 

 

 

12.1.3. Roztoči 
 

dravě39      _________________________ 

parazit (paraziti40)    _________________________ 

živočich (živočichů41)    _________________________  

živit se (živí se42)    _________________________  

Jsou velmi malí. Živí 44 se dravě39, jako paraziti40 živočichů41 (klíště, zákožka svrabová), nebo 

jako paraziti rostlin38 (sviluška). 

 

 

12.1.3.1.  Klíště obecné 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

H) klíště 
obecné 

CH) klíště – životní cyklus 
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sání (sáním43)     _________________________ 

savec (savců44)     _________________________   

plaz (plazů45)      _________________________ 

pták (ptáků46)      _________________________ 

přenašeč (přenašečů47)     _________________________ 

choroba (chorob48)     _________________________ 

tráva (trávě50)      _________________________ 

les (lesích51)      _________________________ 

louka (loukách52)     _________________________ 

vlhký (vlhkých53)     _________________________ 

Klíště obecné se živí42 sáním43 krve26 (savců44, plazů45 a ptáků46). Klíšťata jsou přenašeči47 

chorob48 například lymská borrelióza a klíšťová encefalitida. Vyskytují (vyskytovat se) se ve 

vysoké(vysoký) trávě50 ve vlhkých53 lesích51 a na loukách52.  

 

 

?   Doplň:    a) pavouci   b) klíšťata       c) sekáči 

 

Živí se hmyzem   _a), c)__ 

Sají krev    ___a)__ 

Staví(stavět) pavučinu  _______ 

Jsou paraziti   _______ 

Mají jedovatá kusadla  _______ 

Jsou dravci   _______ 

Přenáší choroby  _______ 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plazi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lymesk%C3%A1_borreli%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1_encefalitida
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louka
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  Členovci III. 

13.1. Korýši    
 

zpevněný54     _________________________ 

minerály55     _________________________ 

voda (vodě56)     _________________________ 

suchozemský 57 (suchozemští57)   _________________________ 

povrch (povrchu59)    _________________________ 

 

 

 

 

Korýši žijí (žít) většinou ve vodě56, na souši16  žije (žít) jen 

několik druhů4. V České republice žije (žít) 

suchozemský59 korýš stínka obecná – najdeme (najít) ji 

pod kameny58. Končetiny1 korýšů se větví (větvit se). 

Kutikula na povrchu59 těla je zpevněná54 minerály54. 

 

 

I) rak -stavba těla korýšů 

J) perloočka - stavba těla korýšů 
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13.2.  Zástupci korýšů 
 

?  Spoj(spolit) obrázek s názvem živočicha. 

 

 

 

 

 

 

stínka – rak říční – buchanka  

 perloočka – humr – kreveta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K

) 

L) 

N) 

Q) 

O) 

P) 

K) 

P) 
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  Členovci IV. 

14.1. Vzdušnicovci 
 

vzdušný60     _________________________ 

hmyz61      _________________________ 

dýchat       _________________________ 

Dýchají (dýchat) vzdušnicemi. Většinou jsou to suchozemští57 živočichové41, někteří se přizpůsobili 

(přizpůsobit se) životu(život) ve vodě56, ale všichni dýchají (dýchat) vzdušný60 kyslík25. Mezi vzdušnicovce 

patří stonožkovci a hmyz61.  

 

 

14.2. Stonožkovci 

        

 

 

14.3. Hmyz 
hmyz61      _________________________ 

přeměna (přeměnou62)     _________________________ 

dokonalý (dokonalou63)    _________________________ 

nedokonalý (nedokonalou64)   _________________________ 

pár65      _________________________ 

Tělo tvoří(tvořit) hlava hruď10 zadeček a 3 páry končetin1, které vyrůstají(vyrůstat) z hrudi10. Hmyz61 

se dělí(dělit se) na hmyz s přeměnou dokonalou a hmyz s přeměnou nedokonalou. 

