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Téma: Korýši 

 

 

Rak říční 

1. Podle učebnice1 doplň věty: 

• Vnější kostra raka se nazývá ……………………………………….. 

• Rak má ………….. párů končetin. 

• Cévní soustava raka je …………………………….. 

• Rak dýchá ……………………………. 

• Nervová soustava stejně jako u žížaly je ……………………………… 

• Raci mají ………………………………… pohlaví. 

Další druhy korýšů 

2. Podle prezentace nebo obrázků v učebnici dopiš názvy korýšů. 

 

           

 

 

-----------------------  --------------------         --------------------- 

            

           

         

 

 

 

-----------------------               ----------------------  

 
1 V. Černík a kol.:Přírodopis 1 pro 6. ročník ZŠ, SPN, Praha, 2002 

Korýši jsou členovci, kteří mají tělo rozčleněno na hlavohruď a zadeček. 

Vnější kostra je tvořena chitinem a uhličitanem vápenatým. 

 

Měří 3 milimetry. 

Měří asi 1 milimetr. 
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3. Zakroužkuj v úkolu č. 2 korýše, kteří žijí v moři. 

 

4. Najdi názvy živočichů ukrytých ve větách a o každém zjisti 

v učebnici jednu zajímavou informaci a zapiš si ji. 

• Nohu mravence si můžeme prohlédnout pod mikroskopem. 

………………………………………………………………… 

• Papírová krabice ležela u popelnice. 

………………………………………………………………… 

 

• Vrak auta stál před domem už hodně dlouho. 

 ………………………………………………………………… 

 

• Jirko, slez z těch lan, Gusta už chce jít. 

………………………………………………………………… 

 

Korýši v kuchyni 

5. Lidé loví některé korýše pro maso. Najdi v učebnici, jaké druhy 

korýšů lidé loví pro maso, a zapiš si jejich název. 

 

6. Maso korýšů je nejčerstvější ze všech mas. Zamysli se proč a zapiš 

si to. 

 

 

7. Přečti si text a napiš, co tě napadlo, když si text přečetl. 

Korýši mají jednoznačně nejčerstvější maso, jaké můžete jíst. Důvod je 

jednoduchý. Do vařícího vývaru se dávají živí. Za několik minut máte to 

nejjemnější masíčko. A také nejdražší. 
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8. Do příští hodiny zjisti na internetu zajímavý recept na vaření 

korýšů a zjisti, kolik mořští korýši stojí. Zapiš si to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mezi korýše patří i malí živočichové, kteří měří několik milimetrů. 

Zjisti jejich název a zapiš si je. 

Jaký mají tito korýši význam? 
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