
Informace k samostudiu na dny: 30.3 -14.4.2020 

 

Př - 7. ročník  

Všichni žáci si přečtou text v učebnici str.55 – 60. týkající se pavoukovců. Dále vám posílám stručné 

výpisky, které si přepište do sešitu nebo pokud máte možnost, vytiskněte a vlepte do sešitu. 

Podívejte se na dokument na následujícím odkazu 

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

odpovězte na následující otázky a odpovědi pošlete svým vyučujícím přírodopisu na mail uvedený na 

stránkách školy 

1. S kterými skupinami členovců jste se  v dokumentu setkali? 

2. Co je hlavní potravou roztočů prachových? 

3. Zabrání mytí vlasů uchycení vši dětské? 

4. Kolik vajíček naklade samice vši dětské? 

5. Jak a jaké nemoci přenáší veš šatní? 

6. Kolik roztočů najdeme v průměrné posteli? 

7. Jak dýchají svinky? 

8. Kolik lidí zemře na vosí štípnutí za rok? 

9. Napiš, jaké výjimečné vlastnosti mají švábi? 

10. Jak dlouho žije moucha a čím se živí jejich larvy? 

11. Kolik vajíček naklade samice komára za život? 

Výpisky: 

SYSTÉM 

kmen členovci 

třída trilobiti, pavoukovci, korýši, hmyz, mnohonožky, stonožky a chvostoskoci 

 

Třída: Trilobiti  

– vyhynulí, žili v prvohorních mořích (před 560 -260 miliony let) zkameněliny v barrandieru 
území mezi Prahou a Plzní, okolí Berounky – Skryje, Jince… 

– Joachim Barrand– francouzský inženýr ( stavitel silnic a mostů ) a paleontolog 
– Již necelý rok po jeho smrti byly po Barrandovi pojmenovány Barrandovské skály  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJJvvaVLLmw
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barrandovsk%C3%A9_sk%C3%A1ly


Třída: Pavoukovci 

 – patří sem řád pavouci, sekáči, roztoči a štíři 

řád Pavouci  

– hlavohruď a zadeček oddělen stopkou 
– snovací bradavky – na konci zadečku – pavučinové vlákno 
–  6 párů končetin – 1pár klepítka -  jedová žláza, potrava 

                                          - 2 pár makadla – hmat, rozmnožování samci 

                                          -  3-6 pár kráčivé končetiny (8 nožiček!!!)     

TS: mimotělní trávení 

DS: plicní vaky 

NS: žebříčkovitá –dokonalejší 

VS: nitkovité trubice – malpigické trubice 

CS: Otevřená, trubicovité srdce   

Smysly. jednoduché oči 6 – 8  a hmatové chlupy – po celém těle 

RS:  gonochoristé, složité námluvní rituály, oplození vnitřní, vývin přímý 

 

 

ZÁSTUPCI: 

Slíďák tatarský – náš největší pavouk 

Sklípkani – největší pavouci na Zemi, tropické oblasti 

Snovačka jedovatá – černá vdova  

Pokoutník domácí – vodorovná pavučina v rozích 

Vodouch stříbřitý – pod vodní hladinou, ve zvonu 



Běžník kopretinový – přední 2 páry protažené do stran, netvoří sítě, číhá na květech na kořist, 

barvoměna 

Křižák obecný – velký zadeček s charakteristickou skvrnou, svislá pavučina 

Křižák pruhovaný – vosí mimikry 

Skákavka pruhovaná – krátké končetiny, kořist loví skokem, černobíle pruhovaný zadeček 

řád Sekáči 

- tělo zdánlivě splynulé v 1 celek – zadeček přisedá celou šíří k hlavohrudi 
- dlouhé kráčivé končetiny ( 3 – 5x než tělo ) – schopnost odvržení končetiny 
- netvoří sítě 

 
ZÁSTUPCI: 

Sekáč domácí 

Sekáč rohatý 

řád Roztoči 

- dravci, parazité  
- tělo splynulo v 1 celek 
- vývoj nepřímý – přes larvu 
- často způsobují alergie 

ZÁSTUPCI: 

 
Klíště obecné – samička saje krev,  přenáší nemoci -  borelióza, encefalitida  

 Zákožka svrabová – svrab – kožní choroba 

 

Varoa včelí – způsobuje varoázu – vypalování včelstva 

Čmelík kuří – saje krev na drůbeži 

 

řád Štíři 

- noční, dravci, suchomilní 
- mohutná makadla 
- na zadečku jedová žláza s bodcem 
- péče o potomstvo - mláďata nošena na hřbetě samic 
Štír kýlnatý 


