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Zvěřinec na dvorku, aneb brouci, hmyz a členovci: kdo je kdo? 

Shrnutí 

Úloha je zaměřena na pozorování a pochopení stavby těla a systému členovců a reaguje na 

skutečnost, že mnoho žáků a studentů (ale i široké veřejnosti) často označuje větší část členovců za 

hmyz a řadu zástupců hmyzu považuje za brouky. 

Cílová skupina 

1. a 2. stupeň základní školy, možnost využít i v zájmovém útvaru 

Časová náročnost 

2 bloky – 1. blok - sběr materiálu + 1 vyučovací hodina řešení úlohy 

Prostorové požadavky 

Pro provedení úlohy není potřebná speciální laboratoř, stačí běžná školní třída. Pro sběr materiálu se 

hodí školní zahrada, dvůr nebo blízké okolí školy nebo bydliště žáků. 

Klíčové otázky 

 Jaká je stavba těla jednotlivých skupin členovců? 

 Jaké jsou obecné a speciální znaky jednotlivých taxonů členovců? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Klasifikace členovců 

 Sběr materiálu pro pozorování 

 Pozorování živočichů a jejich životních projevů 

 Schopnost zaznamenat pozorování 

 Nákres a popis biologického objektu. 

Návaznost na RVP 

Člověk a jeho svět (1. stupeň) 

Rozmanitost přírody 

žák porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy. 

žák třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 
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Člověk a příroda (2. stupeň) 

Biologie živočichů 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů 

Praktické poznávání přírody 

praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem (případně 

dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky 

odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

Materiál 

Lupy, sklenice nebo plastová dóza, Petriho miska nebo jiná plochá nádobka s průhledným víkem, 

pravítko, pinzeta, podle možností a potřeby kuchyňský cedník. 

Podrobné pokyny 

Členovci jsou nejrozšířenější a nejpočetnější skupinou živočichů na Zemi. Jejich tělo je kryté 

exoskeletem (kutikulou) a je složeno z několika tělních částí. Mají článkované končetiny charakteru 

kráčivých noh nebo různě formovaných tělních přívěsků. Vyskytují se prakticky všude, tedy 

v terestrických biotopech ve sladké i slané vodě. Jejich velikost kolísá od mikroskopických rozměrů až 

po velikost řádově v desítkách cm. 

Tato úloha je zaměřena na vyhledávání a sledování členovců v běžných biotopech v bezprostředním 

okolí školy nebo bydliště žáků, tedy tam, kde je mohou žáci nejsnáze a nejčastěji nalézt nebo je tam 

mohou pozorovat. 

Cílem úlohy je konkretizovat představy o morfologii jednotlivých dílčích taxonů a prakticky 

demonstrovat jejich znaky a rozdíly v rámci kmene členovců. 

Badatelský charakter úlohy je dán zejména zvládnutím metodiky odchytu, pozorování a 

zaznamenávání výsledků a ověřováním žákovských hypotéz o systematickém zařazení (klasifikaci) 

jednotlivých organismů. Zvládnutí techniky určování organismů pomocí zoologického klíče je 

doprovodným efektem úlohy, ale není nezbytné. Jde více o zaznamenávání společných a rozdílných 

znaků vyšších taxonů, které jsou často mylně zařazovány. 
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1. fáze úlohy se provádí v terénu (školní zahrada, chodník, dvůr, les, louka apod.), kde mohou žáci ve 

dvojicích nebo menších skupinkách získat zástupce členovců sběrem nalezených jedinců. 

Kde hledat: 

 pod kameny 

 proséváním půdy 

 na listech, větvích a povrchu kůry 

stromů a keřů 

 jiná místa – pod opadanými listy, 

štěrbiny v dlažbě, obkladech, rohy 

budov, apod. 

 

2. Ve třídě lze nalezené exempláře umístit do Petriho misek nebo jiných uzavřených plochých nádob 

a pozorovat lupou, binokulární lupou či školním mikroskopem. 

3. Úkoly pro žáky: 

 určení materiálu do úrovně třídy nebo podkmenu s využitím jednoduché tabulky (viz 

přiložený pracovní list) 

 popsání způsobu nebo charakteru pohybu 

 popis dalších životních projevů, jsou-li pozorovány 

 změření velikosti těla 

 zakreslení  a popis těla 

Na závěr shrnou žáci svá pozorování a pozorování zaznamenají do tabulky. 

 

Možné modifikace úlohy: 

Výběr lokality pro hledání členovců je možné rozšířit nebo zaměřit na vybraný konkrétní biotop nebo 

habitat – les, rybník, potok, půda (s využitím improvizovaného Tulgrénova přístroje), tlející rostlinný 

materiál, interiér školní budovy apod. Sběr materiálu mohou žáci uskutečnit i samostatně, ve volném 

čase v okolí svého bydliště a získaný materiál analyzovat ve škole. Je-li materiálu málo, lze 

sumarizovat jednotlivé nálezy za celou třídu nebo zájmový útvar. 

Podle podmínek je možné sledovat výskyt členovců v rozdílné denní době nebo rozdílném počasí.  

V tomto případě by se žáci pokusili vysvětlit příčiny rozdílných nálezů. 

Úlohu je možné rozšířit o přesnější determinaci druhu s využitím obrazových atlasů nebo 

internetových zdrojů. Je možné zjistit i odborné, latinské, jméno. U některých druhů by to bylo 

možné i analyzovat původ tohoto názvu. Dále lze demonstrovat mezinárodní charakter názvosloví 

tím, že tento název zadáme do internetového vyhledávače a množství odkazů bude větší než při 

vyhledávání v českém jazyce. 
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Determinace skupin členovců je možná i v terénu, k tomu je zapotřebí vytisknout tabulky 

v pracovním listu pro určování skupin členovců a tabulku pro evidenci počtu nalezených exemplářů. 

Použitá literatura 

Appel S. 1998: Arthropods. Walch Publishing, Portland. 

Autorství a kontakt na autora 

Mgr, J. Petr, Ph.D. janpetr@pf.jcu.cz 
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Pracovní listy 

Tabulka pro určení skupin členovců: 

Třída nebo podkmen Charakteristika Příklad 

korýši 2 páry tykadel rak, hrotnatka , buchanka, 

stínka (1. pár tykadel 

redukovaný), blešivec 

stonožky 1 pár tykadel 

více tělních článků 

1 pár končetin na každém 

článku 

stonožka 

mnohonožky podobně jako stonožky, ale 

2 páry končetin na tělních 

článcích 

mnohonožka, svinule, plochule 

pavoukovci 2 části těla 

nemají tykadla 

klepítka 

makadla 

4 páry kráčivých noh 

 

křižák, pokoutník, běžník, sekáč 

hmyz 1 pár tykadel 

3 části těla 

3 páry končetin 

moucha, vosa, mravenec, 

slunéčko 
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Doplň nalezené členovce do následující tabulky: 

třída/podkmen Nákres tvaru těla, 

velikost v mm 

Místo nálezu Popis pohybu a jiných 

projevů. 

    

    

    

    

 

 



 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

7 

 

Počty nalezených jedinců na jednotlivých stanovištích 

Místo nálezu korýši stonožky mnohonožky pavoukovci hmyz 
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Nákres vybraného živočicha s využitím lupy, stereolupy nebo mikroskopu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvětšení: ......................................... 

 

Název živočicha: ........................................................................................... 

 

 


