
Dobrý den děti, 

Z minulého dálkového studia jsme vstoupili do nové obšírné kapitoly „šestinozí – hmyz“. Řešili 

jsme jejich stavbu těla, ústní ústrojí a proměnu ne/dokonalou. Prosím tedy o zaslání fota, skenů na 

adresu Jezowiczova.P@seznam.cz popř. kopií sešitu vypracovaných úloh vhozených do školní 

schránky to vše do 27. 3. 2020…práce budu hodnotit známkami. Učiňte tak i s úlohami pro týden  

23. - 27. 3. 2020 viz níže 

Děkuji 😊 

Níže uvedený text je strukturován jako zápis do vašich sešitků v období od 23. 3. 2020 – 27. 3. 2020. 

Někde je třeba odpovídat na otázky, někde doplňovat, někde vyhledávat z učebnice či internetu apod. Přeji 

hodně zábavy 😊 

Nadpis: Rozmnožování 

Tyhle vědomosti máte již z předchozích podkmenů, věřím, že i zde to zvládnete 😊  

1) Opiš a vyber vhodnou alternativu (do sešitu): 

 Všechny skupiny hmyzu jsou hermafrodité/gonochoristé 

 Mají pohlavní dvoutvárnost/jednotvárnost 

 Dochází k pohlavnímu styku – oplození je vnitřní/vnější 

 Vývoj jedinců je přímý/nepřímý 

2) Vysvětli a vysvětlení zapiš do sešitu, otázku přepiš. 

 Proč je rozmnožovací období u hmyzu tak krátké a tak početné? 

 Symbolicky překresli níže vyobrazenou „potravní pyramidu“ a napiš, co pyramida vyjadřuje. 

(Jakou myšlenku?) 
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Nadpis: Hmyz s proměnou (metamorfózou) nedokonalou 

Metamorfóza: meta – několik, morfo – tvar, óza – proces (v překladu proces několika tvarů)  

1) Vypiš 3 fáze metamorfózy, jimiž tato skupina hmyzu prochází, a obrázek symbolicky překresli: 

2) Pod obrázkem je odkaz na video, které zkráceně poukazuje na proměnu z larvy na dospělce, 

shlédni jej. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4 

Podnadpis: Vážky 

Doplň a přepiš: 

 Hlavní potravou vážek jsou: _________________ 

 Jejich ústní ústrojí je: ________________ (nápověda: použij zápis z minulého týdne) 

 Tělo je pokryto pevnou vrstvou tvořenou _______________, a proto je důležité pro růst jedince 

kutikulu ______________. 

 4 zástupci: ________, __________, ___________, ___________. 

 Zástupce vážek potkáme _______________ (nápověda: v lese, ve městě, u vod) 

Otázky nepřepisuj, jen odpověz a odpovědi zanes do sešitu: 

 Podle kterého jednoznačného znaku, rozeznáš vážku od šídla? 

 Podle kterého jednoznačného znaku poznáš, že se jedná o motýlici? 

 

Motýlice Šídlo Vážka rudá 

 Podnadpis: Stejnokřídlí 

Zástupce: mšice  

Na otázky odpověz, otázky nepřepisuj. 

Vysvětli a vysvětlení napiš do sešitu, proč jsou mšice lidmi chápány jako škůdce (parazit)? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4


Vysvětli a vysvětlení napiš do sešitu, proč se vyskytují pohromadě: mšice, mravenci a slunéčka? Vysvětli 

kdo koho požírá a kdo koho podporuje a vykrmuje. 

  

Podnadpis: Vši 

Otázky neopisuj, pouze odpověz a odpovědi vepiš do sešitu: 

 Napiš, na čem si veš dětská hlavně pochutnává? Co ji živí? 

 Vysvětli, proč je lidmi chápána jako parazit?  

 Napiš, jaký druh ústního ústrojí vši mají? 

Podnadpis: Ploštice 

Otázky neopisuj, pouze odpověz a odpovědi vepiš do sešitu: 

 Vysvětli, čím se řád ploštice liší od řádu stejnokřídlí (např. mšic)? 

 Vypiš 3 konkrétní druhy, které jsou býložravé. 

 Vypiš 1 konkrétní druh, který je krvelačný a stručně jeho životní styl. 

Podnadpis: Rovnokřídlí 

 Vypiš 4 konkrétní druhy řádu rovnokřídlí. 

 Ke každému druhu vepiš v jedné stručné větě to, čím je druh specifický, jiný, nebo čím tě zaujal. 

 Napiš odpověď na otázku, jak dochází ke cvrčivým zvukům? 

 

Dobrá práce, snad jste se dozvěděli, co nejvíce nových informací. Prosím o zpětnou vazbu: foto, sken, 

popř. kopie vhozené do školní schránky, vypracovaných úloh v sešitě na adresu 

Jezowiczova.P@seznam.cz  do 27. 3. 2020, práci budu hodnotit známkami. Připomínám i ty předchozí 

úkoly z minulého týden. Děkuji 

 

Děti, opatrujte se mi 😊 zase brzy Na viděnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jezowiczova.P@seznam.cz

