
Dobrý den, níže naleznete učivo a úkoly k předmětu přírodopis. V případě jakýchkoli dotazů mě 
neváhejte kontaktovat na email: sykorova-kristyna@seznam.cz
Jakmile se obnoví provoz ve školách vyberu si od žáků sešity a budu kontrolovat napsané 
poznámky a úkoly ze zadní strany sešitu. Žáci tak získají známku z domácí přípravy o váze 
testu. 

Pouze dobrovolné: Pokud chceš více informací a chceš si učivo osvojit ještě více do hloubky, můžeš 
využít tento odkaz: http://ucebnice.online/

Vážení žáci, na každé pondělí a pátek máte připravenou 1 domácí práci. Uvidíme, kam sami 

dojdete, než nám otevřou školy. Nenechávejte to na poslední chvíli, protože pak byste to těžko 

doháněli. Pilně pracujte a budu se na vás těšit po „prázdninách“ 

1. TÉMA HODINY: OPAKOVÁNÍ PLŽI + MLŽI

Poznámky: vytištěné a nalepené v sešitu (Pro případ, že je někdo ztratil, přikládám kompletní

poznámky na měkkýše k tisku)

1) Plži
Většina zástupců má ulitu z uhličitanu vápenatého. Žijí ve vodě nebo na souši. Na hlavě jsou dva páry tykadel 
pro čich, hmat a zrak 
TS: býložravci mají v dutině radulu, která slouží ke strouhání potravy. 
DS – suchozemští dýchají plicními vaky, vodní druhy mají žábry. 
CS – otevřená, mají hemolymfu
VS – metanefridie (obrvená nálevka ve váčku)
NS – 5 párů nervových zauzlin
Rozmnožování - hermafrodité nebo oddělené pohlaví, oplození je vnitřní 
Zástupci

 Předožábří: přílipka miskovitá, bahenka živorodá, ostranka jaderská

 Zadožábří: zej obrovský 

 Plicnatí: okružák ploský, hlemýžď zahradní, plovatka bahenní

2) Mlži
Žijí pouze ve vodě, mají lasturu
Stavba těla: útrobní vak, svalnatá noha, hlava chybí 
Jsou to obojetníci, oplození je vnější, vývoj většinou přes larvu. 
Zástupci:

 Sladkovodní: škeble říční, škeble rybniční, velevrub malířský

 Mořští: hřebenatka, slávka jedlá, ústřice jedlá, srdcovka jedlá, zéva obrovská 

3) hlavonožci
Nejvyvinutější měkkýši kteří žijí ve slané vodě. Většinou nemají schránku. 
Stavba těla: hlava, trup, ramena s přísavkami
Nejdokonalejší smyslová a nervová soustava. Mají vyvinutý mozek. 
Rozmnožování: oddělené pohlaví, samec menší než samice. Samice se stará o vajíčka

 Zástupci: krakatice obrovská, chobotnice pobřežní, sépie obecná, loděnka hlubinná, oliheň obecná 



Úkoly: 

1) Pročti si v učebnici stranu 58, 59, 60 a odpověz na otázky níže (znění otázek i odpovědi piš zezadu 

do sešitu)

- 1) Jak dělíme měkkýše na 3 skupiny? 

- 2) Jak se nazývá schránka plžů a jak se nazývá schránka mlžů?

- 3) Co tvoří vnější stavbu plžů?

- 4) Kde jsou uloženy orgány plžů?

- 5) Jak se nazývá jazýček plžů? 

- 6) Co to znamená, že mají plži přímý vývoj?

- 7) Co to znamená, že mají škeble nepřímý vývoj?

- 8) Který mlž může vytvářet perly?

- 9) Čím mohou měkkýši dýchat? 

- 10) Jakou mají měkkýši cévní soustavu?

2) Pusť si video o plžích (lze najít pouze přes odkaz) https://www.youtube.com/watch?v=B6R-

Ec5St8s&index=18&list=PLgBAACtNuM-64BYz1-o0N81hvEr38xtDY&t=0s

2. TÉMA HODINY: PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ MĚKKÝŠŮ

Úkoly: 

1) Vyhledej si na internetu obrázky těchto zástupců:

hlemýžď zahradní, páskovka keřová, plovatka bahenní, okružák ploský, plzák španělský, slimák 

největší, zej obrovský, přílipka miskovitá, ostranka jaderská, škeble rybničná, ústřice jedlá, slávka 

jedlá, hřebenatka svatojakubská

vypiš si je pod sebe do sešitu (zepředu) a každého zástupce správně zařaď

- ??? plž/mlž

- ??? předožábrý/zadožábrý/plicnatý

- ??? sladkovodní/mořský

2) Pročti si pečlivě poznámky plžů a mlžů v sešitě pro případný test.

