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Seznamuje žáky s podkmenem šestinozí, třídou chvostoskoci a hmyz. 

Popisuje hlavní znaky, u hmyzu proměnu dokonalou a nedokonalou a 

uvádí zástupce některých řádů hmyzu. 
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TŘÍDA   CHVOSTOSKOCI 
 jsou DROBNÍ ČLENOVCI, kteří nemají ani křídla ani oči 

 žijí v půdě nebo na vodní hladině  

 na konci zadečku mají SKÁKACÍ VIDLIČKU (chvost) 

 živí se trusem a jinými zbytky 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/
3f/PoduraAquatica.jpg/800px-PoduraAquatica.jpg 

Obrázek: Mákovka vodní 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/
d8/Protaphorura_armata.jpg 

Obrázek: Chvostoskok v půdě 



TŘÍDA   HMYZ 

 NEJPOČETNĚJŠÍ skupina živočichů NA ZEMI 

 jsou většinou suchozemští, někteří žijí ve vodě jako larvy (např. 

jepice, vážka, chrostík, komár) a někteří  žijí ve vodě celý život 

(např. splešťule, znakoplavka, vodomil) 

 tělo chráněno VNĚJŠÍ KOSTROU tvořenou kutikulou 

 dýchají vzdušnicemi 

 jsou odděleného pohlaví (samci se většinou liší od samiček) 

 mají NEPŘÍMÝ vývoj s proměnou DOKONALOU nebo 

NEDOKONALOU 

 



 

 tělo je rozčleněno na HLAVU, HRUĎ a ZADEČEK 

HLAVA - 1 pár tykadel různého tvaru a funkce (čich a hmat) 

  - 1 pár složených očí (někdy jsou i jednoduchá očka) 

  - ústní ústrojí - kousací (brouci, švábi, vážky, kobylky,  

        saranče, vosy, mravenci) 

              - bodavě sací (tzv. sosák mají mšice, ploštice,  

             komáři) 

              - sací (motýli) 

              - lízací (včely, čmeláci) 

              - lízavě sací (mouchy) 

 



HRUĎ - 3 páry článkovaných končetin 

        - 2 páry blanitých křídel nebo jen jeden pár (brouci mají první 

 pár křídel přeměněných v krovky; mouchy mají druhý pár 

 křídel zakrnělé; blechy,vši a rybenky nemají křídla vůbec) 

 

ZADEČEK - nese žihadlo (např. vosy, sršně, včely, čmeláci, mravenci) 

      - kladélko (např. pilořitky, lumci, kobylky) 

      - klíšťky (např. škvoři) 

      - štěty (např. jepice, rybenka) 



Obrázek: Stavba těla včely medonosné 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Abeille-
bee.svg/440px-Abeille-bee.svg.png 
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HMYZ S PROMĚNOU 
NEDOKONALOU  

 z oplozeného VAJÍČKA se líhne LARVA (NYMFA), která je 

podobná dospělému jedinci (jen je menší, bez křídel a 

pohlavních orgánů), roste a svléká se tolikrát, dokud se z 

ní nestane DOSPĚLÝ JEDINEC 
 

 např. vážka ploská, saranče modrokřídlá, ruměnice 

pospolná 

 



VÁŽKA PLOSKÁ  
(řád vážky) 

larva, kukla s vylézajícím jedincem a dospělý 
jedinec (samec) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Libellula_dep
ressa_qtl1.jpg/800px-Libellula_depressa_qtl1.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/c/ca/Libellula.depressa.nymph.on
.land.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/4/43/Libellula.depre
ssa.emerging.adult.4.jpg 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Oedipoda_caerulesce
ns_korseby.jpeg/800px-Oedipoda_caerulescens_korseby.jpeg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Oedipod
a_caerulescens_MHNT.jpg/795px-Oedipoda_caerulescens_MHNT.jpg 

SARANČE MODROKŘÍDLÁ 
(řád rovnokřídlí) 

dospělý jedinec a dospělý jedinec s roztaženými 
křídly 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Pyrrhocoris_apterus
_LC0130.jpg/800px-Pyrrhocoris_apterus_LC0130.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Pyrrhocoris_apteru
s_juv.jpg 

RUMĚNICE POSPOLNÁ 
(řád ploštice) 

larvy (nymfy) a dospělí jedinci 



HMYZ S PROMĚNOU 
DOKONALOU  

 z oplozeného VAJÍČKA se líhne LARVA, která se nepodobá 

dospělci, je žravá, rychle roste nebo vývoj může trvat i několik 

let; z larvy svlékáním vzniká KUKLA, uvnitř které vzniká 

DOSPĚLÝ JEDINEC (ten už dál neroste a většinou žije kratší 

dobu než jeho larvální vývoj) 
 

 např. včela medonosná, moucha domácí, babočka paví oko, 

roháč obecný 

 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Apis_mellifera_carnica
_worker_hive_entrance_2.jpg/800px-
Apis_mellifera_carnica_worker_hive_entrance_2.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Apis_
mellifera_carnica_larva.jpg/800px-Apis_mellifera_carnica_larva.jpg 

VČELA MEDONOSNÁ 
(řád blanokřídlí) 

larvy a dospělý jedinec 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Fl
iegenlarve.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Musca_domestica_Septe
mber_2007-1.jpg/769px-Musca_domestica_September_2007-1.jpg 

MOUCHA DOMÁCÍ 
(řád dvoukřídlí) 

larva a dospělý jedinec 



http://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/8/83/Inachis.i
o.7344.jpg/800px-
Inachis.io.7344.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/1/11/Chenille_2-052006.JPG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/a/a1/Inachis_io_large.jpg/800
px-Inachis_io_large.jpg 

BABOČKA PAVÍ OKO 
(řád motýli) 

larva (HOUSENKA), kukla a  
dospělý jedinec 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09
/Lucanus_cervus.jpg/450px-Lucanus_cervus.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/5/52/Lucanus_cervus_larva.jp
g/447px-Lucanus_cervus_larva.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/1/11/Lucanus_cerus_female_Saarland_2012-05-
19_001.jpg/462px-
Lucanus_cerus_female_Saarland_2012-05-19_001.jpg 

ROHÁČ OBECNÝ 
(řád brouci) 

larva (PONRAVA), dospělý jedinec samec (s velkými kusadly) 
a samice 


