
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: VII. D 

Třídní učitel: Mgr. Jana Vršecká 

Zadávací období: 11.1. - 15. 1. 2021 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 11. – 15. 1. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz   

Pondělí 11. 1. 2021 – online hodina 

Zkontrolujeme test ze strany 72. Začneme se učit násobení zlomků. Pracovní sešit 2. díl; 

vypočítáme některé příklady na straně 86 a 87. 

Úterý 12. 1. 2021 - samostudium 

Dopočítáte sami všechna cvičení na straně 86 a 87.   

Středa 13. 1. 2021 – online hodina 

Vypočítáme příklady na straně 88/9 a 11.  

Čtvrtek 14. 1. 2021 – samostudium 

Dopočítáte příklady na straně 88 a 89. 

 

 

Třída: 7D –  3. SKUPINA 

Předmět: Německý jazyk 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 11.1.2021  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Online hodiny v tomto týdnu :   

           3N7S :  Úterý 10:00 – 10:30 

              Čtvrtek 10:00 – 10:30 

  

mailto:Iva.Vokata@zsgvodnany.cz
mailto:Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz


• Tento týden budeme probírat přivlastňovací zájmena 

ÚKOLY PRO TENTO TÝDEN: 

• Slovíčka 2.lekce 

• V pátek končí termín vypracování pracovního listu!!! 

• Nadále trénovat časování sloves!!!! 

• Na online hodiny mít připravenou učebnici a pracovní sešit 

• Bude vás čekat testík ve Forms – pořád časování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: Mgr. Ladislav Horváth 

TŘÍDA: 7.C, 7.D 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

ZADÁVACÍ OBDOBÍ: LEDEN 2021 

 PÍSNĚ 

 Drnová chajda 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZtSxn50CTMM 

 https://www.youtube.com/watch?v=JplvuBXKyCU 

 Ptáčata 

 https://www.youtube.com/watch?v=aUcZWhPq67Y 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtSxn50CTMM
https://www.youtube.com/watch?v=JplvuBXKyCU
https://www.youtube.com/watch?v=aUcZWhPq67Y


  

Valčíček 

 https://www.youtube.com/watch?v=pOXvfQEsFtM 

 Klementajn 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jp38kpXl7Hs 

  

 TEORIE 

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=pOXvfQEsFtM
https://www.youtube.com/watch?v=Jp38kpXl7Hs


  

  

 UKÁZKY 

 HANK WILLIAMS MLADŠÍ: https://www.youtube.com/watch?v=8ji_byLzeBk 

 JIMY HENDRIX: https://www.youtube.com/watch?v=qFfnlYbFEiE 

   https://www.televizeseznam.cz/video/pribeh-pisne/jimi-hendrix-283837 

 KURT COBAIN: https://www.youtube.com/watch?v=ucRYsUXp0yw 

   https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg 

 

 

 

 

 

Třída: 7.D. 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 11.1. - 15.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Nejčastěji užívané drogy, dělení drog 

https://www.youtube.com/watch?v=8ji_byLzeBk
https://www.youtube.com/watch?v=qFfnlYbFEiE
https://www.televizeseznam.cz/video/pribeh-pisne/jimi-hendrix-283837
https://www.youtube.com/watch?v=ucRYsUXp0yw
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
mailto:jana.kovarova@zsgvodnany.cz


Učebnice str. 98. Jednotlivé druhy vypsat do sešitu, přečíst, naučit. Průběžně si opakovat probrané 

učivo.  

Kontrola sešitu po návratu do školy. 

 

Předmět: Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 11.1. - 30.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Moderní trendy současné kuchyně 

• Vypracuj stručný referát na výše uvedené téma. Zjištěné informace a 

zajímavosti můžeš doplnit obrázkem, fotografií. Referát bude tvořen  

textovou částí, obrázek bude přílohou. Termín plnění do 30.1. 2021. 

Mnoho zdaru. Referát zapiš do sešitu rodinné výchovy. Děkuji. 

