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Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování
- co se mi osvědčilo během vyučování

- vypracované řešení pro samostatnou
kontrolu, nápověda v úkolu č. 1
- s jakými problémy jsem se během vyuč. setkal/a - úkol č. 1 dělal některým ţákům obtíţe
i s nápovědou (velké mnoţství úkolů),
pravdivost některých tvrzení z úkolu č.
4 také (např. povrch těla škeble, drobní
korýši buchanka a perloočka)
- co bych příště udělal/a jinak

- zredukovala bych zadání úkolu č. 1

Pouţité zdroje:
www.akva-team.cz, www.vogelvisie.nl, www.sportovni-rybolov.cz, www.enviport.cz,
www.nature-photogallery.eu, www.misulka93.rajce.idnes.cz, www.skudci.com

Pracovní list – vody a mokřady (starší žáci)
1. Doplň chybějící části vět, využij nápovědu:
Ve vodě a v jejím okolí ţije velké mnoţství různých organismů. Základním
zdrojem výţivy pro všechny zde ţijící organismy jsou _________________.
Pro zpevnění břehů má velký význam __________________ (např. vrby a olše).
Mezi trávy rostoucí u břehů rybníka patří ___________ a orobinec.
Na vodní hladině můţeme vidět bíle kvetoucí ____________ a ţlutě kvetoucí
______________.
Ve vodách ţije velké mnoţství ţivočichů patřících mezi měkkýše, např.
____________ (mlţ), ____________, _____________, _____________(plţi).
V bahně na dně rybníka ţije krouţkovec ____________.
Pod kořeny stromů v březích rybníka se můţe ukrývat korýš _______________.
Součástí vodního planktonu jsou drobní korýši _____________ a ___________.
Nejznámějším a lidem nepříjemným hmyzem v okolí vod jsou ____________.
I obratlovci jsou zastoupeni velkým počtem ţivočichů. Nejznámější u nás
chovanou rybou je __________.
V teplejších oblastech ţije na okrajích rybníků ocasatý obojţivelník _________.
Ve vodě velmi dobře plave ________________, kterou snadno poznáme podle
ţlutých půlměsíčků za hlavou.
Ve vodě nebo u vody hledá potravu celá řada ptáků, velmi známé jsou _______,
___________ a ____________, patřící mezi vrubozobé nebo ___________
zástupce brodivých.
Na vodní prostředí jsou vázáni i někteří savci, např. __________a ___________.
Nápověda: ondatra piţmová, husa divoká, perloočka a buchanka, zelené
rostliny, leknín, škeble rybničná, nitěnka obecná, čolek velký, kachna divoká,
komáři, kapr obecný, vydra říční, čáp bílý, uţovka obojková, labuť velká,
okruţák ploský, plovatka bahenní, bahenka ţivorodá, břehová zeleň, stulík, rak
bahenní, rákos
2. Vyber z nabídky živočichy, kteří dýchají žábrami:
ČÁP BÍLÝ

KAPR OBECNÝ

ŠTIKA OBECNÁ
RAK BAHENNÍ
OKRUŢÁK PLOSKÝ

VYDRA ŘÍČNÍ

SKOKAN ZELENÝ (dospělý jedinec)
UŢOVKA OBOJKOVÁ

LÍN OBECNÝ

ŠKEBLE RYBNIČNÁ

3. Utvoř správné dvojice:
RAK
UŢOVKA
STULÍK
OLŠE
SKOKAN
ŠTIKA
BAHENKA
POTÁPKA

ZELENÝ
ŢLUTÝ
ROHÁČ
BAHENNÍ
OBOJKOVÁ
LEPKAVÁ
OBECNÁ
ŢIVORODÁ

4. Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá:
Čáp bílý u nás přezimuje.
Pulci čolka velkého dýchají ţábrami.
Rak, buchanka a perloočka patří mezi korýše.
Škeble rybničná má na povrchu těla ulitu.
Plodenství orobince širolistého říkáme „doutníky“.
Tělo nezmara hnědého má velkou schopnost regenerace.

ANO – NE
ANO – NE
ANO - NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

5. Urči názvy těchto živočichů, rozhodni, zda jde o bezobratlé nebo
obratlovce a zařaď je do správné skupiny:

