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Metodické poznámky: Pracovní listy(stránky 3–5 ) učitel žákům vytiskne, popř. rozešle 

na jejich PC a žáci je samostatně vypracují (např. v rámci 
domácí přípravy) 

 
Na stránkách 6-8 je kopie zadaného textu a v něm červeným 
písmem uvedeno autorské řešení.   



 3

Mezi  námi  bacily   -   trénink 
 

    1.  Doplň druhové jméno baktérie a uveď název onemocnění, které způsobuje: 

 

Druh bakterie onemocnění 

Clostridium  

Bacillus  

Mycobacterium  

Neisseria  

Salmonella  

Streptococcus  

Treponema  

Vibrio  

 
   
  2.  Kterou bakterií se lze nakazit uvedeným způsobem? Přiřaď a zapiš správné písmeno. 

 
 

 

Cesta nákazy ŘEŠENÍ  Bakterie 

1 kapénková infekce 1  A Yersinia pestis 

2 kousnutí blechou 2  B Clostridium tetani 

3 nepřevařená voda 3  D Mycobacterium tuberculosis 

4 pohlavní styk 4  E Clostridium botulinum 

5 říznutí o střep v hlíně 5  F Bacillus anthracis 

6 nafouknutá konzerva 6  G Neisseria gonorhoeae 

7 
otevření dopisu  

a kontakt s infikovaným papírem 
7  H Salmonella typhi 

 
    
 3. Doplňte tabulku: 
 
 

přezdívka vědecké jméno bakterie význam 

Kochův bacil   

Döderleinův bacil   

zlatý stafylokok   
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     …Dříve než nastal konec podzimu, vypukl mor. Joska, který se vrátil od své milé, hlásil, že hodinu 
cesty za Možděnicí lidé morem umírají. Tentokráte nebyl ani čas, aby běžel posel s červeným znamením 
a bubnoval na poplach. Smrt s kosou byla rychlejší... 
    ...Život jakoby se zastavil. Každý dělal jen to, co bylo 
nejnutnější pro jediný a nejistý den. Kuchyňská podlaha, která 
se denně umývala, byla teď plná nečistoty a Kateřina se 
nedokázala přinutit, aby ji alespoň zametla. Byla to ochablost 
duše víc než nedostatek tělesných sil. Sama dala koňům i kravám 
seno, pobídla pasáka, aby donesl i ovcím drahocennou píci, 
která měla zůstat na zimu. Kdo by myslil tak daleko? Slepicím 
otevřela zeleninovou zahrádku, zeleninu už nebude sklízet, ať se 
slepice nasytí jak dovedou. 
 Předvečerní čas přinášel z dálky tichý zvuk zvonku....  

.....Umíráček zmkl. Nebo to byl přeci jen kravský zvonek? 
Vítr vanul z jiné strany, odkud chtěli něco slyšet. Byl snad 
s morem konec? Právě naopak, dozvěděli se. Zvoník je už dávno 
po smrti, ve společném hrobě, kdo by lezl na věž? V celém kraji 
zemřelo lidí na stovky a moroví muži v kuklách z nichž jim jen 
vykukují opilé oči, už odmítají kopat hroby a mrtvé odnášet a 
pochovávat. Sotva se sami drží na nohou, je to jen obecní 
kořalka, která je nosí od domu k domu a  s naplněnou károu              Zobrazení lékařů během epidemie moru 
u je vede rovnou ke společné jámě...                                           vAnglii v 17. století 
 ...Jakub s pasákem zůstali sami ...                       http://historicky.blog.cz/0808/3-nejvetsi-morove-rany-rozpoutaly-des-i-
orgie                          . 

                    
                                                                                                          

 
Úryvky z knihy Heleny Šmahelové Stíny mých otců popisují život ve Šmahelově mlýně u Veselého 
kopce na Chrudimsku v průběhu morové epidemie v pobělohorské době. 
 
[ŠMAHELOVÁ, Helena. Stíny mých otců. Praha: Československý spisovatel, 1984.]  
  
 
 
      4.  Pročtěte si článek na této adrese http://www.vesmir.cz/clanek/historie-morovych-epidemii 
      a rozhodněte, zda jsou pravdivá následující tvrzení: 
 

A První rozsáhlá epidemie pravého moru začala v Českých zemích 
roku 1347. Ano Ne 

B Druhá vlna moru se v Čechách odehrávala v letech 1357 – 1363. Ano Ne 

C V období let 1350 – 1650 se morové epidemie opakovaly přibližně 
dvakrát v každém desetiletí. Ano Ne 

D 
Prodloužení intervalů mezi jednotlivými epidemiemi po třicetileté 
válce bylo způsobeno získáním přirozené imunity a zlepšením 
hygienických podmínek ve městech. 

