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Téma vyučovací jednotky:  PŘÍRODOPIS „Členovci“ 

1. Popiš do obrázku základní části křižáka obecného. 
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NÁPOVĚDA:  

Hlavohruď, zadeček, končetiny, snovací bradavky, očka, klepítka 
    

                                                 
1 Zdroj obrázku: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto08/foto_003.jpg 
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2. Očísluj věty tak, aby za sebou následovaly ve správném pořadí. 

 

______  Přesvědčte  se, zda jste klíště vytáhli celé i s hlavičkou. 

______  Přisáté klíště zakápněte olejem. 

______  Ranku po klíštěti vydezinfikujte. 

______  Opatrně otáčejte klíštětem proti směru hodinových ručiček až do  
   uvolnění klíštěte z kůže. Použijte pinzetu!  

 

3. Na obrázku je členovec, který je velmi užitečný. Napiš jeho název, obrázek vybarvi a napiš 
čím je užitečný. 
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R__ __   Ř __ __ __ Í  je užitečný tím, že _______________________________ 

 

 
                                                 
2 Zdroj obrázku: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZVco147xUx7TbFlP1Eq8KccJMeq_Mv-
qbYIaHa5SVMK4hV9bc7d9K-QxIlQ 
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4. Víš jak se nazývají nejprimitivnější a nejstarší zástupci členovců, kteří žili v prvohorách 
v mělkých pobřežních mořích?  
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BYLI  TO     T __ __ __ __ __ __ __ I 

 

 

5. Vyber a zakroužkuj správnou odpověď:  

1. Pavouk křižák obecný je živočich:  
a) vodní 
b) suchozemský 
 

2. Tělo pavouka křižáka tvoří: 
a) hlavohruď, zadeček, končetiny 
b) hlavohruď, končetiny 
 

3. Vlákno pavučiny pavouk tvoří: 
a) ve snovacích bradavkách 
b) v končetinách 
 

4. Klíště obecné žije: 
a) v listnatých lesích 
b) ve vodě 
 
 
 

5. Klíště je cizopasník: 
a) vnitřní 
b) vnější 

                                                 
3 Zdroj obrázku: http://www.prazskestezky.cz/barrande/obr/trilobit1.gif 
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6. Klíště přenáší nakažlivé choroby: 

a) ano 
b) ne 
 

7. Klíště přisáté na kůži odstraníme: 
a) rychlým a násilným odtržením 
b) pozvolna krouživým pohybem pomocí oleje nebo krému 

 
 
 
Napiš, kde žijí nitěnky a pijavky:_______________________________________ 

 

6. Vylušti křížovku:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 … typ nepohlavního rozmnožování žahavců 
2 … schránka plžů 
3 … stádium ve vývoji tasemnice 
4 … nervová soustava žahavců 
5 …  přisedlá forma žahavce 
6 … jednobuněční živočichové 
7 … třída hlístů 
8 … v pokožce svalnaté nohy plžů 
jsou žlázy, které vylučují ….? 
 
 
 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Tomášková 
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