R) stonožka S) mnohonožka 
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A- hlava   B- hruď   C- zadeček 
 

1. tykadlo 
2,3. jednoduchá očka 
4. složené oko 
5. nervová uzlina 
7. céva 
8. vzdušnice 
11. křídlo 

12. křídlo 
13. trávicí soustava 
14. céva 
17. řitní otvor 
19. nervová soustava 
32. ústní ústrojí 

 

14.3.1. Hmyz s přeměnou dokonalou 
larva66 (larvy66)     _________________________ 

kukla67 (kukly67)     _________________________ 

dospělý68 (dospělým68)    _________________________ 

vajíčko69 (vajíčka69; vajíček69)   _________________________ 

klást70      _________________________ 

líhnout se71 (líhne se71; líhnou se71)  _________________________ 

kuklit se72, zakuklit se72    _________________________  

  

T) stavba těla hmyzu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_eye
https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_wing
https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_wing
https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_mouthparts
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?   Spoj(spojit) věty(věta) s obrázky(obrázek): 

 

Dospělý hmyz klade vajíčka. 

Z vajíčka se líhne larva.  

Larva jí(jíst) a roste(růst). 

Larva se zakuklí. 

Z kukly se líhne dospělý hmyz. 

 

 

 

?   Spoj(spojit) obrázek s názvem(názvem) živočicha(živočich): 

vosa – komár – bělásek – mravenec – moucha – slunéčko sedmitečné 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

U) 

V) 
W) X) 

Z

) 

Y

) 

Y) Z) AA) Y) 
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14.3.2. Hmyz s přeměnou nedokonalou  
 

vyvinutý (vyvinutá74)    _________________________ 

 

 

Z vajíček69 se líhnou71 larvy66, které se podobají(podobat se) dospělým68. Jsou menší a nemají 

vyvinutá74 křídla(křídlo). Nekuklí72 se. 

 

?  Spoj(spojit) obrázek s názvem(názvem) živočicha(živočich): 

vážka – škvor – cvrček – šváb – ploštice – veš 

    

   

 

 

 

BB) Přeměna nedokonalá  

CC)  

FF) GG) 

DD) EE)  

HH) 
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Použité obrázky: 

  

[A] Licence:  CC-BY-2.0  zdroj: Fly, face, Upper Marlboro_2013-10-08-23.00.37 ZS PMax; 

autor: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab from Beltsville, USA 

[B] Licence: Public domaine; zdroj: 

http://remf.dartmouth.edu/images/insectPart3SEM/source/26.html 

[C] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia commons ; autor: Bugboy52.40 

[D] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: http://www.trilobites.info; autor: Sam Gon III; upraveno – 

české popisky 

[E] Licence: CC-BY-SA-3.0; zdroj: Wikimedia commons; autor:  M. Readey 

[F] Licence: cc-by-2.5; zdroj: Wikimedia commons; autor: L. Shyamal 

[G] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia commons; autor: Dalavich 

[H] (Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: James Lindsey's Ecology of Commanster Site; autor: James 

K. Lindsey) 

[I] Licence:PD-USGov-HHS-CDC, zdroj: United States Department of Health and Human 

Services autor neznámý; upraveno – české popisky  

[J] Licence: CC BY-SA 3.0; zdrij: wikimedia common; autor: Koswac, upraveno – české 

popisky 

[K] Licence: pd-old; Zdroj: A Treatise of zoology ,1909; Author: E Ray Lankester;  upraveno – 

české popisky 

[L] Licence: PD USGS zdroj: http://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?SpeciesID=2711; 

autor: US Geological Survey 

[M] Licence: CC BY 2.5; Zdroj: (2005) Are We Underestimating Species Extinction Risk? PLoS 

Biol 3(7): e253. doi:10.1371/journal.pbio.0030253; Autor neznámý 

[N] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia common; autor: Dragon187 

[O] Licence: PD-self; zdroj: wikimwdia common; autor: Karelj 

[P] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia common; autor: Kaido Haagen 

