
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Kmen: Členovci 
Vlastnosti členovc ů 
Tvar t ěla: tělo je článkované a je rozlišené na hlavu, hruď a zadeček. Hlava a hruď někdy 

splývají dohromady a tvoří společnou hlavohruď. Z těla vždy vyrůstají článkované 
končetiny. 

Povrch těla: tenká pokožka a nad ní je silný kruný ř z chitinu . Pevný krunýř neumožňuje plynulé 
zvětšování těla. Proto členovci v době růstu opakované svlékají starý krunýř a nahrazují ho 
novým. 

Dýchání: plícemi (plicními vaky), žábrami nebo vzdušnicemi (tenké rozvětvené trubičky, které 
vedou vzduch do všech částí těla). 

Trávení: trávicí trubice, kolem ústního otvoru jsou výběžky (původně to byly končetiny), které 
tvoří ústní ústrojí. 

Cévní soustava: otevřená – trubicovité srdce je na hřbetní straně těla, pumpuje tekutinu k hlavě 

Nervová soustava: uzlinová (nervové uzliny na spodní straně těla) 

Rozmnožování je vždy pohlavní, mají rozlišená pohlaví. 

Hlavními skupinami členovců jsou pavoukovci, korýši a hmyz. 

Třída: Pavoukovci 
Tělo je rozlišené na hlavohruď a zadeček.  

Na hlavohrudi je jeden pár klepítek, jeden pár makadel (ochutnávají potravu) 
a čtyři páry nohou.  

Jsou draví (s výjimkou některých roztočů). 

TS – trávicí soustava 

CS – cévní soustava 

DS – dýchací soustava (plíce na spodní straně těla) 

VS – vylučovací soustava (ústí do střeva, kde se voda vstřebává zpět do těla – šetří vodou, 
umožňuje život i na velmi suchých místech) 

NS – nervová soustava 
 

Řád: Pavouci 
Do klepítek ústí jedové žlázy (zabíjení kořisti, obrana proti nepřátelům).  
Na konci zadečku ústí snovací žlázy, které vytvářejí vlákno (pavučinu). Pomocí pavučin pavouci loví kořist a 
staví si z nich úkryty. 

Pavouci mají zvláštní mimotělní trávení: Do kořisti pavouk vypustí své trávicí šťávy a počká, až se vnitřek 
těla kořisti rozloží. Pak tekutý obsah nasaje. 

křižáci: staví si složité svislé pavučiny 

pokoutníci: staví si vodorovné husté pavučiny (hojní v domácnostech) 

slíďáci: neloví do pavučiny, po kořisti slídí a přepadávají ji 

sklípkani (nesprávně nazývaní "tarantule"): největší pavouci, žijí hlavně v tropech 
 

Řád: Štíři 
Zadní část zadečku je protažená a na jejím konci je trn s jedovou žlázou. Makadla se přeměnila na výrazná 
klepeta. Žijí v teplých oblastech. 

 

Řád: Roztoči 
Většinou jsou velmi malí, někteří z nich cizopasí. 

půdní roztoči: živí se tlejícími zbytky v půdě, přispívají k tvorbě humusu 

klíště obecné: cizopasí na obratlovcích, na člověka přenáší zánět mozku (encefalitidu) a boreliózu 

zákožka svrabová: cizopasí v kůži, způsobuje svrab (kůže svědí) 
 



Třída: Korýši 
Tělo je rozlišené na hlavohruď a zadeček. 

Na hlavohrudi jsou dva páry tykadel a větší počet párů nohou. 

Žijí ve vodě (až na pár výjimek) a dýchají žábrami. 

 

TS – trávicí soustava 

CS – cévní soustava 

DS – dýchací soustava (žábry na spodní straně těla) 

VS – vylučovací soustava (funguje podobně jako u 
měkkýšů nebo kroužkovců, ústí na hlavě) 

NS – nervová soustava 

Významní korýši 
rak říční: žije v čistých vodách, živí se menšími živočichy nebo uhynulými rybami 

perloočky (a) a buchanky (b): malé, žijí ve stojatých vodách,  
tvoří významnou složku planktonu (= organismy vznášející se ve vodě),  
živí se řasami a bakteriemi, důležitá potrava ryb 

svinky (c): žijí na vlhkých místech souše (pod kameny, ve spadaném listí…) 

krabi, humři, langusty: žijí v mořích, jejich svalovinu lidé jedí 
 

 

Třída: Hmyz 
� nejpočetnější skupina živočichů, rozšířená po celém světě 

Tělo je rozlišené na hlavu, hruď a zadeček.  

Na hlavě je jeden pár tykadel, složené oči (složené z mnoha malých oček) a 
ústní ústrojí. Toto ústní ústrojí může být: 

kousací (má kusadla, umožňuje kousání tuhé potravy) 

sací (k sání nektaru a jiné tekuté potravy) 

bodavě savé (ostrý sosák, u cizopasného hmyzu) 

Na hrudi jsou tři páry nohou a (u většiny hmyzu) dva páry křídel. 

