Pracovní list pro ZŠ č . II./1
Kaž dý č lově k si vybere jiné místo k bydlení. Udě lejte ve tř ídě anketu, kdo z vás by
chtě l ž ít v panelovém domě , kdo v rodinném, kdo na samotě , kdo na vesnici, kdo ve mě stě .

Také kaž dá rostlina a kaž dý ž ivoč ich preferuje urč itý typ stanoviš tě .
Ně které rostliny ž ijí ve stínu, jiné snáš í slunce, ně které rostou na pouš ti, jiné v rybníce.
Kam byste zař adili následující rostliny - do rybníka, na mokrou louku nebo na suchou louku?
Které dalš í rostliny byste tam mohli najít?

RYBNÍK

LEKNÍN

SMETANKA
JETEL

ZVONEK

MOKRÁ LOUKA
(BAŽ INA)

BLATOUCH
OKŘ EHEK

SUCHÁ LOUKA

RÁKOS

SASANKA

RAŠ ELINÍK
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Pracovní list pro ZŠ č . II./2
ADAPTACE NA VODNÍ PROSTŘ EDÍ
Kaž dý organismus se v prů bě hu evoluce snaž il př izpů sobit svému ž ivotnímu prostř edí.
Ž ivot vznikl nejdř íve ve vodě . S př echodem na souš se bylo potř eba př izpů sobit dýchání vzduš ného
kyslíku, a tomu, ž e rostlinná a ž ivoč iš ná tě la již nejsou nadnáš ena vodou. Bylo potř eba zač ít se bránit
vyschnutí.
Ně které formy ž ivota ve vodě zů staly, ně které se tam pozdě ji znovu vrátily.
Př edstavte si, ž e jste ž ivoč ichové. Co byste si vybrali, pokud byste chtě li ž ít na souš i?
Co byste si vybrali pro ž ivot ve vodě ?
Ně které uvedené struktury mohou být u vodních i suchozemských forem.

Ž IVOT VE VODĚ
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Pracovní list pro ZŠ č . II./3
Ž IVOČ ICHOVÉ Ž IJÍCÍ VE VODĚ A U VODY
Doplň te zástupce jednotlivých tř íd ž ivoč ichů , které mů ž ete v mokř adu potkat (nebo alespoň jejich
vývojová stádia):

PAVOUKOVCI

HMYZ

KORÝŠ I

PLŽ I

MLŽ I

RYBY

OBOJŽ IVELNÍCI

PLAZI

PTÁCI

SAVCI
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Pracovní list pro ZŠ č . II./4
Ž IVOTNÍ CYKLY OBOJŽ IVELNÍKŮ
Larvy obojž ivelníků jsou velmi odliš né od svých rodič ů .
K obrázků m jednotlivých vývojových stádií ž áby napiš poř adí, v jakém následují za sebou.

Na vodu jsou vázána tato vývojová stadia (uveď te č ísla): ......................................................................
Pulci se velmi liš í od svých rodič ů , a to nejen vzhledem.
Dospě lci ž áby:
Pulci ž áby:
potrava.................................................
potrava.......................................................
dýchání................................................
dýchání......................................................
pohyb...................................................
pohyb.........................................................
Mimo období rozmnož ování se pouze ně které druhy ž ab zdrž ují i u vody a ve vodě .
Které to jsou?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Vedle ž ab u nás ž ijí také ocasatí obojž ivelníci. Na obrázku dole je pulec a dospě lec. Pulci mají vně jš í
keř íč kové ž ábry. Dospě lci bývají v období rozmnož ování nádherně zbarveni a vyznač ují se výraznými
ploutevními lemy (svatební š at). O jaké obojž ivelníky se jedná?
................................................................................................................................................................
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Pracovní list pro ZŠ č . II./5
HMYZ U VODY A VE VODĚ
Larvy ně kterých druhů hmyzu ž ijí ve vodě . Ač koli se ve velké vě tš ině př ípadů jedná o hmyz
s promě nou nedokonalou, u kterého bývají larvy (nymfy) podobné svým rodič ů m, larvy ž ijící ve vodě
se svým suchozemským rodič ů m na první pohled př íliš nepodobají.
Př ipiš te k názvu ž ivoč icha písmeno jeho larvy.
Kteř í z uvedených druhů mají promě nu dokonalou?................................................................................
A

VÁŽ KA

JEPICE
B

CHROSTÍK

C

D

POTÁPNÍK

Na obrázcích dole je vývojový cyklus komára. Jak se jmenují jednotlivá vývojová stadia? Stádia
vázaná na vodu podtrhně te.

........................................

................................

.............................

