PŘÍRODOPIS – 6. ROČNÍK – UČIVO DO 27. 3. 2020.
Milí žáci, v minulém zadání jsme se věnovali denním motýlům. Nyní budeme pokračovat
studiem motýlů nočních a poslední kapitole z živočišné říše, ostnokožcům.
Učebnice str. 68, 69, 70 přečíst text a zapsat následující zápis do sešitu.
ZÁSTUPCI NOČNÍCH MOTÝLŮ:
LIŠAJOVÉ, MARTINÁČI, PŘÁSTEVNÍCI, MŮRY, BOURCI, BEKYNĚ, MOLI.
LIŠAJOVÉ: LIŠAJ SMRTIHLAV, LIŠAJ PAVÍ OKO, jsou velmi dobří letci, dosahují rychlosti až 50
km/h.
MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ: patří k největším motýlům v Evropě, je vzácný a zákonem chráněný.
PŘÁSTEVNÍK MEDVĚDÍ
MŮRY: skupina motýlů s chlupatým tělem. STUŽKONOSKA MODRÁ a MŮRA GAMA.
BOURCI: BOUREC MORUŠOVÝ: člověk ho chová po tisíciletí pro hedvábné vlákno.
BEKYNĚ MNIŠKA: škůdce smrků a borovic.
MOLI: MOL ŠATNÍ: jeho housenky požírají vlněné tkaniny a kožešiny.
Motýli mají dva páry křídel pokrytých šupinami. Ústní ústrojí je sací-sosák (živí se rostlinnými
šťávami). Larvy se nazývají housenky a jsou převážně býložravé. Proměna je dokonalá.
Str. 69 otázky a úkoly 1-6, vypracovat do sešitu jen odpovědi. (Není nutné opisovat otázky).
OSTNOKOŽCI:
Jsou mořští živočichové s pětičetně souměrným tělem. Mají velkou regenerační schopnost
(některé části těla mohou po ztrátě dorůst). Patří k nejstarším živočichům na Zemi. Na povrchu
těla vylučují vápenaté destičky nebo ostny. Nejznámější jsou JEŽOVKY, HVĚZDICE, HADICE a
SUMÝŠI.
Str. 70/ otázky a úkoly 1-2, vypracovat do sešitu jen odpovědi. (Není nutné opisovat otázky).
Přeji vám hodně štěstí při studiu . Připomínám, že se učíte nejen pro hezké známky,
kterých mám pro vás připravenou spoustu , ale hlavně pro sebe, pro váš budoucí život.
Určitě budeme hodnotit nejen načerpané vědomosti, úpravu sešitu, připravené referáty
nebo vaše nakreslené výtvory k probíranému učivu. Jste velmi šikovní a vnímaví, takže
zadané úlohy rychle zvládnete a zbyde vám čas i na procházku do přírody. Získané vědomosti
se vám budou hodit možná právě tam. Noste roušky nebo jinak zakrytá ústa a nos, dbejte
na dodržování hygienických zásad, tak jak jsme se to v minulých hodinách naučili.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím systému Bakaláři.
Těším se na společné setkání
Vaše paní učitelka Ptáčková
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