 

 

 

 

Předmět: Informatika     

Zadání platí pro období: 11. 1. – 22. 1. 2020 (2 vyučovací hodiny)  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

Téma: Vyhledávání informací 

 

Úkoly: 

1. Prostuduj si tuto stránku (shlédni video, přečti informace na dané stránce) 

https://www.jaknainternet.cz/page/1198/jak-hledat-na-internetu/ 

  

2. Prostuduj jak vyhledávat na google.com --- 

https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=cs&ref_topic=3036132 

  

3. Vyhledej na google.com odpovědi na následující otázky. Odpovědi zpracuj v programu Word 

vlastními slovy. Soubor ulož a zašli na můj email. Termín odevzdání je pátek 22.1.  

  

OTÁZKY: 

1. Najdi, jaký je rozdíl mezi pojmem VYHLEDÁVAČ a pojmem PROHLÍŽEČ. Uveď příklady 

vyhledávačů a příklady prohlížečů. 

2. Pomocí překladače, přelož z angličtiny tato slova: ladder, airplane, healthcare. Přeložte s 

pomocí internetu do angličtiny slovo „vznášedlo“, „státní vlajka“, „hruška“ 

3. Najdi fotku Jaromíra Jágra, vlož ji do wordu.  

mailto:jana.kovarova@zsgvodnany.cz
mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
https://www.jaknainternet.cz/page/1198/jak-hledat-na-internetu/
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=cs&ref_topic=3036132


4. Vyhledejte obrázek nebo fotomapu zobrazující kamenný most v Písku a spočítejte,kolik má 

tento most mostních oblouků. 

5. Vyhledejte jména alespoň 5 světových států, ve kterých se (na rozdíl od ČR) jezdí po levé 

straně silnice / ulice. 

6. Vyhledejte, kterými barevnými dresy se hodnotí výkony nejlepších cyklistů na závoduTour de 

France. Jaké 4 dresy (barvy) se v závodě používají pro vyhodnocení nejlepších cyklistů a za co 

(v jakých dílčích disciplínách)? 

7. Zjistěte, kde (v jakém prostředí a v jakých zeměpisných oblastech) žije mlok skvrnitý. Jedná 

se o chráněný živočišný druh? Pokud ano, uveďte, proč a jak je chráněn. 

8. Zjistěte, které přehrady tvoří tzv. Vltavskou kaskádu, a ve kterých letech byly jednotlivé 

přehrady vystavěny.  

9. Na webu www.idos.cz zjistěte podrobnosti k nejbližšímu přímému autobusovému spojení z 

Vodňan do Příbrami, v úterý 26.1.2021 po 6 hodině ranní. (čas odjezdu, celkový čas, 

vzdálenost) 

10. Vyhledejte, v jaké sportovní disciplíně se prosadil Alberto Tomba. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 11.1.- 15.1. 2021 

Online výuka:  út: 9:00 do 9:30 

čt: 9:00 do 9:30 

  

2C Your future – will pro predikce (předpoklad, odhad), předložky místa IN, ON 

Will for predictions 

I think  
I don´t think 
I hope 

  
that 

  
I will 
I´ll 
  

Where will you live? Kde budeš bydlet? 

I think I´ll live in a big city / I don´t think I´ll live in another country. Myslím si / domnívám se, že 

budu bydlet ve velkém městě / Nemyslím si, že budu bydlet v jiné zemi. 

Předložky místa IN, ON 

 IN  

1)Předložku in (v) používáme především tehdy, mluvíme-li o prostoru. Něco se tedy nalézá uvnitř 

něčeho, v nějakém prostoru. 

In the shop  in the office in space  in the hospital 

2)  používáme i tehdy, mluvíme-li o něčem, co je sice na ploše, ale uvnitř nějakých hranic, např. na 

zahradě, na poli, na vesnici apod. 

In the city in Tokyo  in the country  in a / the newspaper      in Spain 

http://www.idos.cz/


  

VÝJIMKA: on the farm 

  

ON  

1) Předložku on (na) používáme, pokud se něco nalézá na povrchu něčeho, na ploše. Tento povrch 

může být vodorovný, svislý, nezáleží na tom. 

