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Tematický okruh: Bezobratlí živočichové v ekosystémech
Téma: Rybník a jezero
Metodický list/anotace: Pracovní list je určený pro samostatnou i skupinovou práci žáků
na počítači. Na internetových stránkách žáci zjišťují odpovědi na otázky týkající se
živočichů žijících v rybníku a jezeře. Získané odpovědi žáci zapisují do připraveného
formuláře a také do křížovky (číslo v křížovce je číslo otázky z úkolu č. 1).
1. Na stránkách http://www.mistoprozivot.cz/detsky-portal/tun/detska-encyklopedie/zivocichove
(Úroveň 3 a Víte že...), zjisti informace o těchto bezobratlých živočiších žijících v rybníce či jeho okolí.
PIJAVKA KOŇSKÁ a LÉKAŘSKÁ
KOMÁR PISKLAVÝ
ŠKEBLE RYBNIČNÁ
SPLEŠŤULE BLÁTIVÁ
VÁŽKA PLOSKÁ
1. V jakém prostředí se mohou vyskytovat pijavky? ___________________________________
2. Saje krev pijavka koňská? _____________________________________________________
3. Jsou pijavky odděleného pohlaví? ______________________________________________
4. Jak se nazývá látka, kterou pijavky vypouští se slinami do těla hostitele? _______________
5. Jak se jmenuje pijavka, která saje krev rybám? ____________________________________
6. Kterou pijavku lidé používali k „pouštění žilou“? ___________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Saje krev sameček komára písklavého? __________________________________________
8. Pomocí čeho dýchají larvy komárů? _____________________________________________
9. Které nemoci mohou komáři v tropických oblastech přenášet? _______________________
10. Jaká je kukla komárů oproti jiným kuklám hmyzu? _________________________________
11. Jak velkou vzdálenost může uletět komáří samička? ________________________________
12. Podle čeho ví komár, že jsme nablízku? __________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Kdo všechno se živí komáry (i jejich larvami)? _____________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Čím se škeble živí? __________________________
15. Jaká vrstva je uvnitř lastury? ____________________________

16. Jak se nazývá larva škeblí? ____________________
17. Jak se živí larvy škeblí? _________________________________
18. Kdo je naším největším mlžem? __________________________
19. Co dříve sloužilo jako paleta malířům? __________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Čím dýchá splešťule blátivá? __________________________________________________
21. Co udělá splešťule blátivá, když chytne kořist do svých předních nohou připomínajících
kleště? __________________________________________________________________
22. Jak odborně nazýváme maskování živočichů? ____________________
23. Jak se odborně říká stavu ztuhnutí, kdy dělá, že nežije? ____________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Jak říkáme larvám vážek? ____________________
25. Jak dlouho žijí larvy vážek u dna? ______________________
26. Jakou proměnu mají vážky? _______________________
27. Jak se nazývá vymrštitelný spodní pysk, pomocí kterého larvy loví? ________________
28. Jaké rozpětí křídel měly vážky v prvohorách? ______________________
2. Vylušti křížovku tak, že doplníš správné odpovědi z úkolu č. 1.
V tajence se dozvíš jméno největší rybníku v České republice, který se nachází v jižních Čechách.
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