3) Načti si na telefon/tablet QR kód a procvič si stavbu těla hlemýždě



3. TÉMA HODINY: HLAVONOŽCI + ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ MĚKKÝŠŮ

Úkoly:

1) přečti si stránky v učebnici 61, 62

2) přečti si poznámky o hlavonožcích v sešitu

3) najdi si na Youtube video o barvoměně chobotnice, proč to dělají? Odpověď napiš dozadu do

sešitu. 

4) křížovka https://www.skolasnadhledem.cz/game/1915 (po úspěšném vyřešení vyfotit do 

telefonu/printscreen pro případnou kontrolu. 

5) poznávání zástupců: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1916 (po úspěšném vyřešení vyfotit do 

telefonu/printscreen pro případnou kontrolu. 

4. TÉMA HODINY: KROUŽKOVCI – ÚVOD

Úkoly: 

1) stáhnout prezentaci k tématu kroužkovci: https://uloz.to/file/DjZUaZjStOjk/krouzkovci-ppt

2) Pročti si prezentaci o kroužkovcích a prohlídni si obrázky do slajdu 6

3) Přečti si o kroužkovcích v učebnici na straně 63

4) Poznámky ke kroužkovcům si zapiš do sešitu (pokud možno ručně)

KROUŽKOVCI – poznámky do sešitu 

Žijí na souši nebo ve vodě. Tělo je složeno ze stejnocenných článků, které jsou odděleny přepážkami. 

První a poslední článek se liší. 

Na povrchu těla je pokožka, která vylučuje hlen pro snadnější pohyb a ochranu. 

DS (dýchací soustava): kyslík přijímají celým povrchem těla nebo žábrami

CS: (cévní s.): je uzavřená – krev je pouze v cévách

VS (vylučovací): metanefridie – obrvená nálevka s kanálky

NS (nervová): žebříčkovitá 

Rozmnožování: většinou hermafrodité, vajíčka jsou v opasku

Oplozená vajíčka jsou ve společném obalu – KOKON

Význam kroužkovců v přírodě: rozkládají rostlinné zbytky



5. TÉMA HODINY: MNOHOŠTĚTINATCI

Úkoly:

1) Opakování z minulé hodiny: o

(znění otázek i odpovědi si napiš dozadu do sešitu)

- 1) Kde žijí kroužkovci? 

- 2) K čemu slouží kroužkovcům sliz, který produkují z

- 3) k čemu jsou kroužkovci pro přírodu užiteční? 

- 4) Jak se nazývá společný obal, ve kterém mají kroužkovci ul

2) Nakresli si toto schéma do sešitu (zepředu)

3) Prohlédni si prezentaci slajdy: 8 

MNOHOŠTĚTINATCI 

Mnohoštětinatci se jim říká proto, protože po stranách každého 

kterých vyrůstá mnoho štětinek ve svazečcích. Velikost je od 1 mm 

živočichové, dýchají žábrami.

Zástupci: 

- Nereidka hnědá – žije ve vodě a živí se dravě, Středozemní moře, její štětinky při zapíchnutí 

do kůže způsobují pálivou bolest a otok.

- Pískovník rybářský -dosahuje délky až 30 cm, žije zahrabaný na písčitém dně moře

- Afroditka plstnatá – dlouhé chlupaté tělo „mořská housenka“

- Rournatec ozdobný – tropické vody v

4) Zapiš si do sešitu stručné poznámky o této skupině (vycházej ze studijního textu a z

5) Pusť si na Youtube krátké video o mnohoštětinatcích: 

https://www.youtube.com/watch?v=1T8ZhrZdhOw&list=PLgBAACtNuM

o0N81hvEr38xtDY&index=19

MNOHOŠTĚTINATCI

odpověz na otázky níže. Zkus to nejprve bez sešitu a bez učebnice 

(znění otázek i odpovědi si napiš dozadu do sešitu)

čemu slouží kroužkovcům sliz, který produkují z pokožky?

čemu jsou kroužkovci pro přírodu užiteční? 

