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Opakování členovců č. 2 dopadlo velmi dobře! 

Jen ještě upozorním, že plankton není jeden organizmus. I když v některých kreslených seriálech 

k tomu diváky vedou. Je to celá skupina, společenství malých organizmů, které se společně vznášejí ve 

vodě a slouží jako potrava pro řadu vodních živočichů. 

Termín dnes zadané práce máte až do úterý 26.5., takže doporučuji nespěchat, 

času máte dost. Klidně si práci rozdělte na dvě části. Posílat mi nic nemusíte, jen 

na Google Classroom bude kvíz ke stonožkovcům (viz info níže) 

1. Stonožkovce máte zapsané. Na GC bude krátký kvíz- opakování, které mi 

vyplníte do pátku 22.5. 

Než se pustíte do kvízu, můžete si pustit zajímavé video: 6. třída (Př, 42) - Vzdušnicovci (úvod, 

stonožkovci) https://www.youtube.com/watch?v=W5Zdn_QVYL0 

Poznámka: Neměli jsme nikde v učebnici název třídy Vzdušnicovci, ale když si pozorně přečtete 

zajímavosti na straně 19, tak najdete informaci, že hmyz dýchá vzdušnicemi a máte tam i nákres  

vzdušnice, takže vám dojde, že podle tohoto znaku jsou označeni i tito živočichové.  

2. A teď hluboký nádech a jdeme na další podkmen členovců: 

ŠESTINOHÉ: 

 Proč hluboký nádech? Kvůli jedné ze tříd, do které se šestinozí dělí. A to je 

HMYZ. Nejpočetnější třída živočichů. Teď si řeknete, že slovo 

nejpočetnější už jsme přece měli. Ano. U členovců v úvodu. Jako kmen 

bezobratlých a vůbec i živočichů jsou členovci nejpočetnější. A v rámci 

tohoto nejpočetnějšího kmene je podkmen hmyz také nejpočetnější. Také 

jsou mu věnovány tři strany v učebnici!!! 

 

 Na straně 18 máte rozdělení do tříd CHVOSTOSKOCI, o kterých pak máme 

zmínku až na straně 27 a to ve dvou odstavcích. (platí jak pro tištěnou tak 

i elektronickou učebnici online) Jak se říká, každému podle zásluh, asi tím, 

jak jsou malí, tak si víc textu nezaslouží.  Jenže chyba lávky. Jsou dost 

https://www.youtube.com/watch?v=W5Zdn_QVYL0
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důležitou součástí naší půdy. Nedali je mezi hmyz, protože nemají křídla, 

ani složené oči. A ten jejich název nějak naznačuje, že by díky chvostu – 

ocásku, mohli být schopni skákat? A taky že jo!!! Díky skákací vidličky, 

kterou mají na konci zadečku jsou schopni skákat. (krásně zvětšenou 

fotografii si můžete otevřít v online učebnici na str.27). 

A jaký mají význam? V půdě rozkládají zbytky a trus jiných živočichů zanechané 

v půdě. A tím vlastně zvyšují její úrodnost.  

Více ke chvostoskokům najdete opět v zajímavém videu: https://www.youtube.com/watch?v=FKiTs-

azJOs 

 A teď už hurá na hmyz jako takový. Zápis si uděláte ze strany 18 – 

nadpis, třída, životní prostředí, hlavní znaky (obrázek s popisem) – 

neposílejte. 

Zajímavosti na straně 19 – drobnější písmo, si jen přečtete.(nebo necháte přečíst v online 

učebnici) 

A teď se podíváme na rozmnožování. To bude další podnadpis ke hmyzu. Nejdřív 

se zkuste podívat na toto video na youtube:  

Hmyz dokonalá nedokonalá: https://www.youtube.com/watch?v=_Wj_a400iyk 

(místo názvu dospělce imago používáme prostě jen dospělec) 

Pak si přečtěte kapitolu rozmnožování na straně 19 a udělejte si zápis (buď 

pomocí videa, nebo sami z učebnice) 

Ze stran 20-21 si jen vypište do dvou skupin: hmyz s proměnou nedokonalou a 

hmyz s proměnou dokonalou (klidně do tabulky) řády, které do daných skupin 

patří. Jejich hlavní znaky a vývoj si jen pročtěte, zapisovat nemusíte.  

A máme hmyz za sebou. Uf  Ale dalo to zabrat. Co? 

https://www.youtube.com/watch?v=FKiTs-azJOs
https://www.youtube.com/watch?v=FKiTs-azJOs
https://www.youtube.com/watch?v=_Wj_a400iyk