[Q] Licence: PD-self; zdroj: wikimedia common; autor Pudding4brains 

[R] Licence: PD-self; zdroj: Wikimedia commons;  autor: RubensL 

[S] Licence: CC BY 4.0; zdroj: Pavel Stoev, Marzio Zapparoli, Sergei Golovatch, Henrik 

Enghoff, Nesrine Akkari, Anthony Barber. Myriapods (Myriapoda). Chapter 7.2 BioRisk 4 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-2.0
http://www.trilobites.info/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Koswac
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_USGS
http://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?SpeciesID=2711
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Dragon187
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Karelj
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Haagen&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pudding4brains
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(2010) : Special issue: 97-130 Alien terrestrial arthropods of 

Europe. doi:10.3897/biorisk.4.51 autor: Kiril Makarov 

[T] Licence: CC BY-SA 3.0, zdroj: Wikimedia commons;  autor: Piotr Jaworski 

[U] Licence: CC-BY-SA-3.0; zdroj: Wikimedia common; autor: Bugboy52.40  

[V] Licence: CC BY 2.0; zdroj: https://www.flickr.com/photos/aaronm108/2808839168/; 

autor: AaronM108 

[W] Licence: BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia common; autor: Rv 

[X] Licence: CC BY-SA 3.0, zdroj: Wikimedia common; autor: Alvesgaspar 

[Y] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: wikimedia common; autor: Dominik Stodulski 

[Z] Licence: CC BY-SA 2.5; zdroj: Wikimedia common; autor: Jens Buurgaard Nielsen 

[AA] Licence: CC BY-SA 3.0, zdroj: Wikimedia common; autor: Mathias Krumbholz 

[BB] Licence: CC-BY-SA-3.0; zdroj: Wikimedia common; autor: Bugboy52.40; upraveno – 

české popisky 

[CC] Licence: CC BY-SA 3.0, Zdroj: Wikimedia common, autor: Lmbuga 

[DD] Licence: PD-self;; zdroj: Wikimedia common; autor: ejatgc 

[EE] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia common; autor: Geyersberg, Professor 

emeritus Hans Schneider 

[FF] Licence: CC BY-SA 2.0 Zdroj: 

https://www.flickr.com/photos/sanmartin/sets/72157624637382551/page3/; autor: Gilles 

San Martin  

[GG] Licence: CC-BY-2.5; zdroj: Wikipedia common; autor: Jonatã Bolzan 

[HH] Licence: PD-self; zdroj: Wikimedia common; autor: Pudding4brains 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://www.flickr.com/photos/aaronm108/2808839168/
https://www.flickr.com/people/28739540@N02
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Rv&action=edit&redlink=1
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alvesgaspar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Leviathan1983
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lmbuga
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Geyersberg
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Geyersberg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://www.flickr.com/photos/sanmartin/sets/72157624637382551/page3/
http://www.flickr.com/people/9082612@N05
http://www.flickr.com/people/9082612@N05
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-2.5
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pudding4brains
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  Dvoukřídlý hmyz 

výrůstek1 (výrůstky)    _________________________ 

přeměněný2     _________________________ 

pár3      _________________________ 

vývoj4      _________________________ 

nepřímý5       _________________________ 

přeměna6      _________________________ 

dokonalý (dokonalá7)    _________________________ 

 

Druhý pár3 křídel je přeměněný2 ve 

výrůstky 1 (kyvadélka). 

Patří se(patřit) například mouchy, komáři, 

ovádi, octomilky a další. 

 

 
Komáři mají nepřímý5 vývoj4. Přeměna6 dokonalá7. 

 

A) 

B) 
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15.1. Komár 
 

samice8      _________________________ 

samec (samci9)     _________________________ 

krev10      _________________________ 

teplokrevný (teplokrevných11)   _________________________ 

živočich (živočichů12)    _________________________ 

nektar13     _________________________ 

květ (květů14)     _________________________  

malárie15     _________________________ 

larva (larvy16)     _________________________ 

choroba17 (choroby17)    _________________________ 

přenášet (přenáší18)    _________________________  

Samice8 komárů sají(sát) krev10 teplokrevných11 

živočichů12 a člověka(člověk). Samci9 komárů sají(sát) 

nektar13 z květů14. Larvy16 žijí(žít) ve vodě(voda). 

