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BEZOBRATLÍ – HMYZ 
 
Bezobratlí nemají kostru složenou z kostí, nemají páteř.  
Hmyz patří mezi bezobratlé živočichy. 
 

 
 
Rozmnožování hmyzu: 

       Samička naklade vajíčka.    
 

Z vajíček se vylíhnou larvy – housenky.  
        Živí se samy nebo jsou krmeny.   
                                                                                                                                         

Housenka se zakuklí. Vznikne kukla.  
       Kukla nepřijímá potravu a nehýbe se.  

      Kukla praskne a vylíhne se dospělec (motýl, brouk,…).  
 

1. Podtrhni, co je pravda: 

A) Hmyz patří mezi bezobratlé živočichy. Hmyz patří mezi obratlovce. 

B) Bezobratlí živočichové mají páteř. Bezobratlí živočichové nemají páteř. 

C) Tělo hmyzu se skládá z hlavy, hrudi a zadečku. Tělo hmyzu se skládá z obratlů. 

D) Hmyz má šest nohou. Hmyz má osm nohou. 

E) Hmyz dýchá dýchacími otvory. Hmyz dýchá nosem. 

F) Samička klade vajíčka. Samička rodí živá mláďata.  

G) Z vajíček se líhne housenka. Z vajíček vznikne kukla. 

2. Zakroužkuj hmyz: 

              

 

HMYZ – části těla 

hlava 

= tykadla, oči a ústní ústrojí 
(sací, bodavé, kousací)  

hruď 

- 3 páry nohou, 2 páry křídel 

 

zadeček 

- po stranách jsou dýchací 
otvory 
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BEZOBRATLÍ – HMYZ 2 

 
 
Význam hmyzu pro člověka: 

Hmyz užitečný opyluje rostliny (včela, čmelák), vyrábí med (včela), hubí některé 
škůdce (slunéčko sedmitečné). 
Hmyz škodlivý škodí v zahradách, lesích i na polích (mandelinka bramborová, bělásek 
zelný), přenáší nemoci (mšice, komáři, mouchy, blechy…). 
 
1. Napiš k obrázkům písmena:  
A - bělásek zelný  B - mravenec  C - včela medonosná  D - slunéčko sedmitečné 
 

                                                                                                           
 
2. Najdi v osmisměrce 12 názvů hmyzu. Názvy napiš. Je-li hmyz škodlivý, 
podtrhni ho modře, je-li užitečný, podtrhni ho červeně. 

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

M         A 

R A CH E L B   K E 

A  N     Ž S C 

V   D V  Á  L I 

E Č   E V   U Š 

N M E  Š L   N M 

E E  L   I  É O 

C L   A   N Č U 

 Á   R Á M O K CH 

 K E S Á L Ě B O A 

 

SKUPINY HMYZU 

motýli 
- dva páry barevných 
křídel (bělásek zelný) 

  
 

blanokřídlí 
- dva páry blanitých křídel
(včela medonosná) 

 

brouci 
- jeden pár blanitých 
křídel a krovky 
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Téma: Bezobratlí – hmyz (2 listy) 

Cíl pro třídu: stavba těla, průběh a způsob života 

Cíl pro ŽOMJ: pochopení tématu, rozšíření slovní zásoby, nové vazby, číslovky, 
posloupnost (nejdříve – potom – nakonec) 

Aktivity  
Jaké aktivity jsou 
v průběhu výuky 
používány? 

Jazykové struktury 
Jaké vazby, věty budou 
ŽOMJ potřebovat 
k vyjádření obsahu? 

Výstup 
Co umí říct/napsat/dělat na základě 
zvolených jazykových struktur 
a vybrané slovní zásoby? 
Za co je možné hodnotit?  

Text a klíčový 
vizuál (Hmyz 1) 

Tělo hmyzu se skládá ...... 
Bezobratlí mají .... 

S podporou vizuálu mluví 
o popisovaném jevu. Využívá i učebnici 
a obrazový materiál. Rozumí pojmu 
„pár“. 
 

Klíčový vizuál 
(Rozmnožování 
hmyzu) 

Nejdříve ...., potom ......., 
potom......., nakonec......... 

Orientuje se v klíčovém vizuálu, 
používá vzorové věty, vnímá společné 
znaky, rozumí rozdílům. 
 

1. Podtrhni, co je 
pravda 

Je pravda, že.... 
Není pravda, že.... 
Ano / Ne 

Přečte jen pravdivé věty, zkouší je říct 
zpaměti. 

2. Zakroužkuj 
obrázek 

Moucha je hmyz, má 6 
nohou (3 páry nohou). 
Žába není hmyz, má 4 
nohy. (Žába se živí 
hmyzem.) 
To je ...  

Na základě vlastních zkušeností 
a znalostí nebo pomocí učebnice či 
obrazového slovníku vybere správné 
obrázky. Snaží se je pojmenovat. 
 

Klíčový vizuál 
a text (Hmyz 2) 

Hmyz se dělí na ....... 
Bělásek je motýl / patří 
mezi motýly. 

Orientuje se v klíčovém vizuálu, 
používá vzorové věty, vnímá společné 
znaky, rozumí rozdílům. 
Zná rozdíl užitečný – neužitečný – 
škodlivý. Uvede příklady ze života. 

1. Napiš název Na prvním obrázku je ..... S využitím učebnice správně doplní. 
Používá řadové číslovky. 

2. Najdi v 
osmisměrce 

Je tu... 
Hledám ..... 
Našel / našla jsem.... 
Nenašel / nenašla jsem.... 

Říká slova, snaží se je opakovat se 
správnou výslovností. Slova přepíše. 

Zopakování PL Tělo hmyzu se skládá z ..... 
Hmyz se vyvíjí z ..., pak...... 
nakonec..... 
Hmyz se dělí na ...... 

Učí se dělat výpisky z textu – načrtne 
obrázek a popíše ho. Řekne několik 
souvislých vět. 

 


