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Anotace:    

• Prezentace poskytuje interaktivní formou a využitím multimediální 

techniky podporu pro výuku skupiny „Žahavci“. Velké množství 

obrázků umožňuje lepší pochopení problematiky. 

• Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky. 

 



Žahavci 



Kdo to jsou žahavci? 

• jsou to vodní, převážně mořští 
živočichové 

• jejich společným znakem jsou ŽAHAVÉ 
BUŇKY (vylučují usmrcující tekutinu) 



Jak funguje žahavá buňka? 



Sladkovodní žahavci 

• nezmaři   

– žijí přisedle na vodních rostlinách (mají nožní 
terč, kterým se přichycují k podkladu) 

– tělo měří 1 – 1,5 cm 



• kolem ústního otvoru mají pohyblivá 
ramena, kterými loví potravu 

• mají LÁČKU, což je trávicí dutina, ve které 
dochází k trávení (něco jako náš „žaludek“) 

• dýchají celým povrchem těla 

• lehce nahrazují ztracené části těla = jsou 
schopni REGENERACE 

• nervová soustava se nazývá ROZPTÝLENÁ, 
tvoří ji nervové buňky uložené na povrchu 
těla 

 

 

 

 

 



• rozmnožují se:  

– a) nepohlavně – PUČENÍM 

 

– b) pohlavně – OPLOZENÝMI VAJÍČKY (v jejich 
těle vznikají samčí i samičí pohlavní buňky, 
jsou to obojetníci = HERMAFRODITI) 

 

 

       

 



• nezmar hnědý 



• nezmar zelený 



Mořští žahavci 

• 1. korály  

– žijí přisedle na 
mořském dně 

– vytvářejí kostry a 
jejich 
nahromadění 
vznikají 
KORÁLOVÉ ÚTESY 



• korál červený 



• 2. medúzy   

– mají rosolovité tělo tvořené z 98% vodou 

– volně se vznášejí ve vodě 

 

• talířovka ušatá 

 



• čtyřhranka 
smrtelná  

– dokáže člověka 
usmrtit během pár 
minut, má až 10ti 
metrová chapadla, 
žije u pobřeží 
Austrálie 



• 3. sasanky 

– nevytvářejí kostry 

– kolem úst mají mnoho ramen 

 



• sasanka koňská 



Opakování 

• Kdo to jsou žahavci? 

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

–  vodní, převážně mořští živočichové 

– společný znak = ŽAHAVÉ BUŇKY 

 

• Jaké znáš sladkovodní zástupce? 

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

– nezmaři (hnědý, zelený) 

 
 



• Jaké znáš MOŘSKÉ zástupce? 

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

................................................................ 
– medúzy (talířovka ušatá), korály (korál 

červený), sasanky (sasanka koňská) 

• Co je to láčka? 

................................................................ 
– trávicí dutina, v které dochází k trávení 

potravy 

• Jak vznikají korálové útesy? 

................................................................ 
– z nahromaděných koster korálů 
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