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ŘEŠENÍ :

1 – HOMOLICE STŘEDOMOŘSKÁ

2 – OKRUŽÁK PLOSKÝ

3 – PÁSKOVKA  KEŘOVÁ

4 – ZAVINUTEC TYGROVANÝ

5 – PLOVATKA BAHENNÍ

6 – KŘÍDLATEC VELIKÝ

7 – PLZÁK LESNÍ

8 – UŠEŇ MOŘSKÁ

9 – SLIMÁK  POPELAVÝ

10 – SLIMÁČEK

11 – BAHENKA ŽIVORODÁ

12 – OSTRANKA JADERSKÁ

13 – HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ



povolený sběr

dýchá žábrami

dýchá žábrami
zahrabaná v písku číhá na kořist
až v hloubce 200 m
dýchá žábrami
smrtelně jedovatá

dýchá žábrami
noční živočich

dýchá žábrami
otvory v ulitě pro dýchání a vylučování 

PLŽI - ŘEŠENÍ

název kde žije ulita potrava význam zajímavost

Plzák lesní les a louky bez ulity rostlinná nemá

Slimák popelavý louky a zahrady bez ulity rostlinná škodlivý

Páskovka keřová keře a stromy pruhovaná ulita rostlinná nemá

Hlemýžď zahradní zahrady,háje ano rostlinná má

musí se nadechovat vzduchu

Okružák ploský řeky a rybníky ano rostlinná má
v akváriích čistí sklo od řas
musí se nadechovat vzduchu

Plovatka bahenní řeky a rybníky špičatá ulita rostlinná nemá

dýchá žábrami

Bahenka živorodá řeky a rybníky ano rostlinná nemá noční živočich

Kotouč Indický a Tichý  oceán ano řasy loví se

nemá

Ostranka jaderská Indický a Tichý  oceán ano dravá nemá

Homolice

teplá moře kónický tvar dravá nemástředomořská

Zavinutec tygrovaný Indický a Tichý  oceán lesklá ulita řasy

Ušeň mořská Tichý oceán kuželovitá loví se



V. Čabradová, F. Hasch, J. Sejpka, I. Vaněčková: Přírodopis 6 učebnice pro 

základní školy a víceletá gymnázia, FRAUS Plzeň 2003, ISBN 80-7238-211-X
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METODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU:  obrazový test plžů, pracovní list  

CÍL: prezentace je určena pro poznávání suchozemských,sladkovodních a mořských 
mlžů, obsahuje také pracovní list v podobě tabulky pro vyplňování nejdůležitějších
údajů

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:  žáci rozeznají plže podle tvaru schránek, seznámí se s jejich
životním prostředím a významem   

KLÍČOVÁ SLOVA: názvy plžů

METODICKÉ POZNÁMKY:  Prezentace obsahuje dvě části, výukovou část obsahující 
fotografie plžů nebo jejich ulit a ze stejných snímků sesta -
venou  poznávačku označenou pouze čísly. Součástí je 
pracovní list v podobě tabulky. Lze ji využít pro vlastní práci 
žáků vyhledáváním údajů v učebnicích a literatuře nebo
pro výklad.  