 

?   Který rod přenáší malárii? 

culex  -  Aedes  -  Anopheles 

?   Kde na světě(svět) je malárie? 

________________________________________________________________________ 

?   Sají samci komárů krev?   ano  -  ne 

 

15.2. Moucha domácí 
 

larva (larvy16)     _________________________ 

organický19     _________________________ 

C) 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id116590/
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anopheles&action=edit&redlink=1
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materiál20     _________________________ 

živit se (se živí21)    _________________________ 

vajíčko (vajíčka22)    _________________________ 

klást (kladou23)     _________________________ 

odumřelý24     _________________________ 

výkal (výkaly25)     _________________________ 

 

Mouchy sedají(sedat) na potraviny(potravina), přenášejí18 

choroby17. 

Vajíčka22 kladou na odumřelý24 organický19 materiál20 

nebo výkaly25. 

Larvy16 se tímto materiálem20 živí21. 

 

 

?   Spoj obrázky s pojmy. 

červ 

larva 

kukla 

dospělý 

vajíčka 

složené oko 

křídla 

létá 

 

?   Odpověz(odpovědět) : ano – ne 

 Saje samice mouchy domácí nektar?    ________ 

 Klade moucha domácí vajíčka do vody?  ________ 

 Je housenka larva mouchy domácí?  ________ 

E) moucha – životní cyklus 

D) moucha domácí 



66 
 

15.3. Ovádi 
 

stádium (stádia26)    _________________________ 

vývoj (vývoje27)     _________________________ 

 

Samice8 ovádů saje(sát) krev10 teplokrevných11 

živočichů12 a člověka(člověk). Samci9 ovádů sají(sát) 

nektar13 z květů14.  

 

 

 

?  Pojmenuj(pojmenovat) stadia 

vývoje: 

 a)  _________________ 

 b)  _________________ 

 c)  _________________ 

 

 

 

15.4. Octomilky  
 

hnijící (hnijícím27)    _________________________ 

genetika (genetiky29)     _________________________ 

Dospělé(dospělý) octomilky měří(měřit) 2-3 mm. Larvy16 

se žijí21 hnijícím(hnijící) ovocem(ovoce). Octomilky se 

používají(používat) pro studium genetiky29. 

 

  

F) ovád 

G) ovád 

H) octomilka obecná 
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Použité obrázky: 

 

[A] Licence: CC-BY-3.0; zdroj: http://www.scienceimage.csiro.au/image/3237; autor: 

division, CSIRO 

[B] Licence: CC-BY-SA-3.0; zdroj: Wikimedia commons; autor: Biogents AG; upraveno - české 

popisky 

[C] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia commons; autor: AfroBrazilian  

[D] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia commons; autor: Alvesgaspar  

[E] Licence: PD-US; zdroj: Wikimedia commons; autor: neznámý; upraveno 

[F] Licence: cc-by-sa-2.0; zdroj: Wikimedia commons; autor: Challiyil Eswaramangalath Vipin 

[G] Licence: PD US; zdroj: Popular Science Monthly Volume 76; autor: neznámý 

[H] Licence: CC BY-SA 2.5; zdroj: Wikimedia commons; autor: André Karwath aka Aka 

 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-3.0
http://www.scienceimage.csiro.au/image/3237
https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_Scientific_and_Industrial_Research_Organisation
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:BiogentsAG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:AfroBrazilian
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alvesgaspar
http://www.flickr.com/people/11852045@N08
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_US
http://www.archive.org/details/popularsciencemo76newy
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aka
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  Ostnokožci 