On the Earth on Mars 

2) On the radion   on TV  on the Internet 

Zdroj: https://www.helpforenglish.cz/article/2006060502-mistni-predlozky-in-on-at 

  

Gramatiku si nalepte / opište do sešitu (úterý 12/1) 

  

Pracovní sešit  

Prosím o vypracování cvičeních níže dle uvedeného datumu v závorce  

1)  cv.2, str. 18 Spojte poloviny slov a napište je.(úterý 12/1) 

2) do školního sešitu napište otázku a zápor pro následující věty: a) There will be a lot of electric cars. 

b) People will cycle in the city. c) We will build a lot of roads. d) Buses and trains will disappear. 

(úterý 12/1) 

2) cv. 4, str.19 Doplňte předložky in / on (čtvrtek 14/1) 

3) cv 5, str. 19 Doplňte will / won´t . (čtvrtek 14/1) 

4) další možné procvičení z učebnice na: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

  

Test na budoucnost vyjádřenou will (tvoření otázek a záporu) po online hodině 14/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006060502-mistni-predlozky-in-on-at
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs


Předmět: Občanská výchova 

Třída: 7.CD 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 11. – 15. 1. 2021 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Téma Přírodní a kulturní bohatství – učebnice od strany 45  

· prezentace „Krásy naší země, architektonické styly“ (vložená v Teams) 

zapsat/vytisknout a vložit do školního sešitu poznámky 

2. Průběžně opakovat předešlou i novou látku 

3. Vyplnit online test – sledujte informace v Teams 

4. Mít připravené referáty v online hodině 

5. Sledovat Teams, kanál Občanská výchova (průběžné informace, testy, referáty) 

 

 

Předmět: Německý jazyk, skupina 2N7D 

Třída: 7.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 11. – 15. 1. 2021 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Sledovat Teams, účastnit se online hodin 

2. Opakovat slovíčka 0. a 1. lekce 

3. Učit se slovíčka 2. lekce 

4. Školní sešit 

a. z učebnice vypracovat cvičení: s. 28, cv. 7 

b. učebnice s. 29, cv. 11a,b – přečíst si text a do sešitu vypracovat odpovědi R/F 

· v textu se orientovat, budeme s ním pracovat v online hodině 

5. Pracovní sešit – vypracovat: 

· s. 19, cv. 6, 7, 8 

· s. 20, cv. 11, 13 

· s. 21, cv. 16 

(cvičení mít hotová do páteční online hodiny) 

 

 

 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
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Předmět: Konverzace v anglickém jazyce – volitelný předmět 

Třída: 7. C, 7. D, 8. D, 8. E, 9. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová  

Zadání platí pro období: leden 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Vytvořte obrázkový slovníček na téma WINTER. 

Nejprve si napište seznam anglických slov (minimálně 20). 

Obrázky můžete nakreslit nebo nalepit na list papíru, na kartičky nebo můžete utvořit 

skládačku. K obrázkům pak dopište anglická slova.  

Vypracovaný úkol odevzdáte po návratu do školy. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

Distanční výuka 

Mgr. Jana Vršecká 

Český jazyk 7 

Od 11.1.2021 

Pondělí 11.1.2021 mluvnice online hodina 

Učebnice str.54 Souhrnná cvičení – projít si cvičení na straně 54 – 55, do školního sešitu 

vypracovat cv.3, napsat odpovědi ze cv. 6 

Pracovní sešit str. 38 cv. 1,3 

Úterý 12.1.2021 literární výchova Pátrání po stopách historie- pracovní list vložím do 

zadání a budu ho klasifikovat 

Fráňa Šrámek, str. 50 – 51 

- Napiš jeho životopisné údaje ( kdy a kde se narodil, kdy zemřel, něco jeho životě, 

která díla napsal) 

Raport – přečti si báseň a odpověz na otázky 

1. Popiš několika větami, co se v básni děje 

2. Proč podle tebe v básni vystupuje kůŇ? 

3. Umí v básni voják vysvětlit, proč umírá? 

4. Co se v básni říká o válce? 

5. Najdi v básni slova, která mají o slabiku méně než obvykle, proč jich autor využívá? 

6. Proč se v básni opakují tři tečky? 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


Píšou mi psaní 

1. Těší se vypravěč, že bude bojovat? Podle čeho jsi to poznal? 

2. Co může znamenat verš v modré dálce rudý květ? 

3. Co to znamená, že ve válce mlčí múzy? 

Středa 13.1.2021 mluvnice online hodina 

Učebnice str. 57 – 59, písemně do školního sešitu cv. 6,7 

Čtvrtek 14.1.2021 sloh – dodělat charakteristiky a zaslat mi je do chatu nebo na email 

