
B) SEKÁČI 

1. Zakroužkuj pravdivá tvrzení o sekáčích:  

a) Hlavohruď splývá se zadečkem v jediný celek. 

b) Mají tenké dlouhé končetiny.  

c) Odtržená končetina sekáče se hýbe sekavým pohybem. 

d) Jsou to konzumenti – predátoři. 

e) Nemá snovací bradavky. 

f) Nestaví pavučinu. 

• sekáč domácí – žije v lidských obydlích a jejich okolí 

 

C) ROZTOČI 

2. Tajenka doplňovačky skrývá další živočichy příbuzné pavoukům. Kteří to jsou?  

 
1. Organismus cizopasící 

2. Pavouk žijící v koutech místností 

3. Větší shluk nervových buněk 

4. Stavební látka těla členovců i některých hub 

5. Živočichové s členitým tělem 

6. Orgány zraku 

7. Produkt (výsledek) instinktivní činnosti pavouků 

 

- velmi malí, někteří i mikroskopičtí pavoukovci, kteří mají hlavohruď srostlou se zadečkem 

 

3. Mnohé druhy této skupiny cizopasí na povrchu těla různých obratlovců. Vysvětli pojem cizopasník (parazit): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• klíště obecné  

a) Napiš, kde se klíšťata nejčastěji vyskytují: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Saje krev suchozemských obratlovců samička nebo sameček klíštěte obecného?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Napiš, jak se proti klíšťatům můžeme chránit (např. před procházkou do lesa): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Představ si, že jsi na svém těle objevil přisáté klíště. Popiš, jak budeš postupovat při jeho odstraňování: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Tento živočich je pro člověka nebezpečný, protože může být přenašečem původců některých nebezpečných 

nemocí. Napiš názvy onemocnění: 

- virové onemocnění: ………………………………………………………………………….. (encefalitida), ochrana - očkování 

- bakteriální onemocnění: ………………………………………………….. (červená skvrna, únava a zvýšená teplota, léčba antibiotiky) 



• zákožka svrabová 

- způsobuje kožní onemocnění svrab  

- samičky vrtají chodbičky v lidské pokožce a způsobují nesnesitelné svědění 

- nákaza se přenáší nedodržováním hygienických zásad 

• Varroa včelí – parazit včely medonosné  

 

D) ŠTÍŘI 

4. Doplň do textu správná slova z nabídky: klepeta, soumraku, nebezpeční, dravě, oblastech, jedový 

a) Žijí v tropických a subtropických …………………………………….. světa. 

b) Makadla mají přeměněná v ……………………………………..  . Je to jejich zbraň k chytání kořisti. 

c) Na konci zadečku mají …………………………………….. hrot, který slouží jako obrana proti útočníkovi. 

d) Štíři se živí ……………………………………..  . 

e) Vylézají za …………………………………….. – loví v noci a ve dne se ukrývají pod kameny. 

f) Někteří štíři mohou být …………………………………….. i pro člověka.  

• štír kýlnatý – vyskytuje se v jižní Evropě a severní Africe, v ČR žil u Slapské přehrady, délka 3-4 cm 

• veleštír obrovský (císařský) – největší štír na světě, dosahuje délky až 180 mm 

 

PAVOUKOVCI – OPAKOVÁNÍ 

1. Zkratkou zapiš, zda dané tvrzení patří k pavoukům (P), sekáčům (S), roztočům (R) nebo ke štírům (Š): 

a) ……… Hlavohruď je od zadečku oddělená stopkou. 

b) ……… Zadeček je protažen do bodcovitého zakončení, ve kterém je uložena jedová žláza. 

c) ……… Jsou velmi malí, někteří i mikroskopičtí. 

d) ……… Tkají pavučiny, které někteří používají k lovu kořisti. 

e) ……… Někteří zástupci této skupiny jsou parazité. 

f) ………  Na konci zadečku mají snovací žlázy ukončené snovacími bradavkami. 

g) ……… Jejich končetiny se snadno oddělí od těla a pak sekavými pohyby odvracejí pozornost útočníka. 
 

2. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv: 

a) Jed některých pavouků je pro člověka smrtelný. ANO - NE 

b) Všichni pavouci používají pavučiny k lovu kořisti. ANO - NE 

c) Sekáči loví kořist tak, že ji pozorují, a pak na ni ze zálohy skočí. ANO - NE 

d) Všichni pavoukovci mají jedové žlázy. ANO - NE 

e) Roztoči jsou tak malí, že některé druhy jsou až mikroskopické. ANO - NE 

f) Největším štírem je veleštír císařský. ANO - NE 

g) Choroba, kterou přenáší klíště, se jmenuje svrab. ANO - NE 

h) Tělo pavoukovců je rozlišeno na hlavu, hruď a zadeček. ANO - NE 

           
3. Na obrázku je znázorněn pavouk skákavka pruhovaná. Zjisti, jakým způsobem loví svou kořist: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