4) Jak se nazývá společný obal, ve kterém mají kroužkovci uložena oplozená vajíčka? 

toto schéma do sešitu (zepředu)

ni si prezentaci slajdy: 8 – 10 a přečti si k tomu studijní text níže

MNOHOŠTĚTINATCI – studijní text 

Mnohoštětinatci se jim říká proto, protože po stranách každého tělního článku mají výběžky, ze 

kterých vyrůstá mnoho štětinek ve svazečcích. Velikost je od 1 mm – 3 m, převážně mořští 

žije ve vodě a živí se dravě, Středozemní moře, její štětinky při zapíchnutí 

do kůže způsobují pálivou bolest a otok.

dosahuje délky až 30 cm, žije zahrabaný na písčitém dně moře

dlouhé chlupaté tělo „mořská housenka“

tropické vody v Tichém a Indickém oceánu

do sešitu stručné poznámky o této skupině (vycházej ze studijního textu a z

krátké video o mnohoštětinatcích: 

https://www.youtube.com/watch?v=1T8ZhrZdhOw&list=PLgBAACtNuM-64BYz1

kus to nejprve bez sešitu a bez učebnice 

ožena oplozená vajíčka? 

tělního článku mají výběžky, ze 

3 m, převážně mořští 

žije ve vodě a živí se dravě, Středozemní moře, její štětinky při zapíchnutí 

dosahuje délky až 30 cm, žije zahrabaný na písčitém dně moře

do sešitu stručné poznámky o této skupině (vycházej ze studijního textu a z uč. na str. 63) 

64BYz1-



6. TÉMA HODINY: OPASKOVCI

Úkoly: 

1) Projdi si prezentaci o kroužkovcích slajd: 11 – 20

2) Přečti si v učebnici stranu 64, 65

3) pusť si na Youtube video o opaskovcích 

https://www.youtube.com/watch?v=7pJj7jTd2Fs&list=PLgBAACtNuM-64BYz1-

o0N81hvEr38xtDY&index=18

4) Zamysli se popřípadě vyhledej na internetu: proč během deště vylézají žížaly z půdy? (Zadání i odpověď 

na otázku napiš zezadu do sešitu)

5) Poznámky do sešitu (zepředu): Opiš si ručně poznámky níže: 

Opaskovci

Máloštětinatci

Na povrchu těla je kutikula a sliz, které chrání tělo před vyschnutím a usnadňují pohyb. 

Dokáží vnímat světlo a tmu díky světločivným buňkám. 

V přední části těla mají opasek, který slouží k rozmnožování. Mají velkou regenerační schopnost. 

Zástupci: žížala obecná, žížala hnojní, nitěnka obecná.

Pijavice

hlavně sladkovodní parazité, živí se sáním krve obratlovců. Jsou to dravci. 

V přední a zadní části těla mají kruhovité přísavky. 

Zástupci: chobotnatka rybí, pijavka lékařská, pijavka koňská 

Tento obrázek si vytiskni (nakresli) a nalep do sešitu. Nepopisuj ho. Budeme se tomu věnovat ve škole. 

Můžeš těšit na pozorování žížal ve skupinkách. 



7. TÉMA HODINY: OPAKOVÁNÍ KROUŽKOVCI

Úkoly: 

1) Doplň text o kroužkovcích – můžeš využít sešit a učebnici. Doplňovaná slova si zapisuj dozadu do 

sešitu. 

Tělo kroužkovců tvoří stejnocenné ……………... Na povrchu těla jsou ……………, které se svaly 

umožňují pohyb. 

Mořští kroužkovci jsou převážně ……………….. Mnohoštětinatci mají ……………….. pohlaví a dýchají 

………………... Žížala obecná je ……………….. a patří mezi ………………... 

Podle ……………….., který se nachází v přední části těla jsou opaskovci pojmenováni. Opaskovci jsou 

……………….. a ……………….. živočichové. Nejznámější opaskovec je ………………... Žížala se živí 

zahnívajícími částmi ……………, které přijímá z ………... Nestrávené zbytky potravy vyvrhuje ………… 

otvorem a přispívá k vytváření ……… v půdě a tak zvyšuje její úrodnost. Jnervová soustava je tvořená 

vzájemně propojenými uzlinami a nazývá se žebříčkovitá. Žížala obecná dýchá ……………….. a má vývoj 

……………. Kroužkovci mohou být pro jiné živočichy ………………... Mezi zástupce kroužkovců patří 

například: ……………….., ……………….., ………………., ……………….. . 

2) Vypracuj cvičení a svůj výsledek si vyfoť na mobil/printscreen 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1952

3) Vypracuj cvičení a svůj výsledek si vyfoť na mobil/printscreen 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1925

4) Pečlivě si pročítej poznámky o kroužkovcích pro případný test. 


