
PRVOCI



PRVOCI
• tělo je tvořeno jedinou buňkou (jednobuněčné organismy)

• jediná buňka vykonává všechny životní funkce

• mikroorganismy

• nemají chloroplasty (až na výjimky)

•žijí ve vodě nebo ve vlhkém prostředí

•Pohybují se pomocí bičíků,brv nebo panožek



obr. 1

TREPKA VELKÁ



Prvoky dělíme na:

a) BIČÍKOVCE

b) KOŘENONOŽCE

(MĚŇAVKY, DÍRKONOŠCI, SLUNIVKY, MŘÍŽOVCI)

c) VÝTRUSOVCE

d)  NÁLEVNÍKY



BIČÍKOVCI

- pohybují se pomocí bičíků 

Trypanozoma spavičná

- parazitický prvok

- v tropech Afriky

- přenášen mouchou

bodalkou tse-tse

- způsobuje spavou nemoc

- třídenní horečka

- silné bolesti hlavy

- ospalost

- smrt do jednoho roku



BIČENKA



KOŘENONOŽCI

MĚŇAVKY

• vodní organismy pohybující se pomocí panožek

• uvnitř těla je zřetelné jádro, několik potravních vakuol

(dutinek) a pulsující vakuola (udržuje napětí mezi vnitřním

a vnějším prostředím)

• živí se bakteriemi, řasami a jinými prvoky, někteří parazitují

např.ve střevech - úplavice)

• potravu obklopí panožkami (cytoplazmou), do uzavřené

potravní vakuoly jsou uvolňovány trávicí šťávy

• nestrávené zbytky se odstraní prasknutím vakuoly na povrch

• rozmnožuje se nepohlavně dělením



MĚŇAVKA VELKÁ



Mezi KOŘENONOŽCE patří i: 

DÍRKONOŠCI, SLUNIVKY A MŘÍŽOVCI 

• mořští i sladkovodní

• pevné, vápenaté nebo křemičité schránky na povrchu těla

• přes otvory vysouvají nitkovité panožky (zachycení potravy)

• schránky se usazují na dně moří 

SLUNIVKA



VÝTRUSOVCI

• parazité uvnitř buněk člověka a zvířat

• např. ZIMNIČKA

• způsobuje malárii (zimnici)

NEMOC MALÁRIE

• přenášena ve slinách samičky komára rodu Anopheles

do krevního oběhu člověka (při bodnutí), zde zimnička

napadá červené krvinky → záchvaty, vysoké horečky i zimnice



ZIMNIČKA



NÁLEVNÍCI

• žijí ve znečištěných stojatých vodách (ale vodu čistí)

• živí se bakteriemi a úlomky rostlin

• v nepříznivých podmínkách (vyschnutí vody) vytváří klidové

stadium = CYSTU

• potravu přijímají buněčnými ústy, nestrávené zbytky vylučují

buněčnou řití

• rozmnožují se

a) nepohlavně: DĚLENÍM

b) pohlavně: SPÁJENÍM (dva jedinci se spojí

a vymění si části jader)



TREPKA 

VELKÁ



JÁDRO – řídí činnost buňky (organismu)

JADÉRKO – řídí rozmnožování

BRVY – zajišťují pohyb

BUNĚČNÁ ÚSTA – příjem potravy

POTRAVNÍ VAKUOLY – trávení potravy

STAŽITELNÉ VAKUOLY – odstranění přebytečné vody

BUNĚČNÁ ŘIŤ – odstranění nestrávených látek

BUNĚČNÉ ORGANELY


