
Přírodopis 6.tř. 

29.4. 

Dobrý den, budeme pokračovat v učivu o řasách. V minulém týdnu jste se dověděli, že na Zemi žijí 3 druhy řas – 

červené, hnědé a zelené.  Mohou žít  v mořích, sladkých vodách, na kůře stromů i ve vlhké půdě. 

Doplníme si informace k zeleným řasám. 

 

Další zástupci zelených řas jsou váleč, žabí vlas, šroubatka a krásnoočko.  

Prohlédněte si obrázek váleče. Má kulovitý tvar a uvnitř jsou buňky. Jedná se o kolonii. Buňky na povrchu kolonie 

mají dva bičíky. Celá kolonie je obalena a vyplněna slizem. 

Bývá součástí planktonu. 

 

Žabí vlas  je vláknitá mnohobuněčná řasa, která může žít ve sladké vodě i slané vodě. 

 

Šroubatka – je zelená mnohobuněčná řasa, která má šroubovitě utvořený chloroplast. 

 

Krásnoočko – je jednobuněčný organismus. Žije v rybnících a kalužích, většinou ve znečištěných vodách. 

Provádí fotosyntézu, ale pokud je dlouhodobě ve tmě, může se živit organickými látkami. 

Na povrchu těla má pružnou blánu – pelikulu, díky ní může měnit svůj tvar. 



Útvar zvaný stigma je červená světločivná skvrna, jejíž pomocí krásnoočko zjišťuje, odkud přichází světlo. 

 

V učebnici na str.80 si přečtěte, jaký význam mají řasy pro život na Zemi. 

 

Napište si zápis: 

Zelené řasy – pokračování 

Váleč - má kulovité tělo, jedná se o kolonii zelených řas.  Uvnitř jsou buňky. Buňky na povrchu mají 

 dva bičíky, které slouží k pohybu. Celá kolonie je vyplněna a obalena slizem . Žije ve sladké vodě. 

 

Žabí vlas je mnohobuněčná řasa žijící hlavně ve sladké vodě. 

 

Krásnoočko  má na povrchu těla pružnou blánu – pelikulu, která mu umožňuje měnit tvar. K pohybu slouží bičík. 

Stigma je červená světločivná skvrna. Pomocí ní krásnoočko pozná, odkud přichází světlo. 

Provádí fotosyntézu, ale pokud je dlouhodobě ve tmě, může se živit organickými látkami. 

Žije ve  znečištěných vodách (např. v kalužích a rybnících). 

 

Význam řas – uvolňují velké množství kyslíku ( jsou významnými producenty) 

                     -bývají součástí planktonu a tím potravou mnohých živočichů 

                     -využívají se v potravinářství a k výrobě léčiv 

 

Nakreslete váleče a krásnoočko podle učebnice  (krásnoočko popište). 

Opakování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1945 

 



Vypracujte následující testík, ofoťte a odešlete, prosím, na e-mail urdova.j@centrum.cz do 6.5. ke kontrole. 

Zelené řasy: 

1.Kde žije zrněnka: 

 

2.Popište tělo váleče: 

 

3.Kde žije krásnoočko: 

 

4.Kterou zelenou řasu můžeme najít i v akváriích: 

 

5.Která zelená řasa je opatřena dvěma bičíky: 

 

6.Jak se rozmnožuje zelenivka: 
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