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 Hlístice 

 

 

půda (půdě1)     _________________________ 

oddělený (odděleného2)     _________________________ 

pohlaví3      _________________________ 

samec4 (samci4)     _________________________ 

samice5      _________________________ 

rostlina (rostlin6)      _________________________ 

živočich (živočichů7)     _________________________ 

žít (žijí8)       _________________________ 

povrch10      _________________________ 

parazit11 (parazité11)    _________________________ 

pohlavně12       _________________________ 

rozmnožovat se (rozmnožují se13)   _________________________ 

vajíčko14       _________________________ 

spermie15      _________________________ 

splynout16      _________________________ 

sval (svaly17)         _________________________ 

zrak18         _________________________ 

vyvinutý19         _________________________ 

Hlístice žijí8 ve vodě v půdě1, nebo jako parazité11 

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 

 

nekazit 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 

 

nekazit se28         _________________________ 

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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 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). 

 

 

9.1. 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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9.2. 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. 

 

 

9.3. Nitěnka 

 

Žije(žít) ve vodě27. Živí24 se odumřelými22 

rostlinami26. 

 

 

 

C) Žížala obecná 

E) Nitěnka obecná 

D) Žížala v půdě  

půděobecná 
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9.4. 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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Použité obrázky: 

 

[A] licence: PD US; Image ID: libr0409, Treasures of the NOAA Library Collection 

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 
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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 
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10.1. 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. mozko17 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 
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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. 

 

 

 

10.2. 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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10.3. 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: 

 

[A] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj: Wikimedia commons; author: Debivort 

[B] licence: CC-BY-SA-3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor:  Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. 

[C] licence: CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0; zdroj:   Wikimedia commons; autoři:Al2 - původní obrázek 

; Jeff Dahl - popisky aj; Michal Maňas  - překlad do čj 

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

[E]  licence: CC-BY-SA-2.5-AU; zdroj: Wikimedia commons; autor: Bidgee 

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

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

[H]  licence: CC-BY-SA-3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor: Alexey2   

[CH] vlastní tvorba 

[I] licence: CC BY 3.0 ; zdroj:  Wikimedia commons; autor: G.-U. Tolkiehn  

 

[J-1] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor: Anthere  

[J-2] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor: David Monniaux  

[K] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor: MrKimm  

[L] licence: CC BY-SA 3.0; zdroj:  Wikimedia commons; autor: F. Lamiot 

[M] licence: CC-PD-Mark; zdroj:  Unknown Leipzig ; Berlin ; Wien : F.A. Brockhaus;  Brockhaus' 

Konversations-Lexikon v. 17 

[N] licence: PD Old; zdroj:  Cefalopodi viventi nel Golfo di Napoli (sistematica) : monografia; 

autor: Comingio Merculiano in Jatta Giuseppe 

[O] licence: C-BY-SA-2.5; zdroj: http://opencage.info/  

[P] licence: CC BY 2.5; zdroj:  Wikimedia commons; autor: Diliff  

[Q] licence: CC BY-SA 2.5; zdroj:  Wikimedia commons 

http://opencage.info/pics/large_3628.asp  neznámý 
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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. Vzdušnicemi dýchají16 pouze členovci. 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 (parazité40)     _________________________ 

živočich (živočichů41)    _________________________  

živit se (živí se42)     _________________________  

Jsou velmi malí. Živí 44 se dravě39, jako parazité40 živočichů41 (klíště, zákožka svrabová), nebo 

jako parazité 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 parazité   _______ 

Mají jedovatá kusadla  _______ 

Jsou dravci   _______ 

Přenáší choroby  _______ 
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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) 
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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 
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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) Motýl – životní cyklus 

V) 

W) 
X) 

Z) 
Y) 

Y) Z) AA) 
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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 
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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 
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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) Kyvadélko dvoukřídlého hmyzu 

B) Komár – životní cyklus 
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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) Komár 
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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 
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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 
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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 
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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(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   

 

 

  

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 

[J]Licence: PD Old; zdroj: Popular Science Monthly Volume 13; autor: neznámý 
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 Testová část  

 

17.1. 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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17.2. 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 parazité   _______ 

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 
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17.3. 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 
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17.4. 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 
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17.5. Hlístice – test 

 

1. Které hlístice jsou parazit? 

 

_______________________, __________________________ 

 

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 roupi? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

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. 

 

FF) 
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17.6. 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 
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17.7. 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  

3 

4 

5 
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17.8. Ostnokožci – test 

 

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

 

b. Má chapadla.   _a), b)_______ 

c. Žijí ve vodě.    _a), b),c), d)__ 

d. Mají protáhlé tělo.  ____________ 

e. Mají na schránce ostny. ____________ 

f. Vypouští na obranu vlákno.  ____________ 

g. Má 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 
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Příloha č. 1

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její obhajobou 

Závěrečná práce: 

Druh práce 

Název práce 

Autor práce 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady a že úhrada 

nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč. 

V Praze dne …............………………… 

Jméno a příjmení žadatele 

Adresa trvalého bydliště 

__________________________________ 

 podpis žadatele 
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Příloha č. 2

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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