Křídla jsou většinou blanitá (tenká průsvitná), mohou však být i zesílená (např. kožovitá 
křídla kobylek nebo tvrdé krovky brouků) či pokrytá šupinkami (u motýlů). 
 

 

 

TS – trávicí soustava 

CS – cévní soustava 

VS – vylučovací soustava (ústí do střeva, kde se 
voda vstřebává zpět do těla – šetří vodou, 
mohou žít i na velmi suchých místech) 

NS – nervová soustava 

 

 

 

Dýchací soustavu hmyzu tvoří vzdušnice – 
tenké chitinové trubičky, které ústí na povrch 
otvůrky na zadečku. Vzduch proudí vzdušnicemi 
do všech částí těla, vzdušnicemi jsou tvořeny i 
žilky na křídlech. 

 
složené oko

 



Hmyz s prom ěnou nedokonalou 
Z vajíčka se vylíhne larva, která se podobá dospělému jedinci.  
Larva se postupně svléká a roste. Po posledním svlékání se objeví křídla 
a z larvy se stává dospělý jedinec. 

 

 

Řád: Vážky 
� kousací ústní ústrojí, jsou dravé 

� larvy žijí ve vodě 

� výborní letci, skvělý zrak 
Zástupci: vážky a šídla 

vážka s larvou

 

Řád: Rovnok řídlí 
� kousací ústní ústrojí 

� velká kožovitá křídla (špatní letci) 

� často vydávají zvuky (cvrčí) 
Zástupci: kobylky  (a) – dlouhá tykadla, všežravé nebo dravé 

saranče (b) – krátká tykadla, býložravé 
cvrčci – dlouhá tykadla, všežraví 

 

Řád: Ploštice 
� bodavě savé ústní ústrojí (jsou dravé nebo cizopasí) 

� první pár křídel připomíná krovky brouků 
Zástupci: ruměnice – žije ve skupinách 

kněžice – cizopasí na rostlinách 
vodoměrka  – běhá po hladině, dravá 
štěnice – cizopasí na člověku 

                 
 

Řád: Vši 
� bodavě savé ústní ústrojí (cizopasí) 

� nemají křídla 

� vajíčka (nazývaná "hnidy") kladou do vlasů nebo na chlupy svých hostitelů 
 

 



Hmyz s prom ěnou dokonalou 
Z vajíčka se vylíhne larva, která se nepodobá dospělému 
jedinci. Larva se postupně svléká a roste. Poté se z larvy stane 
kukla = nepohyblivá (klidová) fáze vývoje. 

Po určité době se z kukly vylíhne dospělý jedinec.  
Larvy hmyzu s proměnou dokonalou mají vždy kousací ústní ústrojí, dospělí jedinci mohou mít ústní ústrojí odlišné. 

 

 

Řád: Blanok řídlí 
� dva páry blanitých křídel, dobří letci 

� často vytvářejí společenstva s jednou plodnou samičkou (královnou) a mnoha neplodnými 
samičkami (dělnicemi) 

Zástupci: mravenci – dělnice nemají křídla (královny a samci jen v době páření) 
včely a čmeláci – staví si voskové komůrky se zásobami nektaru (med) 
vosy – staví si hnízda z papírové hmoty, jsou dravé 

 

Řád: Dvouk řídlí 
� sací nebo bodavě savé ústní ústrojí 

� pouze jeden pár blanitých křídel (druhý pár je zakrnělý), 
výborní letci 

Zástupci: mouchy – sací ústní ústrojí 
ovádi a komáři – bodavě savé ústní ústrojí, sají krev,  
 larvy se vyvíjejí ve vodě 

 

Řád: Motýli 
� sací ústní ústrojí (živí se hlavně nektarem z květů) 

� velká křídla pokrytá barevnými šupinkami 

� jejich larvy se nazývají "housenky" 
Zástupci: "noční " – můry , přástevníci, moli… 

"denní" – babočky, bělásci, otakárci… 
  

 

Řád: Brouci 
� kousací ústní ústrojí 
� první pár křídel se přeměnil na pevné krovky  
Zástupci: například střevlíci (draví), potápníci (vodní), 

mandelinky (býložravé), tesaříci (larvy se vyvíjejí ve dřevě) 
 

     
 

Řád: Blechy 
� bodavě savé ústní ústrojí (cizopasí, sají krev na tělech obratlovců) 
� vajíčka, larvy a kukly se vyvíjejí v úkrytech mimo tělo hostitele 

(proti blechám se lze chránit důkladnou desinfekcí všech štěrbin a jiných úkrytů v bytě) 
 

 


