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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.Dravá vodní ploštice.
2.Obývá celou Evropu.
3.Vyskytuje se od nížin do hor.
4.Je to spíše méně hojný druh, jen v 

některých oblastech je hojnější.
5.Žije převážně na dně stojatých nebo 

pomalu tekoucích vod s bahnitým dnem 
a porostlými břehy.
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1.Má velice ploché asi 2 cm dlouhé tělo, hnědé
až načernalé barvy, které připomíná zetlelý
list.
2.Má plně vyvinutá křídla, lítá však jen zřídka.
3.První pár končetin má klešťovitě zahnutý pro 
uchvácení kořisti, zbylé dva páry jsou kráčivé.
4.Dýchá vzdušný kyslík, proto má na konci 
zadečku dvě asi 8 mm dlouhé dýchací trubice, 
pomocí nichž dýchá, aniž by se celá vynořila z 
vody.
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1. Samice je schopna se v době páření spářit až s 
6 - 7 samci. 

2. Páření probíhá na jaře.
3. Samice klade až 70 vajíček na stonky vodních 

rostlin.
4. Nakladená vajíčka hlídá samec a zároveň je 

zvlhčuje.
5. Larvy (nymfy) se vylíhnou všechny najednou a 

spadají do vody. 
6. Po několika dnech začínají lovit pulce. 
7. Během vývoje se larvy pětkrát svlékají
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1. Dospělec se pohybuje velmi pomalu.
2.Při otřesu a nebezpečí upadá do stavu 

strnulosti, kdy připomíná list rostliny. 
3.Přezimuje jako dospělec.
4.Má velmi specifický způsob lovu, loví např. 

hmyz, potěr ryb a pulce.
5.Kořist chytá předními končetinami, bodne ji 

svým sosákem a vpustí do ní jed. 
6.Jed kořist nejprve znehybní a poté způsobí, 

že se její vnitřní orgány promění na 
tekutinu, kterou splešťule může vysát.
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