Ano Ne 

E 
Nejvýraznějším opatřením, které pomohlo v obraně proti morovým 
epidemiím, bylo budování městských vodovodů a stavění domů, kde 
byli izolováni nemocní. 

Ano Ne 

F Morové epidemie ovlivnily i mořeplavbu a obchod se vzácným 
dřevem, které bylo používáno jako obrana před nákazou. Ano Ne 
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    5. Na kterou bakteriální nákazu zemřely následující osobnosti a čím byly tyto osoby významné? 
 

osobnost kým byl onemocnění 

Karel Havlíček Borovský   

Bedřich Smetana   

Alberto Vojtěch Frič   

 
 
 
   6. Na následující webové stránce naleznete schéma potravní pyramidy. Obrázek si 
prohlédněte, překreslete či stáhněte a zkuste doplnit k anglickým pojmům české překlady. 
Potom doplňte do potravních vztahů, kde se uplatňují bakterie, případně doplňte, o které 
typy bakterií jde.  
 
http://visual.merriam-webster.com/earth/environment/food-chain.php 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7. Se kterými rostlinami žijí v symbióze hlízkovité bakterie? 
        a) s brukvovitými     b) s bobovitými            c) s okoličnatými         d) s hvězdicovitými 
 

    8. Zpráva z netu... 

http://www.tyden.cz/rubriky/veda/planeta-zeme/geneticky-upravena-bakterie-vyrabi-
fotosyntezou-naftu_181221.html     

Výše uvedený odkaz vás nasměruje na zprávu o jednom vědeckém objevu.  
Dá se tomu věřit? Zkuste najít další informace a stručně uveďte svůj názor na danou věc. 
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         Řešení 
 
  1.  Doplň druhové jméno baktérie a uveď název onemocnění, které způsobuje: 

 

Druh bakterie onemocnění 

Clostridium tetani tetanus 

Bacillus anthracis sněť slezinná, antrax 

Mycobacterium tuberculosis TBC - tuberkulóza 

Neisseria gonorrhoeae kapavka 

Salmonella typhi břišní tyfus 

Streptococcus pyogenes popř. S. pneumonie angína, spála, zánět stř. ucha, popř. zápal 

plic, meningitida 

Treponema pallidum syfilis – příjice 

Vibrio cholerae cholera 

 
    2.  Kterou bakterií se lze nakazit uvedeným způsobem? Přiřaď a zapiš správné písmeno. 
 

 
 

Cesta nákazy ŘEŠENÍ  Bakterie 

1 kapénková infekce 1 D A Yersinia pestis 

2 kousnutí blechou 2 A B Clostridium tetani 

3 nepřevařená voda 3 H D Mycobacterium tuberculosis 

4 pohlavní styk 4 G E Clostridium botulinum 

5 říznutí o střep v hlíně 5 B F Bacillus anthracis 

6 nafouknutá konzerva 6 E G Neisseria gonorhoeae 

7 
otevření dopisu  

a kontakt s infikovaným papírem 
7 F H Salmonella typhi 

   
 
    3. Doplňte tabulku: 
 
 

přezdívka vědecké jméno bakterie význam 

Kochův bacil Mycobacterium tuberculosis původce tuberkulózy 

Döderleinův bacil Lactobacillus vaginalis základní bakterie vaginální flóry 

zlatý stafylokok Staphyloccocus aureus 
bakterie produkující toxiny, původce 

otrav a jiných potíží 
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    …Dříve než nastal konec podzimu, vypukl mor. Joska, který se vrátil od své milé, hlásil, že hodinu 
cesty za Možděnicí lidé morem umírají. Tentokráte nebyl ani čas, aby běžel posel s červeným znamením 
a bubnoval na poplach. Smrt s kosou byla rychlejší... 
    ...Život jakoby se zastavil. Každý dělal jen to, co bylo 
nejnutnější pro jediný a nejistý den. Kuchyňská podlaha, 
která se denně umývala, byla teď plná nečistoty a Kateřina 
se nedokázala přinutit, aby ji alespoň zametla. Byla to 
ochablost duše víc než nedostatek tělesných sil. Sama dala 
koňům i kravám seno, pobídla pasáka, aby donesl i ovcím 
drahocennou píci, která měla zůstat na zimu. Kdo by myslil 
tak daleko? Slepicím otevřela zeleninovou zahrádku, 
zeleninu už nebude sklízet, ať se slepice nasytí jak dovedou. 
 Předvečerní čas přinášel z dálky tichý zvuk zvonku....  

