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1. Vnější stavba těla kapra 

A. Pojmenuj části kapřího těla. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

             obr. 1 

(ocasní ploutev, skřele, prsní ploutev, hřbetní ploutev, řitní ploutev, hmatové 

vousy, břišní ploutev) 

  

B. Vysvětli význam slova skřele. (Uspořádej správně slova ve větě.)   

Skřele jsou hlavy po kosti chránicí stranách žábry ploché. 

Skřele jsou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

C. Spoj co patří k sobě. 

 hřbetní 

PÁROVÉ PLOUTVE prsní 

 řitní 

NEPÁROVÉ PLOUTVE ocasní 

 břišní 

 

 

D. Sestav pravdivé výroky.  Správné slovo podtrhni. 

Postranní čára je – není smyslový orgán. 

Slouží k vnímání množství světla ve vodě - proudění vody a změn vodního tlaku. 

Postranní čára má podobu kanálků – výrůstků. 



Postranní čára se nachází na jedné – na obou stranách těla ryby. 

Jiné označení pro postranní čáru je – není proudový orgán. 

 

1. Vnitřní stavba těla kapra 

A. Jak se jmenuje orgán na fotografii a k čemu slouží? 

název orgánu: 

     

 

funkce orgánu: 

      

                                         obr. 2 

 

B. Do rámečku nakresli tvar plynového měchýře  

   kapra. 

 

C. Jaký význam má plynový měchýř pro kapra? 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               

 

2. Rozmnožování kapra 

Doplň text. 

Kapr je ryba, a ty jsou většinou …………………… pohlaví. Samice se nazývají 

…………………… a jejich vajíčka označujeme jako ………………… . Samci jsou …………………, 

protože jejich pohlavní buňky se nazývají ……………… . Oplození je ……………… a 

nazývá se ……………… . Malé rybičky, kterým říkáme ……………………, se nejprve 

vyživují se žloutkového váčku, který později ztrácí. 

 

(jikernačky, mlíčí, plůdek, vnější, mlíčák, odděleného, tření, jikry) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Tuna_Gills_in_Situ_cut.jpg


1. Vnější stavba těla kapra 

A. Pojmenuj části kapřího těla. 

1. hmatové vousy 

2. skřele 

3. prsní ploutev 

4. břišní ploutev 

5. řitní ploutev 

6. hřbetní ploutev 

7. ocasní ploutev  

       obr. 1   

(ocasní ploutev, skřele, prsní ploutev, hřbetní ploutev, řitní ploutev, hmatové 

vousy, břišní ploutev) 

  

B. Vysvětli význam slova skřele. (Uspořádej správně slova ve větě.)   

Skřele jsou hlavy po kosti chránicí stranách žábry ploché. 

Skřele jsou ploché kosti po stranách hlavy chránící žábry. . . . . . . . . . . . . 

 

C. Spoj co patří k sobě. 

 hřbetní 

PÁROVÉ PLOUTVE prsní 

 řitní 

NEPÁROVÉ PLOUTVE ocasní 

 břišní 

 

 

D. Sestav pravdivé výroky.  Správné slovo podtrhni. 

Postranní čára je – není smyslový orgán. 

Slouží k vnímání množství světla ve vodě - proudění vody a změn vodního tlaku. 

Postranní čára má podobu kanálků – výrůstků. 



Postranní čára se nachází na jedné – na obou stranách těla ryby. 

Jiné označení pro postranní čáru je – není proudový orgán. 

 

2. Vnitřní stavba těla kapra 

A. Jak se jmenuje orgán na fotografii a k čemu slouží? 

název orgánu: 

Ž Á B R Y 

 

funkce orgánu: 

D Ý CH Á N Í 

                                         obr. 2 

 

B. Do rámečku nakresli tvar plynového měchýře  

    kapra. 

 

C. Jaký význam má plynový měchýř pro kapra? 

     Nadlehčuje tělo a umožňuje mu vznášet se ve vodě.                     obr. 3 

 

3. Rozmnožování kapra 

Doplň text. 

Kapr je ryba, a ty jsou většinou odděleného pohlaví. Samice se nazývají 

jikernačky   a    jejich   vajíčka   označujeme  jako   jikry.   Samci  jsou    mlíčáci,  

protože  jejich   pohlavní   buňky   se   nazývají   mlíčí.   Oplození   je   vnější    a  

nazývá    se    tření.   Malé    rybičky,   kterým    říkáme    plůdek,    se     nejprve  

vyživují se žloutkového váčku, který později ztrácí. 

 

(jikernačky, mlíčí, plůdek, vnější, mlíčák, odděleného, tření, jikry) 
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