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s počítačem. Žáci pomocí počítače zjišťují, čím se jednotliví živočichové žijící v lidských 
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S pomocí těchto stránek http://www.desinsekta.cz/cs/atlas-skudcu k sobě přiřaď živočicha a jeho 
potravu z tabulky č. 1. Své výsledky zapiš do tabulky č. 2.  
 
TABULKA č. 1 

           NÁZEV ŽIVOČICHA       POTRAVA, popř. VÝSKYT 

1. blecha obecná A. larva žere kůže, kožešiny, vlnu i potraviny 

2. klíště obecné 
B. mouchy, komáři, larvy, ale i nektar a potraviny obsahující 

cukr 

3. kožojed obecný C. krev, vajíčka ulpívají na vlasech (hnidy) 

4. mol šatní 
D. všežravec, může přenášet nemoci (např. úplavici, 

salmonelózu), je noční živočich 

5. moucha domácí E. sušené potraviny, léčivé byliny 

6. mravenec farao 
F. škrobové substance a lepy, žije např. v koupelnách, je 

noční živočich 

7. octomilka velká 
G. krev, může přenášet nemoci (klíšťovou encefalitidu, 

boreliózu) 

8. potemník moučný 
H. všežravec, znečišťuje potraviny svými výkaly, nelétá, je 

noční živočich 

9. roztoč domácí 
I. larva požírá oblečení z přírodních materiálů (vlna, 

kožešina), koberce i čalouněný nábytek 

10. rus domácí J. dospělci sají krev, larvy požírají prach a trus dospělců 

11. rybenka domácí K. různorodá potrava, živí se i živočichy 

12. štěnice domácí L. tekutá potrava, larvy se vyvíjejí v hnijící organické hmotě 

13. šváb obecný 
M. prach, šupinky lidské kůže, obilí, sušená zelenina, může 

vyvolávat alergické reakce u citlivých lidí 

14. veš dětská N. moučné výrobky, kroupy, rýže, chléb 

15. vosa obecná O. kvasící ovoce, ovocné šťávy, víno, pivo aj. 

16. zavíječ paprikový 
P. krev lidí i jiných teplokrevných živočichů, je noční živočich a 

je rozšířená po celém světě 
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