  

  

  

  

  

  

  

  

Distanční výuka 

Mgr. Jana Vršecká 

Dějepis 7 

Od 11.1.2021 

29. Jak se České království zaskvělo hojností moudrých lidí 

Karel IV. 

- velmi vzdělaný, několik jazyků 

- 4 manželky: Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Eliška Pomořanská 
- sestavil korunovační řád 

- nechal zhotovit novou korunu 

- území, kterému vládl – země Koruny české 

Praha – založeno Nové Město pražské, vznikla náměstí – Koňský, Dobytčí a Senný trh, 

Pražský hrad, univerzita, most, hrad Karlštejn – zde korunovační klenoty 

Vypracujte pracovní list, který bude klasifikován a budou součástí pololetní klasifikace. 

Bude vložen do zadání na Teams.  

Karel IV. a jeho vláda v Čechách 

1. O která území rozšířil český stát Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV?  

2. Které stavby v Praze založil Karel IV? 



3. Vlastníte realitní kancelář (nezapomeňte uvést její název). Napište inzerát, ve kterém 

nabízíte volné parcely pro stavbu nových domů na právě založeném Novém Městě. 

Jaké podmínky musí zájemci dodržet? A jaké výhody jim Karel IV. nabídnul? 

4. Sestav rodokmen Karla IV. (nekopíruj z internetu, vypracuj ho samostatně) 

5. Karlova univerzita 

a. Čeho chtěl Karel IV. Dosáhnout založením univerzity v Praze? 

b. Které fakulty tvořily pražskou univerzitu? 

c. Co se na nich studovalo? 

d. Jaký výjev je zachycen na univerzitní pečeti? Proč? 

6. Jaký vlastně byl Karel IV.? 

a. Jaké měl vlastnosti? 

b. Jaké měl zájmy? 

7. Kde najdeme katedrálu sv. Víta? Kdo byli její stavitelé? 

8. Napište inzerát, ve kterém nabízíte volné parcely pro stavbu nových domů na právě 

založeném Novém Městě. Jaké podmínky musí zájemci dodržet? A jaké výhody jim 

Karel IV. nabídnul? 

Zde můžete čerpat informace: 

https://skolnimapy.cz/dlc/700-let-od-narozeni-karla-iv/ 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10015 

Zde si můžeš zahrát v komiksu o Karlu IV. 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11745 

 

Zeměpis 7. ročník 
Třída: 7. C a 7. D 

 Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 Zadání platí do období: 15. 1. 2021 

 Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj sedmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

Sledujte pozorně informace a termíny testů na TEAMS (kanál zeměpis) 

  

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS 

  

https://skolnimapy.cz/dlc/700-let-od-narozeni-karla-iv/
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10015
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11745
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13. Jihozápadní Asie (JZ Asie) 
• Vymezení – hranice  

· Středozemní moře – Černé moře – Rudé moře – Indický oceán – Kaspické moře  

  

Regiony Asie: Jihozápadní Asie – zeleně  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie#/media/Soubor:Location-Asia-UNsubregions.png 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoz%C3%A1padn%C3%AD_Asie#/media/Soubor:Western_Asia_(orthographic_projection).svg 

http://snadnaskola.cz/wp-content/uploads/2015/09/asie.jpg 

  

Charakteristika 
• Pouště, polopouště i úrodné subtropické oblasti 

• Mezopotámská nížina 

· V povodí řek Eufrat a Tigris 

· zavlažování 

· První města a říše ve starověku 

Odkaz: Řeka Eufrat: https://mapy.cz/zakladni?x=42.6384115&y=35.3183402&z=5&source=osm&id=1017275559  