................................................
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Pracovní list pro ZŠ č . II./6
CO Ž IJE VE VODĚ
Potř eby: cedníky, akvaristické síť ky, bílé misky o prů mě ru 25 - 30 cm (např . pod kvě tináč ), Petriho
misky a bílé pevné podlož ky (např íklad na modelování), sklenič ky (stač í od př esnídávek), lupy
př ípadně krabič kové lupy, entomologické pinzety, urč ovací klíč e (např . Karla Petř ivalská: "Klíč k
urč ování vodních bezobratlých", Rezekvítek), psací potř eby
Do terénu se vybavte vhodným obleč ením odpovídajícím poč así, repelenty, holinkami.
Postup: Snaž te se ulovit co nejvíce druhů př edevš ím bezobratlých ž ivoč ichů ž ijících ve vodě . Na lov
ve volné vodě použ ívejte síť ky, u dna se nejlépe uplatní cedníky. Snaž te se lovit poblíž vegetace, kde
se mnoho ž ivoč ichů bude ukrývat.
S ulovenými ž ivoč ichy zacházejte opatrně a umisť ujte je do misek s vodou, Petriho misek nebo
krabič kových lup. Nejlépe je tř ídit exemplář e stejného druhu k sobě . Pokud do jedné nádoby umístíte
predátora a koř ist, mož ná vám zbyde v nádobě jen predátor.
Kromě bezobratlých se vám mů ž e podař it chytit pulce obojž ivelníků nebo dokonce obojž ivelníky
dospě lé. Mě jte na mysli, ž e se jedná (s výjimkou skokana hně dého) o chráně né druhy organismů
vyž adující povolení pro manipulaci s nimi. Pokud na ně saháte, vž dy si př edem namoč te ruku a
buď te maximálně ohleduplní!
Ulovené druhy urč ete podle vlastních znalostí nebo podle urč ovacího klíč e. Společ ně si pak př ed
opě tovným vypuš tě ním do vody své úlovky prohlédně te.

Co jsme ulovili nebo pozorovali u vody:
HMYZ S PROMĚ NOU
NEDOKONALOU

HMYZ S PROMĚ NOU
DOKONALOU

KORÝŠ I

JINÉ
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Pracovní list pro ZŠ č . II./7
PTÁCI U VODY
Jaké ptáky najdete u vody?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Pro pohyb ve vodě mají ptáci uzpů sobenou nohu. Stejně tak mají zobák př izpů sobený k opatř ování
potravy ve vodě .
Jakému ptáku patř í která noha? Dopiš te písmeno nohy ke kaž dému zástupci.
B
A

KORMORÁN .......

E

VOLAVKA .......
POTÁPKA .......
KACHNA .......

C

D

RACEK .......

Jakému ptáku patř í který zobák? Dopiš te písmeno u zobáku k př ísluš nému zástupci.
Jakými způ soby tento pták získává potravu? Vyberte z nabízených mož ností a opě t doplň te
k zástupci.
KORMORÁN ....... .......

A

B

VOLAVKA ....... .......
PELIKÁN ....... .......

C

KACHNA ....... .......
KOLIHA ....... .......
F - cedí potravu
G - harpunuje
H - chytá pomocí zahnuté š pič ky zobáku
I - chytá do zobáku jako do nabě rač ky
J - vybírá drobné ž ivoč ichy z bahna

E
D
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Pracovní list pro ZŠ č . II./8
DŘ EVINY U POTOKA
Kaž dé dř evině , kterou najdete u potoka, vě nujte jeden tento list. K zaznamenání listu nebo celého
stromu použ ijte fotorafii, frotáž listu pomocí voskovek (malíř ských kř íd) nebo obojí.
Návod na frotáž : na pevnou podlož ku polož te list ž ilnatinou nahoru, na ně j př ilož te tenký list papíru,
př ejíž dě jte př es ně j naplocho kř ídami nebo voskovkami. Objeví se tvar a ž ilnatina listu.
název stromu: ..........................................................................................................................................
lokalita: ....................................................................................................................................................
datum: .....................................................................................................................................................
poznámky: ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Pracovní list pro ZŠ č . II./9
ZALÉVÁNÍ KVĚ TIN
Kaž dá rostlina má jiné nároky na zalévání. Ně která vydrž í rů st na suchém místě , jiná vydrž í trvale
ž ivot s koř eny pod vodu.
Pro pokus si vyberte tř i kvě tináč e, ve kterých je fíkus benjamín. Jeden kvě tináč zalévejte tak, aby
pů da byla vlhká, druhý zalévejte tak, aby v misce byla trvale voda, tř etí nechte vyschnout.
Jak budou rostliny př i této péč i reagovat?
Pokus mů ž ete vyzkouš et i s jinými druhy kvě tin.
Kř íž kem označ te v tabulce zálivku:
Datum
Bě ž ná zálivka
Silná zálivka

Kř íž kem označ te v tabulce vadnutí, u vadnoucí rostliny pokus ukonč ete:
Datum
Bě ž ná zálivka
Silná zálivka
Slabá (ž ádná) zálivka

Dalš í poznámky a pozorování: .............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Závě r: Př i omezení zálivky fíkus vadne po .... dnech. Př i trvalém př elévání fíkus vadnul po .... dnech.
Jiný druh kvě tiny reagoval takto: .............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Z pokusu vyplývá, ž e kaž dá rostlina jinak snáš í sucho a zaplavení svých koř enů .
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Pracovní list pro ZŠ č . II./10
POTRAVNÍ SÍTĚ VE VODĚ
Propojte potravní sítě ve vodě .
Následující obrázky vystř íhejte a nalepte do logické potravní sítě na jiný papír.
Vztahy mezi jednotlivými potravními č lánky vyznač te š ipkami.
Č istota a prů hlednost vody souvisí s obsahem sinic a ř as ve vodě . Mů ž eme ně jak ovlivnit vodní zákal
velikostí a druhem rybí odsádky? ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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