 

vápenatý (vápenatou1)    _________________________ 

schránka (schránku2)     _________________________ 

destička (destičky3)     _________________________ 

pokožka (pokožce4)     _________________________ 

soustava (soustavě5)    _________________________ 

céva (cévy6, cév6)     _________________________ 

oběh (oběhu7)     _________________________ 

látka (látek8)     _________________________ 

dýchání9       _________________________ 

regenerace10     _________________________ 

pohlaví11      _________________________ 

vodní12 (vodních12)      _________________________ 

nervový (nervová13)    _________________________ 

regenerace14     _________________________ 

samec (samci15)      _________________________ 

samice16      _________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

A)  Anatomie ostnokožců B)  Panožky hvězdice A)ostnokožci – stavba těla 
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Ostnokožci mají vápenatou1 schránku2, nebo vápenaté2 destičky3 v pokožce4. 

Pohybují(pohybovat se) se díky soustavě5 vodních12 cév6. Vodní12 cévy6 slouží(sloužit) též k oběhu7 

látek8 v těle(tělo) a k dýchání9. Nervová13 soustava5 je velmi jednoduchá(jednoduchý). Ostnokožci 

mají velmi dobrou(dobrý) schopnost regenerace14. Mají oddělená(oddělený) pohlaví11 (samci15 a 

samice16). Patří(patřit) sem hadice, hvězdice, ježovky a sumýši.  

 

16.1. Hadice 
 

 

 

 

 

 

 

vápenatý (vápenatou1)    _________________________ 

dlouhý (dlouhých18)    _________________________ 

rameno  (ramena19,ramen19)    _________________________  

organismus (organismy20)   _________________________ 

druh (druhy21)      _________________________ 

dravý (dravé22)     _________________________ 

odumřelý (odumřelými23)    _________________________ 

organismus (organismy24)    _________________________ 

živit se (živí se25)     _________________________ 

Tělo + 5 dlouhých18 velmi ohebných(ohebný) ramen19. Některé druhy21 jsou dravé22, jiné se 

živí25 odumřelými23 organismy24. 

 

 

 

C)  hadice 
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16.2. Hvězdice 

 

 

 

 

 

 

kratší26                  _________________________ 

kousek (kousku27)      _________________________ 

dravě28      _________________________ 

Ramena19 - kratší než u hadic(hadice). Mají velmi dobrou(dobrý) schopnost regenerace2. Hvězdice 

doroste(dorůstat) i z malého(malý) kousku(kousek) těla. Živí25 se dravě22. 

 

 

16.3. Ježovky 

 

  

 

 

 

 

      mikroorganismus (mikroorganismy29)   _________________________ 

      osten (ostny30)       _________________________ 

Vápenaté destičky jsou spojené(spojený) v pevnou schránku. Na schránce vyrůstají(vyrůstat) 

dlouhé(dlouhý) ostny30. Živí25 se mikroorganismy29 na dně(dno) moře. 

D)  hvězdice 

E)  ježovka 
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16.4. Sumýš 
 

 

vlákno31     _________________________ 

predátor (predátorům32)      _________________________ 

Sumýš má protáhlé(protáhlý) tělo. Živí se mikroorganismy29 a odumřelými23 rostliny. 

Vypouští(vypustit) lepivé(lepivý) vlákno proti predátorům32. 

 

?   Přiřaď(přiřadit) 

dorůstání částí těla    vodní cévy 

cévy a svaly nahrazují    mořská okurka    

sumýšovi se říká    regenerace 

 

?   Doplň tabulku, hledej na internetu, nebo v učebnici: 

 Obrázek číslo potrava 

hadice   

hvězdice   

ježovka   

sumýš   

 

 

F)  

ježovka 

G) sumýš 

CH)  H)  I) J) 

F) sumýš 
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Použité obrázky: 

 

[A] Licence:CC BY-SA 3.0; zdroj: wikimedia commons; autor: Kilom691; upraveno – české 

poposky 

[B]Licence: CC-BY-3.0; zdroj: wikimwdia commons; autor: Mokele 

[C]Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: wikimedia commons; autor: Brocken Inaglory  

