
6. ročník (týden od 1. 3.) 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 10 až 12. Vypracujte úkoly v pracovním 

sešitě na straně 7 až 9. Zápis do sešitu: 

Téma: Měkkýši 

- mají měkké tělo → měkkýši 

1. PLŽI 

- žijí ve sladké i slané vodě nebo na souši 

- tělo u většiny kryto ulitou – vinutá vápenitá schránka, vysouvá hlavu a svalnatou 

nohu → pohyb pomocí slizu 

- na hlavě mají tykadla → oči a hmat 

- ochrana před zimou – vápenaté víčko 

- ochrana před suchem – slizová blanka 

Radula – drsná páska na jazyku ke „strouhání“ potravy 

Dýchání: plicní vak nebo žábry 

Rozmnožování: obojetníci, přímý vývoj (vajíčka → hlemýžď) 

     

Zástupci: slimák největší, plzák lesní, hlemýžď zahradní – na souši 

      bahenka živorodá, plovatka bahenní, okružák ploský – ve sladké vodě 

 

2. MLŽI 

- žijí ve sladké i slané vodě 

- mají vápenitou schránku tvořenou dvěma lasturami s perleťovou vnitřní vrstvou 

- svalnatá noha – pohyb, někteří žijí přisedle 

Dýchání: žábry 



Rozmnožování: oddělené pohlaví, nepřímý vývoj (vajíčka → larva → mlž) 

  

Zástupci: škeble rybničná, škeble říční, slávka jedlá, perlorodka říční, ústřice 

jedlá 

 

3. HLAVONOŽCI 

- mořští živočichové 

- schránka většinou chybí, mají pouze destičku uvnitř těla = sépiová kost 

- tělo tvořeno trupem a hlavou s chapadly (8, 10) + přísavky → dravci 

- schopnost měnit barvu, rychlý pohyb pozpátku při nebezpečí, vystřikují barvivo 

Dýchání: žábry 

Rozmnožování: oddělené pohlaví, pohlavní dvojtvárnost, přímý vývoj 

  

Zástupci: chobotnice pobřežní, sépie obecná, krakatice obrovská, oliheň 

 

 

Podívejte se na videa: 

Měkkýši (úvod, plži): https://www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o 

Měkkýši (mlži, hlavonožci): https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0 

https://www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o
https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0


Občanská výchova  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 46 a 47. Zápis do sešitu: 

Téma: Místo, kde žiji – obec  

OBECNÍ SAMOSPRÁVA 

- rozhoduje o důležitých záležitostech týkajících se obyvatel obce 

1. obecní zastupitelstvo – voleno občany na 4 roky 

2. obecní rada, starosta, místostarosta – voleni členy zastupitelstva 

- vykonávají rozhodnutí zastupitelstva 

- starosta stojí v čele obecní rady (ve statutárních městech primátor) 

VESNICE   MĚSTO    STATUTÁRNÍ MĚSTO 

Obecní úřad   městský úřad   magistrát 

starosta   starosta    primátor 

obecní rada   městská rada   městská rada 

obecní zastupitelstvo městské zastupitelstvo  městské zastupitelstvo 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 

- rozhoduje o obecních záležitostech 

- hospodaří s financemi a majetkem obce 

- řeší problémy a stížnosti obyvatel 

- informuje obyvatele prostřednictvím úřední desky, internetových stránek, obecního 

zpravodaje 

 

Úkol: Vypracujte referát o obci, ve které žijete (historie, pověsti, příroda, 

osobnosti, významné stavby, zajímavosti, současný život…) – viz úkoly na straně 45 

dole. Na samostatný papír velikosti A 4, můžete připojit obrázky apod. 

 


