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ŘEŠENÍ :

1 – PERLOTVORKA MOŘSKÁ

2 – SÁŠEŇ LODNÍ

3 – SRDCOVKA JEDLÁ 

4 – VELEVRUB MALÍŘSKÝ

5 – HŘEBENATKA JAKUBSKÁ

6 – ŠKEBLE RYBNIČNÁ

7 – SLÁVKA JEDLÁ

8 – DATLOVKA VRTAVÁ

9 – ZÉVA OBROVSKÁ

10 – PERLORODKA ŘÍČNÍ

11 – ÚSTŘICE JEDLÁ

12 – SKULAŘ VRTAVÝ
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Perlotvorka mořská foto 1,2 autor

ZDROJE:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giant_clam_or_Tridacna_gigas.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tridacna_gigas.001_-

Srdcovka jedlá 2 - foto autor
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miesmuscheln_Mytilus_1.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cooked_mussels_DSC09244.JPG?uselang=cs

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coques.jpg?uselang=cs

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anodonte_du_cygne.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_Mussels_Margaritifera_margaritifera_in_

hand.JPG?uselang=cs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Unio_pictorum.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinctada_margaritifera.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Unio_pictorum_2.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ostrea_edulis_01.jpg?uselang=cs

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huitres_Cancale.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pecten_jacobaeus_von_aussen.jpg?uselang=cs

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pecten_jacobaeus.jpg



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lithophaga.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lithophaga_truncata.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teredo_navalis_in_wood.jpg

http://gymplaci-rokycany.blog.cz/

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shipworm.jpg?uselang=cs

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pholas_dactylus.jpg
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METODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU:  obrazový test mlžů, pracovní list  

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

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:  žáci rozeznají mlže a podle tvaru schránek druh mlže, sezná-
mí se s jejich životním prostředím a významem   

KLÍČOVÁ SLOVA: názvy mlžů

METODICKÉ POZNÁMKY:  Prezentace obsahuje dvě části, výukovou část obsahující 
fotografie mlžů nebo jejich ulit a ze stejných snímků sesta -
vená poznávačka označená pouze čísly. Součástí je pra -
covní list v podobě tabulky. Lze ji využít pro vlastní práci 
žáků vyhledáváním údajů v učebnicích a literatuře nebo
pro výklad.  




