
Dobrý den, mám pro vás další vlnu úkolů. S většinou z vás pravidelně komunikujeme 
přes email. Vás musím pochválit, jak skvěle v této době pracujete. Apeluji na ostatní, ať se 

k nám co nejdříve přidají. Na dalších 14 dní máme naplánované pavouky a opakování všeho 
učiva, které jste se doma naučili. Věřím, že si povedete jako vždy skvěle. Připomínám, kdo by 
měl jakékoliv dotazy, nechť mě kontaktuje: sykorova-kristyna@seznam.cz.  

 

1. týden: PAVOUCI 

1. Pokračuj ve výukovém videu z minulé hodiny od 24:55 min. do konce. Vše, co uslyšíš 
ve videu je napsané i níže ve studijním textu.  

2. Napiš si do sešitu sám/sama poznámky podle videa a učebnice  
 

4) pavouci – studijní text  

Stavba těla 

4 páry končetin, makadla, klepítka 

Klíčový znak je oddělení hlavohrudi a zadečku= stopka 

Na zadečku jsou snovací bradavky – jejich výměšek na vzduchu tuhne a vytváří pavučinu (ke stavbě 

sítě, vystýlání hnízda, obalování kořisti, obalování vajíček, doprava vzduchem) 

8 oček  

TS – mimotělní trávení (svou kořist usmrtí jedem z jedových žláz a vstříkne trávicí šťávy, které rozloží 

tkáň a pavouci vzniklou tekutinu vysají. 

Rozmnožování  

Častý kanibalismus  - samička po páření samečka sežere  

Někdy péče o potomky – mají vajíčka v kokonu – slíďáci 

 

Zástupci  

 Křižák obecný – velmi hojný, kresba na zadečku, živí se hmyzem 
 Pokoutník domácí – často v lidském obydlí  
 Vodouch stříbřitý – jediný pavouk žijící pod vodou. Neustále vystrkuje zadeček a 

zadní nohy nad hladinu, aby nasbíral vzduch, který si skladuje v pavučinovém zvonu 
pod vodou.  

 Běžník kopretinový – nestaví sítě, žije na květech, kde číhá na hmyz. Nedospělí 
jedinci vytvářejí babí léto  

 Skákavka pruhovaná 
 Snovačka jedovatá 
 Sklípkani – největší pavouci. Až 9 cm, tropy, loví žáby, ještěrky malé ptáky.   
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2. týden: opakování měkkýši, kroužkovci, pavoukovci  

Pouze dobrovolné: Pokud tě pavouci zaujali, můžeš se podívat na zajímavý dokument    

https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc&t=199s 

 

Načti si QR kód a vylušti křížovku  

  
 

 

Opakování pavouci: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1953  

 

OPAKOVÁNÍ KAHOOT  

KAHOOT už jistě ze školy znáte. Jelikož vás tato aplikace ve škole bavila, mám pro vás parádní 

výzvu. Máte možnost zkusit challenge. Klikni na odkaz, napiš celé své jméno (ne přezdívku) a 

vyzkoušej své znalosti. Můžeš sledovat výsledkovou tabuli, kde najdeš srovnání svých 

výsledků s výsledky spolužáků. Každý může challenge zkusit pouze jednou. Tak do toho!  

Jsem zvědavá na vaše výsledky. 3 nejlepší řešitelé mohou dostat malou jedničku a to se 

vyplatí! 

Kroužkovci a měkkýši – možnost do 10.5. 

https://kahoot.it/challenge/07247466?challenge-id=8cf2bb9f-98fa-4a6c-a417-

e98e5f61e469_1588333100372 

https://kahoot.it/challenge/04082778?challenge-id=8cf2bb9f-98fa-4a6c-a417-

e98e5f61e469_1588333516707 

 

Pavoukovci možnost do 15.5. 

https://kahoot.it/challenge/0172310?challenge-id=8cf2bb9f-98fa-4a6c-a417-

e98e5f61e469_1588336926690 

https://kahoot.it/challenge/01233824?challenge-id=8cf2bb9f-98fa-4a6c-a417-

e98e5f61e469_1588336988952 
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