
6. ročník (týden od 1. 2.) 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Prvoci na str. 57 až 59. Vypracujte úkoly v pracovním 

sešitě na straně 37 a 38.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Prvoci  

- jednobuněční živočichové (1. na Zemi) 

- buňka podobná živočišné, všechny životní funkce – pohyb, potrava, dýchání, 

vylučování, rozmnožování 

- většinou konzumenti, někteří i producenti nebo parazité 

Výskyt: ve vodě (bioindikátory), v těle živočichů 

1. NÁLEVNÍCI 

- na povrchu těla mají brvy – pohyb 

- žijí ve sladké vodě 

- živí se bakteriemi 

- množí se převážně dělením 

 

2. BIČÍKOVCI 

- pohyb pomocí bičíku 

Krásnoočko zelené – název podle nápadné světločivné skvrny – fotosyntéza  

- obsahuje chloroplasty (producent), žije v tůních a kalužích 



 

Trypanozoma spavičná – v Africe 

- parazit – způsobuje spavou nemoc (přenašeč je bodalka tse-tse) 

3. KOŘENONOŽCI 

- pohyb pomocí panožek 

 

Fagocytóza – pohlcení potravy panožkami = příjem potravy        

 

Parazité:  

Měňavka úplavičná – ve střevě obratlovců → úplavice (krvavý průjem, horečka) 

Zimnička – napadá červené krvinky → malárie (přenašečem je komár) 

Podívejte se na video: 

Prvoci: https://www.youtube.com/watch?v=bOF3Vltzfyc 

https://www.youtube.com/watch?v=bOF3Vltzfyc


Občanská výchova  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 38 až 39 – Pravidla pomáhají chránit. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Lidská práva 

Respektování práv a povinností = základ dobrého soužití 

Základní lidská práva náleží každému člověku bez rozdílu 

Každý má nárok na svobodu, bezpečí a kvalitní život 

Všeobecná deklarace lidských práv 

- schválena Valným shromážděním OSN v roce 1948 

- obsahuje základní lidská práva 

Dětská práva 

Úmluva o právech dítěte 

- schválena Valným shromážděním OSN v roce 1989 

- ochrana dětských práv, děti mají stejná práva jako dospělí 

Podpora dětských práv ve světě – dětský fond OSN – UNICEF 

Základní práva dítěte: 

1. právo na život – základní potřeby 

2. právo na rozvoj – vzdělání, volný čas, svoboda myšlení a vyznání 

3. právo na ochranu – před násilím, zneužíváním, zanedbáváním 

4. právo na účast – vyjádřit svůj názor 

 


