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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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KOBYLKA ZELENÁKOBYLKA ZELENÁ
1.1.1.1. Jedna z nejvJedna z nejvJedna z nejvJedna z největších středoevropských kobylek, 

dosahuje délky 28-42 mm. 
2.2.2.2. Je znaJe znaJe znaJe značně rozšířená téměř po celé Evropě, 

všude přítomný druh.
3.3.3.3. Nevyskytuje se jen ve vysokých pohořích a příliš Nevyskytuje se jen ve vysokých pohořích a příliš Nevyskytuje se jen ve vysokých pohořích a příliš Nevyskytuje se jen ve vysokých pohořích a příliš 

studených oblastech.studených oblastech.studených oblastech.studených oblastech.
4.4.4.4. Snadno a rychle dokSnadno a rychle dokSnadno a rychle dokSnadno a rychle dokáááážžžže rozšířřřřit území výskytu. 
5.5.5.5. V České republice je hojná po celém území od V České republice je hojná po celém území od V České republice je hojná po celém území od V České republice je hojná po celém území od 

nínínínížin až do pahorkatin. 
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1. Je aktivní od odpoledne do noci.
2. Samečkové od odpoledne do noci vytrvale 

cvrkají (stridulují). 
3. Na jednom ze žeber levého křídla má řadu 

drobných zoubků.
4. Pohybem křídel tře tyto zoubky o hranu 

pravého křídla a tím vydává cvrkavý zvuk.
5. Cvrkání samečků má přivábit samičku.
6. Zvuk je slyšet až stovky metrů daleko.
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1.Vyskytuje se na okrajích lesů, polích, 
na loukách i v blízkosti lidských sídel.

2.Většinou obývá stromy a keře. 
3.Je všežravá a dravá, živí se zejména 

hmyzem (hlavně mšicemi), ale i 
rostlinami.

4.První pár nohou nese sluchové ústrojí.
5.Třetí pár nohou má uzpůsoben ke 

skákání.
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1. Dospělci se vyskytují se od července do 
října. 

2. Samička klade dlouhým kladélkem 70-100 
vajíček, která přezimují a larvy (nymfy) se 
líhnou na jaře. 

3. Larvy (nymfy) dospívají teprve v červenci či 
v srpnu.

4. Larva (nymfa) se v posledním larválním 
stádiu podobá dospěěěělci. 

5. Larvy se živí mšicemi.
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Procvičování tématu:Procvičování tématu:
Kobylka zelená přezimuje jako:

a)Vajíčko

b)Kukla

c)Dospělec 
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Procvičování tématu:Procvičování tématu:

Kobylka zelená se živí:
a) Mšicemi
b) Žížalami
c) Houbami
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Procvičování tématu:Procvičování tématu:

Kobylka zelená patří mezi:
a) Hmyz s proměnou dokonalou
b) Hmyz s proměnou částečnou
c) Hmyz s proměnou nedokonalou
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Procvičování tématu:Procvičování tématu:
Kobylka zelená je:
a) Velmi vzácná
b) Velmi chráněná
c) Je rozšířená
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