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Milí šesťáci,  

nejdříve si zopakujeme vybrané učivo. Tento týden budeme pokračovat v poznávání hmyzu s proměnou 

nedokonalou.  

 

 

I. OPAKOVÁNÍ (ústně) 

Hmyz má .. páry končetin, .. páry křídel, oči……,  …… kostru.  

Zopakujte si také fotosyntézu a dýchání (vstup, výstup, u koho, kdy).  

 

 

II. NOVÉ UČIVO – přepište do sešitu s barevným zvýrazněním. Přeji hezký zbytek týdne.   

 

 

1. HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU II.  

ŠKVOŘI 

- všežraví    

 

ROVNOKŘÍDLÍ 

1. kobylky – v 1páru noh – sluch, ♀ kladélko, zvuk ♂- tření předními křídly  

2. krtonožka – ožírá kořeny 

3. sarančata – sluch v zadečku, zvuk – tření stehen o 1pár křídel  

 

STRAŠILKY 

- tvarem i zbarvením připomínají větev, list,  př. strašilky, pakobylky, lupenitky 

 

VŠI – parazit ve vlasech, vajíčka = hnidy  

 

STEJNOKŘÍDLÍ 

- sají rostliny 

1.pěnodějky – pěna na rostlinách – zde larvy 

2.mšice –nestrávená šťáva – medovice – olizují mravenci 

 

Doporučuji zhlédnout následující videa:  

veš dětská: https://www.youtube.com/watch?v=QJpTh86gaNM  

strašilky: https://www.youtube.com/watch?v=QFImFC6hBxc  

https://www.youtube.com/watch?v=QJpTh86gaNM
https://www.youtube.com/watch?v=QFImFC6hBxc


krtonožka: https://www.youtube.com/watch?v=ME_xP2iwpFs 

kobylka zelená: https://www.youtube.com/watch?v=6mr1SfSV33o 

 

III. DOMÁCÍ ÚKOL – VYPRACUJTE PÍSEMNĚ A POŠLETE MI HO DO TÝDNE NA ŠKOLNÍ EMAIL!!! 

e-mail: jitka.miklasova@zsnivnice.cz 

 ŽÁCI HO MOHOU ODEVZDAT TAKÉ V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Přírodopis 6. 4.  

Kdo nemá přístupu k internetu, úkol čísluje a píše do sešitu.  

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1: (napište D ú č. 1 barevně, odpovědi číslujte a pište celou větou, každá otázka na nový 

řádek) 

1. Hmyz dýchá ………, oči hmyzu jsou …… .  

2. Počet končetin hmyzu…………, pavouků………… .  

3. Na hrudi má hmyz ……. páry křídel. 

4. Jmenuj stádia nedokonalé přeměny hmyzu. 

5. učebnice str. 81/ 3  

 

 

I. OPAKOVÁNÍ - řešení 

Hmyz má 3 páry končetin, 2 páry křídel, oči složené, vnější kostru. 

FOTOSYNTÉZA  

Vstup: SVĚTLO, CHLOROFYL (ZELENÉ BARVIVO), OXID UHLIČITÝ, VODA 

Výstup: CUKR (=ZDROJ ENERGIE), KYSLÍK.  

ve dne, u rostlin 

DÝCHÁNÍ:  

Vstup: KYSLÍK, CUKR  

Výstup: OXID UHLIČITÝ, VODA 

Rostliny dýchají celý den! 
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