Odkaz: Řeka Tigris: https://mapy.cz/zakladni?x=43.4960867&y=35.1740026&z=5&source=osm&id=130192795  

Mezopotámská nížina – žlutě  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie#/media/Soubor:Tigr-euph-no.png 

  

• Arabský poloostrov 

· Největší poloostrov světa 

· Největší světová ložiska ropy → bohaté regiony 

· Velké pouště ve vnitrozemí 

· Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=47.2052258&y=23.3457521&z=4&source=osm&id=1084430854  

•  Perský záliv 

· Největší světová ložiska ropy → bohaté regiony 

· Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=51.7498098&y=27.7059668&z=5&source=osm&id=1084582267  

•  Mrtvé moře 

· Nejníže položené místo na souši: cca – 400 m (– 408 m) 

· Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?x=33.5958206&y=30.2659656&z=5&source=osm&id=1035230424  

•  Poloostrov Malá Asie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie#/media/Soubor:AnatolieLimits.jpg 

  

Podnebí 
• horká léta a chladné zimy 

• Podnebné pásy 

· Mírný pás – severní část  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie#/media/Soubor:Location-Asia-UNsubregions.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoz%C3%A1padn%C3%AD_Asie#/media/Soubor:Western_Asia_(orthographic_projection).svg
http://snadnaskola.cz/wp-content/uploads/2015/09/asie.jpg
https://mapy.cz/zakladni?x=42.6384115&y=35.3183402&z=5&source=osm&id=1017275559
https://mapy.cz/zakladni?x=43.4960867&y=35.1740026&z=5&source=osm&id=130192795
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie#/media/Soubor:Tigr-euph-no.png
https://mapy.cz/zakladni?x=47.2052258&y=23.3457521&z=4&source=osm&id=1084430854
https://mapy.cz/zakladni?x=51.7498098&y=27.7059668&z=5&source=osm&id=1084582267
https://mapy.cz/zakladni?x=33.5958206&y=30.2659656&z=5&source=osm&id=1035230424
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie#/media/Soubor:AnatolieLimits.jpg


· Teplý pás – jižní část  

Obyvatelstvo 
• Arabové, Turci, Peršané a Židé 

• Izrael 

· Samostatný židovský stát 

• Město Petra – Jordánsko 

· Skalní město 

· Archeologické naleziště 

· Součástí UNESCO 

Ropa 
• Největší ložiska v oblasti Perského zálivu a Arabského poloostrova 

• Organizace – OPEC  

· Organizace zemí vyvážejících ropu 

· určuje ceny ropy na světových trzích a ovlivňuje i globální politiku a hospodářství 

 Skalní město Petra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_(m%C4%9Bsto)#/media/Soubor:The_Monastery,_Petra,_Jordan5.jpg 

 

Přírodopis 7. ročník 
Třída: 7. D  

 Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 Zadání platí do období: 15. 1. 2021 

 Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

   

Ahoj sedmáci, 

níže naleznete výukové materiály na aktuální týden ;-). 

  

Sledujte pozorně informace a termíny testů na TEAMS (kanál přírodopis) 

  

Připomínám plánovaný test – podrobnosti viz TEAMS   

  

16. Členovci 
Dostudujte si zbytek látky 16 (zadáno minulý týden) 

Látku č. 17 projdeme nejprve společně na konferenci       

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_(m%C4%9Bsto)#/media/Soubor:The_Monastery,_Petra,_Jordan5.jpg
mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz


17. Významné skupiny členovců:  

Pavoukovci 
• = skupina členovců 

Tělo – části  
• Hlavohruď 

· = spojením hlavy a hrudi 

· nese končetiny 

· 1. Pár = klepítka – slouží k příjmu potravy  

· 2. Pár makadla – hmat  

· 3. až 6. pár – kráčivé nohy  

• Zadeček – bez končetin 

Dělení pavoukovců: 

1) Pavouci 
• Celosvětové rozšíření 

• Každá skupina vytváří charakteristické pavučiny  

Modelový zástupce pavouků: pokoutník domácí 
• Uvnitř budov vytváří v rozích sítě s rourkou 

Stavba těla 

• Hlavohruď: 

