
Členovci 

Společné znaky jsou: článkované …………………………..…a ……………………………………. 

Všichni členovci mají vnější …………………………………………………………… 

Členovce dělíme na tyto třídy: 

a) korýši  

b) pavoukovci 

c) hmyz 

třída členovců společné znaky zástupci 

 
 

korýši 

 
tělo je rozčleněno: 

               
                hlavohruď a 
 

…………………………………. 
 

…….……………..končetin 

napiš 5 zástupců korýšů 

 
 

pavoukovci 

 
tělo je rozčleněno: 

 
       ………..……………………… a 
 

zadeček 
 

……páry končetin 

napiš 5 zástupců pavoukovců 

 
 

hmyz 

 
tělo je rozčleněno: 

 
       …………………..,………………. 
 

zadeček 
 

……páry končetin 
 

složené………….. 
 

napiš 5 zástupců hmyzu 

 



Členovci 

Společné znaky jsou: článkované tělo a končetiny 

Všichni členovci mají vnější kostru. 

Členovce dělíme na tyto třídy: 

a) korýši  

b) pavoukovci 

c) hmyz 

d) třída členovců společné znaky zástupci 

 
 

korýši 

 
tělo je rozčleněno: 

               
                hlavohruď a 
 

zadeček 
 

mnoho končetin 

napiš 5 zástupců korýšů 
 

rak říční 
rak bahenní 

beruška vodní 
stínka 
krab 

 
 

pavoukovci 

 
tělo je rozčleněno: 

 
hlavohruď a 

 
zadeček 

 
4 páry končetin 

napiš 5 zástupců pavoukovců 
 

křižák obecný 
pokoutník domácí 

štír 
klíště 

sviluška 

 
 

hmyz 

 
tělo je rozčleněno: 

 
hlavu, hruď 

 
zadeček 

 
3 páry končetin 

 
složené oči 

 

napiš 5 zástupců hmyzu 
 

včela medonosná 
nosorožík kapucínek 

vážka ploská 
cvrček polní 

otakárek fenyklový 
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Metodika: 

Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. 

Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána v 6. ročníku. 

Listy si žáci číslují a zakládají do desek. 

Používaná učebnice na ZŠ: Přírodopis 6. ročník (nakladatelství České geografické  

                                                                                       společnosti)  

Inovace spočívá v tom, že pracovní listy umožní zrychlené zápisy z hodin přírodopisu a 

umožní chybějícím žákům rychleji si doplnit zmeškanou látku. 

Tím, že žáci nepíší dlouhé zápisy z hodin, umožní tyto pracovní listy věnovat uspořený čas 

praktickým činnostem. 

Pracovní listy poskytnou též dostatek času k procvičování a opakování. 

Navíc umožňují samostatnou práci žáků, aktivní vyhledávaní a doplňování informací 

z učebnice.  

V pracovních listech jsou uvedené pokyny pro žáky. 

 Listy lze vyplňovat společně se žáky na závěr probrané látky nebo je lze i zadat jako 

samostatnou práci, kdy žáci doplňují chybějící údaje podle učebnice. 

Součástí každého pracovního listu je i vyplněný pracovní list pro učitele.  

 

 

 

 