[D]Licence: PD-self; zdroj: wikimedia commons, autor: MikeMurphy 

[E]Licence: CC-BY-SA-2.5; zdroj: wikimedia commons; autor: Böhringer Friedrich 

[F]Licence: PD-self; zdroj: Wikimedia comons; autor: Szilas 

[G]Licence: CC-BY-2.0; zdroj: http://www.flickr.com/photos/26216388@N02/7383533332; 

autor: Ed Bierman 

[H]Licence: PD Old; zdroj: Popular Science Monthly Volume 27; autor: neznámý 

[CH]Licence: PD Old; zdroj: Popular Science Monthly Volume 20; autor: neznámý 

[I]Licence: PD-ScottForesma; zdroj: donated to the Wikimedia Foundation; autor: Pearson 

Scott Foresman 

[11]Licence: PD Old; zdroj: Popular Science Monthly Volume 13; autor: neznámý 

 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kilom691
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mokele
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://sites.google.com/site/thebrockeninglory/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MikeMurphy
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-2.5
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:B%C3%B6hringer
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-2.0
http://www.flickr.com/photos/26216388@N02/7383533332
https://www.flickr.com/people/26216388@N02
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_Old
http://www.archive.org/details/popularsciencemo27newy
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_Old
http://www.archive.org/details/popularsciencemo20newy
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-ScottForesman
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Scott_Foresman
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Scott_Foresman
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_Old
http://www.archive.org/details/popularsciencemo13newy
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 Testová část  

 

17.1. Hlístice – test 
 

1. Které hlístice jsou paraziti? 

 

_______________________, __________________________ 

 

2. Kutikula: (zakroužkuj(zakroužkovat) vše, co je správně) 

a) Je na povrchu těla. 

b) Chrání. 

c) Je uvnitř těla. 

 

3. Hlístice se rozmnožují(rozmnožovat se): (zakroužkuj(zakroužkovat) vše, co je správně) 

a) pohlavně 

b) nepohlavně 

c) pučením 

 

4. Jak se můžeme chránit, abychom neměli škrkavku, nebo roupy? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

5. Vyber(vybrat): 

Roupi žijí v trávicí/dýchací soustavě člověka. Samci roupů jsou větší/menší než 

samice5. Roupy žijí ve střevě/v konečníku člověka. Vajíčka klade samice kolem 

řitního/ústního otvoru. Vajíčka roznáší hmyz/korýši. 

  

F

F) 
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17.2. Měkkýši – test 
 

1. Doplň(doplnit): 

 

 

2. Přiřaď((přiřadit) popisky(popisek):  trávicí soustava, nervová soustava, cévní soustava, 

   rozmnožovací soustava 

3. Radula (zakroužkuj(zakroužkovat) vše, co je správně) 

a) Je v ústním otvoru hlemýždě. 

b) Slouží k rozmnožování.  

c) Slouží k strouhání potravy. 

 

4. Co je na obrázku? 

a) ulita 

b) ulice 

c) ucho 

 

 

  

1 

2 
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5. Spoj(spojit) obrázky(obrázek) s názvy(název) živočichů(živočich): 

 

 

plzák španělský 

 

hlemýžď zahradní 

 

páskovka keřová 

 

 

 

6. Kolik má chobotnice chapadel(chapadlo)? ____________________ 

 

 

 

7. Doplň(doplnit) text   

Měkkýši mají________________________tělo. Dýchají _________________________  

nebo_____________________________. 

