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Anotace:  

 Herní aktivita je zaměřená na zopakování pojmu „ekosystém“. Žáci si 
řešením křížovky připomínají typické a známé zástupce organismů 
obývajících vody, mokřady a jejich okolí. 

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky. 

 
 

 

 
 

 

 



SPOLEČENSTVO VOD A MOKŘADŮ 

 

ÚKOL: Vylušti křížovku a poté odpověz na otázky vztahující se k tajence.   
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1. Vodní rostlina s bílými květy a velkými okrouhlými listy plovoucími na vodní hladině. 

2. Rodové jméno hada, který má žluté půlměsíce za hlavou a loví žáby. 

3. Drobný planktonní živočich patřící mezi korýše. 

4. Zástupce obojživelníků s černými pruhy na zadních končetinách. 

5. Bezobratlý živočich, který bývá využíván jako krmivo pro rybičky (uveď název v množ. čísle). 

6. Typický porost, který se vyskytuje na mělčinách v bahně a při břehu vodních ploch a toků. 

7. Jedná se o vodní hmyz ze skupiny „brouci“.  Tento druh je velmi dravý a vzduch potřebný 

k dýchání nasává pod krovky. 

8. Jak se nazývá říční rameno, které postupně zarůstá a zanáší se (je řazeno mezi mokřady)? 

9. Tato ryba se zdržuje při dně pomalu tekoucích a stojatých vod. Může měřit až dva metry. Na 

tlamě má celkem šest hmatových vousů. 

 

TAJENKA: .......................................................... 

OTÁZKY:  1) Co to je? 

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

2) Uveď příklad přirozeného a umělého …………………………. (viz. tajenka) 

v rámci společenstva vod a mokřadů: 

a) přírozený..................................................................................................................................... 

b) umělý ……………………………………………………………………………………………………. 



SPOLEČENSTVO VOD A MOKŘADŮ - ŘEŠENÍ 

 

ÚKOL: Vylušti křížovku a poté odpověz na otázky vztahující se k tajence.   

 

 

1. Vodní rostlina s bílými květy a velkými okrouhlými listy plovoucími na vodní hladině. 

2. Rodové jméno hada, který má žluté půlměsíce za hlavou a loví žáby. 

3. Drobný planktonní živočich patřící mezi korýše. 

4. Zástupce obojživelníků s černými pruhy na zadních končetinách. 

5. Bezobratlý živočich, který bývá využíván jako krmivo pro rybičky (uveď název v množ. čísle). 

6. Typický porost, který se vyskytuje na mělčinách v bahně a při břehu vodních ploch a toků. 

7. Jedná se o vodní hmyz ze skupiny „brouci“.  Tento druh je velmi dravý a vzduch potřebný 

k dýchání nasává pod krovky. 

8. Jak se nazývá říční rameno, které postupně zarůstá a zanáší se (je řazeno mezi mokřady)? 

9. Tato ryba se zdržuje při dně pomalu tekoucích a stojatých vod. Může měřit až dva metry. Na 

tlamě má celkem šest hmatových vousů. 

 

TAJENKA: ekosystém 

OTÁZKY:  1) Co to je? 

Je to soustava neživé části přírody a živých organismů. 

2) Uveď příklad přirozeného a umělého …………………………. (viz. tajenka) 

v rámci společenstva vod a mokřadů: 

a) přirozený: jezero, mokřad 

b) umělý: rybník, přehrada  

1. 
        L E K N Í N  

2. 
  U Ž O V K A     

3. 
  P E R L O O Č K A  

4. 
      S K O K A N 

5. 
N I T Ě N K Y      

6. 
  R Á K O S      

7. 
    P O T Á P N Í K 

8. 
  S L E P É      

9. 
    S U M E C    
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