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Anotace:    

• Prezentace umožňuje zopakování a utřídění informací o skupině 

„Pavoukovci“. Materiál je zaměřen především na upevnění 

praktických informací a rozpoznání základních zástupců skupiny. 

• Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky. 

 



OPAKOVÁNÍ - PAVOUKOVCI 



 Jaké skupiny živočichů patří mezi pavoukovce? 

 

Mezi pavoukovce patří tyto skupiny živočichů: 

 A) štíři, pavouci, roztoči a korýši 

 B) pavouci, vzdušnicovci, sekáči a štíři 

 C) ani jedna odpověď není správná 

 D) roztoči, sekáči, štíři a pavouci 

 D 

 



 Poznej živočicha patřícího do pavoukovců 

 

 …………………………… 

 křižák obecný 

 

 …………………………… 

 štír středomořský 

 

 …………………………… 

 klíště obecné 

 

 …………………………… 

 sekáč domácí 



PAVOUCI 

 Jsou věty o pavoucích správné? Rozhodni - 

ANO/NE. 

 pavouci jsou živočichové s 5 páry končetin 

 NE 

 pavouci mají 6 párů končetin (1. pár – klepítka, 2. pár 

– makadla a zbylé 4 páry – kráčivé končetiny 

 

 pro pavouky je typické mimotělní trávení 

 ANO 

 

 na konci zadečku se nacházejí snovací bradavky, 

kde vzniká pavučina 

 ANO 

 



 Doplň text o pavoucích: 

 

Pavouci dýchají pomocí 1................................ Jejich 

cévní soustava se nazývá ..............................., 

protože se krev rozlévá volně po těle. Pavouci sledují 

svět pomocí 3..................... oček. Samička bývá 

zpravidla 4...................... než sameček. Tito 

živočichové se nacházejí 5......................... 

 

 1- plicního vaku, 2-otevřená, 3- osmi, 4- větší, 5- téměř 

všude 



JAK VZNIKÁ PAVUČINA? 

PAVOUK ÚTOČÍ... 

 http://www.youtube.com/watch?v=mGiWVX-

l69A&feature=related 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=PasIcWofgwE&fe

ature=related 
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SEKÁČI 

 Čím se liší od pavouků? 

 …………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 hlavohruď splývá se zadečkem 

 nestaví pavučiny 

 mohou v případě nebezpečí odlomit končetinu 

 



ROZTOČI 

 http://www.youtube.com/watch?v=irTEdnYOv
n4&feature=related 

 

 Nemoci, které nám hrozí při přisátí klíštěte: 

 A) ani jedna odpověď není správná 

 B) klíšťová chřipka 

 C) klíšťová encefalitida 

 D) borelióza 

 C, D 
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ŠTÍŘI „V AKCI“ 

 Kde se můžeme setkat se štírem? 

 ……………………………………………………… 

 tropy, subtropy 

 

 

 Může nás nějakým způsobem ohrozit? 

 ANO 

 jsou jedovatí a některé druhy nás mohou ohrozit na 

životě 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=GXAGMA

V9L3Y 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GXAGMAV9L3Y
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 Rozlušti správné názvy pavoukovců: 

 žíbkně itokorepývn, kesáč ícámod, očtroz, žokazák 
bovasvár, žikřák ceboný, ršít lanýkýt, uknopítok cádímo 

………………………………......……………………................... 

………………………………......……………………................... 
 běžník kopretinový, sekáč domácí, roztoč, zákožka svrabová, 

křižák obecný, štír kýlnatý, pokoutník domácí 

 

 Do jakých skupin pavoukovců patří živočichové z 

předešlého úkolu? 

 pavouci: ………………………………………………………… 

 bežník kopretinový, křižák obecný, pokoutník domácí 

 sekáči: ………………………………………………………..... 

 sekáč domácí 

 roztoči: ………………………………………………………… 

  zákožka svrabová, roztoč 

 štíři: ……………………………………………………………. 

 štír kýlnatý 
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