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Př - 7. ročník  

Všichni žáci si přečtou text v učebnici Korýši str.60 – 63. Překreslete obrázek 117/str. 61 – stavba těla 

raka (můžete i ofotit a nalepit). Opište text znaky korýšů str.63 pod žlutým pruhem a následně 

udělejte stručné výpisky u všech zástupců. 

Odpovězte na otázky – 1,3,5,7 str.63 

Podívejte se na dokument o hmyzu na následujícím odkazu a odpovězte na otázky. Pozorný 

posluchač zjistí, že je dokument špatně přeložen a opakovaně dochází ke špatnému používání slova 

brouk (brouci) – ne vždy, někdy je brouk opravdu brouk. Kdo z vás přijde na správný termín, který 

měl slovo brouk nahradit, dostane motivační 1*. 

Odpovědi a jakékoliv dotazy posílejte na mailové adresy svých vyučujících přírodopisu,které jsou na 

webu školy 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI 

1- Kolik cm měří největší vosa (sršeň) a kde žije? 

2- Jak dávají najevo larvy vos, že mají hlad?  

3- Jak se brání včely útoku vos (sršňů)? 

4- Jak dýchá potápník pod vodou a čím se živí? 

5- Jak to, že se bruslařka nepotopí při pohybu na vodní hladině? 

6- Jak bruslařka přijímá potravu, když je dravá a nemá kusadla? 

7- Jakým způsobem loví larva mravkolva? 

8- Jak se brání prskavec proti predátorům? 

9- Jak vysoko skáče obrovský cvrček královský a jaké má neuvěřitelné schopnosti? 

10- Jak se daří strašilce splynout s prostředím a jak sebrání proti napadení, když je objevena? 

11- Jak řeší vývoj svých larev kutilky a parazitické vosičky? 

12- Na jakou vzdálenost vidí kudlanka svou kořist? 

13- Popiš život kolonie mravenců rodu Dorilus (jak velká je kolonie, jaké mají kasty = 

specializované jedince, na jaké ploše loví za den, kolik toho uloví, jak komunikují…). 

14- Martináč atlas – jaké má rozpětí křídel a jak dlouho žije dospělec? 

15- Herkules antilský – čím se živí larva a čím dospělec? Jak velký je dospělý jedinec? 

16- Stonoha obrovská – jaké dosahuje velikosti a čím se živí? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_ccHvaOXtI