 

 

 

 

 

 

Použité obrázky: 

 

[1] vlastní tvorba  

[2] licence: CC-BY-SA-3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor: Dezidor 

[3] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia commons; autor: Jürgen Schoner  

[4] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: wikimedia commons; autor: Müller-Jessen  

[5] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor: Mad Max  

4 

5 

3 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0
https://cs.wikipedia.org/wiki/User:Dezidor
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://de.wikipedia.org/wiki/User:Heliodor
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:M%C3%BCller-Jessen&action=edit&redlink=1
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Mad_Max
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17.3. Kroužkovci – test 
 

1. Doplň(doplnit): 

 1____________________ 

 3____________________ 

 5____________________ 

 11___________________ 

 

2. Napiš názvy(název) živočichů(živočich): 

 

 ________________         ____________________            _________________________  

 

3.  Kde žijí(žít)? 

 

žížala ___________________________________________________________ 

 

nitěnka ___________________________________________________________ 

 

pijavka ___________________________________________________________ 

 

4. Čím se živí(živit se)? 

 

žížala ___________________________________________________________ 

 

nitěnka ___________________________________________________________ 

 

pijavka ___________________________________________________________ 

 

 

 

1 

2 3 4 
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Použité obrázky: 

 

 [1] licence: PD-user; Wikimedia commons; Reytan  

[2] licence: CC-BY-SA-3.0-migrated; CC-BY-SA-3.0-migrated;  Michael Linnenbach 

[3] licence: CC BY 3.0; Wikimedia commons;  Thunderclap 

[4] licence:  CC BY 3.0; Wikimedia commons  H. Krisp 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-user
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Reytan
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Michael_Linnenbach
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Thunderclap&action=edit&redlink=1
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holleday
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17.4. Členovci I. – test 
1. Doplň(doplnit) slova(slovo) z rámečku(rámeček) do textu(text): 

 

 

 

Členovci mají článkované_________________________, jejich tělo kryje  

 

_____________________________, dýchají plicními_____________________  

 

nebo trubicemi, kterým říkáme_____________________________. 

 

 

2. Tělo členovců se skládá(skládat se) ze tří části: _______________________,  

 

____________________a ____________________________   

 

3. Mezi členocve patří(patřit) již vyhynulí  T_ _ _ _ _ _ _I 

 

4. K čemu slouží(sloužit) kutikula? 

 

 

5. Doplň(doplnit): 

 

 

 

 

 

 

 

  

kutikula, končetiny, vzdušnice, vaky 

členovci 

vzdušnicovci 

  

trilobiti 
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17.5. Členovci II. – test 
 

1. Doplň(doplnit):    a) pavouci    b) klíšťata       c) sekáči 

 

a. Živí se hmyzem   _a), c)__ 

b. Sají krev    ___a)__ 

c. Staví(stavět) pavučinu  _______ 

d. Jsou paraziti   _______ 

e. Mají jedovatá kusadla  _______ 

f. Jsou dravci   _______ 

g. Přenáší choroby  _______ 

 

 

2. Co je na obrázku(obrázek)? 

a) kladivo 

b) klepeto 

c) klarinet 

 

 

3.  Co je na obrázku(obrázek)?  

______________________ 

 

 

4. Kolik mají nohou? 

 

pavouk  ___________ 

sekáč  ___________ 

klíště - dospělé ___________ 

klíště - larva ___________ 

 

 

Použité obrázky: 

 

[1] Licence: CC-PD-Mark; zdroj: Popular Science Monthly Volume 6; autor neznámý 

[2] Licence: cc-by-2.5; zdroj: Wikimedia commons; autor: L. Shyamal 

1 

2 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-PD-Mark
http://www.archive.org/details/popularsciencemo06newy
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17.6. Členovci III. – test 
 

1. Doplň(doplnit):     

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Přiřaď(přiřadit): motýl, vosa, škvor, komár, šváb, veš 

přeměna dokonalá přeměna nedokonalá 

  

 

3.  Jaké stádium chybí(chybět) v životním cyklu(cyklus) hmyzu s přeměnou nedokonalou? 

 

a) Vajíčko  b) larva c) kukla       d) dospělý 

 

4. Spoj(spojit) obrázek s názvem(názvem) živočicha(živočich): 

 

 

 

 

vážka – škvor – cvrček – šváb – ploštice – veš 

 

 

 

 

 

 