· 8 jednoduchých oček  

· Končetiny:  

· 1 pár klepítek s jedovou žlázou – u úst 

· 1 pár makadel – u úst 

· 4 páry kráčivých končetin  

• Zadeček: 

· Spojen s hlavohrudí stopkou 

· Na konci – snovací bradavky  

· → vylučují tekutinu, která na vzduchu tuhne a tvoří vlákno pavučiny 

• Trávicí soustava 

· Kořist: mouchy a drobný hmyz 

· Lov kořisti 

· Kořist se zachytí do pavučiny → pavouk se zakousne do kořisti a vstříkne do 

ní jed a následně trávicí šťávy → vnitřek kořisti se rozloží na tekutinu → 

pavouk vysaje tekutý vnitřek = mimotělní trávení  

• Cévní soustava – viz dříve 

· Otevřená  

• Dýchací soustava 

· Plicní vaky 

• Vylučovací soustava – viz dříve 

· výběžky střeva 

• Nervová soustava – viz dříve 



· Žebříčkovitá 

· Smysly 

· Zrak – jednoduché oči 

· Hmat  

• makadla  

• smyslové chloupky (brvy)  

• Rozmnožování 

· Oddělené pohlaví 

· sameček menší než samička 

· oplození vnitřní  

· Vajíčka opředena pavučinou = kokon 

· Vývin přímý   

Ostatní druhy pavouků 

• Pokoutník domácí  

  

• Vodouch stříbřitý  

· Jediný druh pavouka žijící pod vodou 

  

• Křižák obecný 

· Hojný  

· Pojmenován podle kresby na zadečku 

  

• Běžníci 

· Dospělci nestaví pavučiny → loví pomocí končetin 

· Mladí jedinci tvoří „babí léto“  

  

• Sklípkani  

· největší pavouci  

· obývají tropické oblasti 

2) Sekáči 

• Vzhledově kulaté tělo 

• Tenké extrémně dlouhé končetiny – snadno se odlamují 

• Nestaví pavučiny – kořist loví končetinami 

3) Roztoči 
• Velmi drobní 

• Hlavohruď srostlá se zadečkem  

• Většina je parazitických  



Zástupci roztočů 

Klíště obecné 
• Parazit 

• Výskyt: lesy, křoviny, vysoká tráva 

• Samičky sají krev suchozemských obratlovců 

· vypouští do rány látku zabraňující srážení krve 

· Samečci jsou menší, krev nesají a nepřijímají potravu 

• Rozmnožování 

· Oddělené pohlaví 

· Vývin nepřímý přes larvu 

• Odstranění klíštěte: 

· Před vytažením vydezinfikovat 

· Uchopit klíště co nejblíže u kůže 

· Kývavými nebo krouživými pohybu odstranit  

· Nepotírat olejem, nepálit 

• přenašeči vážných chorob: 

· borelióza  

· bakteriální choroba  

· po nákaze se v místě bodnutí se objevuje zarudlá skvrna se světlejšími okraji 

· neexistuje očkování 

· klíšťová encefalitida 

· virové onemocnění mozku  

• těžký průběh: prudká bolest hlavy, horečky, paralýza, …  

• → mohou vznikat doživotní následky: 

· Prevence: očkování 

Zákožka svrabová 

• Mikroskopická 

• Způsobuje kožní chorobu svrab 

• Samička vyvrtává v lidské pokožce chodbičky 

• způsobuje svědění 

• Přenáší se špatnou hygienou  

  

Kleštík zhoubký 

• Způsobuje onemocnění varroáza 

• Parazitický roztoč napadající a oslabující včelu medonosnou 

4) Štíři 
• hlavně v tropech a subtropech 

• Vzhledově se podobají rakům 

• Na konci zadečku hrot s jedovou žlázou 

• dravci s noční aktivitou 

  



Štír kýlnatý 

• Jediný druh žijící v ČR  

 

 

 

 

Fyzika 
 Jméno vyučujícího: Lukáš Filip 

 Zadání platí do období: 8. - 15. 1. 2021 

 

Online hodina jako obvykle. 

Samostudium - pracovní list, který máte zadaný v Teamsech. 
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