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ANOTACEANOTACE
• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro 

práci za pomoci počítače, dataprojektoru a promítacího 
plátna. Dá se využít v předmětu přírodopis, sedmém 
ročníku. Je součástí tématického okruhu hmyz.

• Materiál vznikal za pomoci ŠVP v souladu s požadavky RVP 
pro přírodopis. Je určený k vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva.

• V prezentaci je stručným způsobem uvedeno systematické 
zařazení, charakteristika, výskyt a způsob života druhu.

• Součástí prezentace jsou čtyři testové otázky na 
procvičování.

• Materiál vznikal z materiálů autora, který vycházel z 
učebnice: Čabradová Věra, Hasch František, Sejpka
Jaroslav, Vaněčková Ivana: Přírodopis pro 6.ročník ZŠ a 
primu víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň, 2003.
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1.Obývá téměř celou střední Evropu. 
2.Většinu svého života přebývá na 
vodní hladině v blízkosti břehu. 

3.Lehce pobíhá po vodní hladině s 
pokrčenýma, doširoka roztaženýma 
nohama.
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1.Má štíhlé, protáhlé a černohnědě
zbarvené tělo.

2.Dlouhou dopředu protaženou hlavu. 
3.Má nepatrně viditelný sosák, kterým 

se přímo vbodne do kořisti a vysaje 
ji.

4.Velikost těla 9-12 mm. 
5.Vyskytuje se ve formě dlouhokřídlé i 

krátkokřídlé.
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1.Je hojná většinou u břehů
stojatých nebo mírně tekoucích 
vod, též pod kameny. 

2.Pohybuje se pomalu. 
3.Je dravá, živí se drobným 
hmyzem. 

4.Jako potrava jim často slouží
mrtvý nebo topící se hmyz. 
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Jako vodoměěěěrka bývá ččččasto 
nesprávněěěě označčččována jiná vodní

ploštice – bruslařřřřka.
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Procvičování tématu:Procvičování tématu:
Vodoměrka štíhlá žije:

a) Na vodní hladině

b) Pod vodní hladinou

c) Na břehu u vody
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a) Rostlinami
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a) Velmi vzácná
b) Chráněná
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