 

vzdušnicovci 

stonožkovci 
 

  

1 2 3 4 5 

6 

2 

1 

3 
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Použité obrázky: 

 

[1] Licence: CC BY-SA 3.0, Zdroj: Wikimedia common, autor: Lmbuga 

[2] Licence: PD-self;; zdroj: Wikimedia common; autor: ejatgc 

[3] Licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia common; autor: Geyersberg, Professor emeritus 

Hans Schneider 

[4] Licence: CC BY-SA 2.0 Zdroj: 

https://www.flickr.com/photos/sanmartin/sets/72157624637382551/page3/; autor: Gilles 

San Martin  

[5] Licence: CC-BY-2.5; zdroj: Wikipedia common; autor: Jonatã Bolzan 

[6] Licence: PD-self; zdroj: Wikimedia common; autor: Pudding4brains 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lmbuga
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Geyersberg
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Geyersberg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0
https://www.flickr.com/photos/sanmartin/sets/72157624637382551/page3/
http://www.flickr.com/people/9082612@N05
http://www.flickr.com/people/9082612@N05
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-2.5
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-self
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pudding4brains
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17.7. Dvoukřídlý hmyz – test 
 

1. Čím se živí(živit se)? 

 

Ovád – samice 

Ovád  - samec 

Komár – samice 

Komár -  samec 

Octomilka 

 

 

 

2. Kdo přenáší(přenášet) malárii(malárie)? Podtrhni(podtrhnout): 

 moucha tse tse, komár Anopheles, octomilka, moucha domácí 

 

 

3. Pojmenuj(pojmenovat) stadia(stádium) vývoje(vývoj): 

  a)  _________________ 

  b)  _________________ 

  c)  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité obrázky: 

 

 [1] Licence: PD US; zdroj: Popular Science Monthly Volume 76; autor: neznámý 

zkažené ovoce nektar krev 

   

1 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anopheles&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_US
http://www.archive.org/details/popularsciencemo76newy
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17.8.  Ostnokožci – test 
 

1. Doplň(doplnit):    a) hadice        b) hvězdice       c) sumýši d) ježovky 

 

a. Mají chapadla.   _a), b)_______ 

b. Žijí ve vodě.    _a), b),c), d)__ 

c. Mají protáhlé tělo.  ____________ 

d. Mají na schránce ostny.  ____________ 

e. Vypouští na obranu vlákno.  ____________ 

f. Mají vodní cévy.  ____________ 

 

2. Napiš názvy(název) živočichů(živočich): 

 

 

 

         _____________       ______________     ______________      ______________ 

 

3. Doplň(doplnit) text slovy(slovo) z rámečku(rámeček):  

 Dorůstání částí těla se nazývá__________________   

 Cévy a svaly nahrazují_________________________  

 Sumýšovi se říká_____________________________  

 Dlouhá ohebná ramena mají____________________ 

 

4. Vyber(vabrat) správnou(SPRÁVNÝ) odpověď:   

       Schránky, nebo destičky v pokožce ostnokožců jsou:  a) vrásčité  

       b) vakcinované 

       c) vápenité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodní cévy, 

mořská okurka, 

regenerace, 

hadice 

2 4 3 1 
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Použité obrázky: 

 

 [1]Licence: PD Old; zdroj: Popular Science Monthly Volume 27; autor: neznámý 

[2]Licence: PD Old; zdroj: Popular Science Monthly Volume 20; autor: neznámý 

[3]Licence: PD-ScottForesma; zdroj: donated to the Wikimedia Foundation; autor: Pearson 

Scott Foresman 

[4]Licence: PD Old; zdroj: Popular Science Monthly Volume 13; autor: neznámý 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_Old
http://www.archive.org/details/popularsciencemo27newy
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_Old
http://www.archive.org/details/popularsciencemo20newy
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-ScottForesman
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Scott_Foresman
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_Scott_Foresman
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD_Old
http://www.archive.org/details/popularsciencemo13newy

