
Pracovní list č. 5 

 

Jednobuněčné vodní organismy – řasy 

 
1. V ekosystému les jsme se již setkali s jednou řasou. Napiš její název a místo, kde žije:  

___________________________________________________________________________ 

2. Napiš, mezi které organismy jsme ji zařadili a proč: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________    

(Můžeš si vzít na pomoc učebnici nebo svůj pracovní list.) 

 

Většina řas ale žije ve vodě. Patří mezi ně například pláštěnka a krásnoočko. 

    
Přečti si článek v učebnici na str. 74 a odpovídej na otázky: 

3. Porovnej již známou řasu s pláštěnkou, popiš její buňku a napiš, co mají společného  

a v čem se liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shodné organely:   ___________________________________________________________ 

Rozdílné organely:  __________________________________________________________ 

Zkus přijít na to, k čemu tyto rozdílné organely slouží: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Popiš obrázek krásnoočka a zapiš pod něj název organely, která krásnoočku na rozdíl od 

pláštěnky chybí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název chybějící organely: __________________________________________ 



Práce ve skupině: 

 
Teď už víte, proč mají některé vodní řasy červenou skvrnu. 

Přijdete na to, jak a čím se bude živit krásnoočko, když se dostane do větší hloubky? 

Své tvrzení vysvětlete. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buňka krásnoočka je kryta jemnou pružnou blanou zvanou pelikula  

( membrána), díky které může krásnoočko měnit svůj tvar. Pohyb mu umožňuje 

bičík. Prostřednictvím bičíku rychle plave a změnou svého tvaru se dokáže 

protáhnout mezi překážkami. Blízko místa, ze kterého vyrůstá bičík, má útvar 

zvaný stigma – červenou světločivnou skvrnu, jejíž pomocí krásnoočko zjišťuje, 

odkud přichází světlo.  

Když jsou delší dobu ve tmě bez možnosti fotosyntézy, dokážou se živit 
organickými částicemi. 
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