.....Umíráček zmkl. Nebo to byl přeci jen kravský 
zvonek? Vítr vanul z jiné strany, odkud chtěli něco slyšet. Byl 
snad s morem konec? Právě naopak, dozvěděli se. Zvoník je 
už dávno po smrti, ve společném hrobě, kdo by lezl na věž? 
V celém kraji zemřelo lidí na stovky a moroví muži v kuklách 
z nichž jim jen vykukují opilé oči, už odmítají kopat hroby a 
mrtvé odnášet a pochovávat. Sotva se sami drží na nohou, je 
to jen obecní kořalka, která je nosí od domu k domu                            Zobrazení lékařů během epidemie moru  
a s naplněnou károu je vede rovnou ke společné jámě...                                              vAnglii v 17. století. 

...Jakub s pasákem zůstali sami ...                    http://historicky.blog.cz/0808/3-nejvetsi-morove-rany-rozpoutaly-des-i-orgie 

 
  
 

Úryvky z knihy Heleny Šmahelové Stíny mých otců popisují život ve Šmahelově mlýně u Veselého 
kopce na Chrudimsku v průběhu poslední morové epidemie. 
 
[ŠMAHELOVÁ, Helena. Stíny mých otců. Praha: Československý spisovatel, 1984.]  
  
 
  4.  Pročtěte si článek na této adrese http://www.vesmir.cz/clanek/historie-morovych-epidemii 
 a rozhodněte, zda jsou pravdivá následující tvrzení: 
 

A První rozsáhlá epidemie pravého moru začala v Českých 
zemích roku 1347. Ano Ne 

Tato vlna moru 
v Evropě Čechy téměř 
minula. 

B Druhá vlna moru se v Čechách odehrávala v letech 1357 – 
1363. Ano Ne  

C V období let 1350 – 1650 se morové epidemie opakovaly 
přibližně dvakrát v každém desetiletí. Ano Ne Každé dva roky – tedy 

cca pět za desetiletí. 

D 
Prodloužení intervalů mezi jednotlivými epidemiemi po 
třicetileté válce bylo způsobeno získáním přirozené imunity 
a zlepšením hygienických podmínek ve městech. 

Ano Ne  

E 
Nejvýraznějším opatřením, které pomohlo v obraně proti 
morovým epidemiím, bylo budování městských vodovodů a 
stavění domů, kde byli izolováni nemocní. 

Ano Ne 
Výrazným kladem 
bylo budování 
městské kanalizace. 

F 
Morové epidemie ovlivnily i mořeplavbu a obchod se 
vzácným dřevem, které bylo používáno jako obrana před 
nákazou. 

Ano Ne Ne se dřevem, ale se 
vzácným kořením 
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     5. Na kterou bakteriální nákazu zemřely následující osobnosti a čím byly tyto osoby významné? 
  

osobnost kým byl onemocnění 

Karel Havlíček Borovský spisovatel, novinář  

(1821 – 1856) 

tuberkulóza 

Bedřich Smetana český hudební skladatel, 

dirigent    (1824-1884) 

syfilis – tento názor už ale nahrazuje 

přesvědčení o infekčním zánětu kostní 

dřeně po úrazu v mládí a psychické 

změny měla na svědomí nejspíš 

arterioskleróza mozkových tepen  

Alberto Vojtěch Frič český etnograf, botanik 

cestovatel a spisovatel, 

pěstitel kaktusů (1882 – 

1944) 

tetanus (škrábl se o hřebík) 

 
 
    6. Na následující webové stránce naleznete schéma potravní pyramidy. Obrázek si 
prohlédněte, stáhněte či překreslete a zkuste doplnit k anglickým pojmům české překlady. 
Potom doplňte do potravních vztahů, kde se uplatňují bakterie, případně doplňte, o které 
typy bakterií jde.   http://visual.merriam-webster.com/earth/environment/food-chain.php 

individuální řešení 

 

 

    7. Se kterými rostlinami žijí v symbióze hlízkovité bakterie? 
    a) s brukvovitými    b) s bobovitými            c) s okoličnatými         d) s hvězdicovitými 

 

   8. Zpráva z netu... 

http://www.tyden.cz/rubriky/veda/planeta-zeme/geneticky-upravena-bakterie-vyrabi-
fotosyntezou-naftu_181221.html 

Výše uvedený odkaz vás nasměruje na zprávu o jednom vědeckém objevu.  
Dá se tomu věřit? Zkuste najít další informace a stručně uveďte svůj názor na danou věc. 
 

individuální řešení 
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 06-05-2013] . 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 

 
 


