Seznam organismů na poznávačku
HOUBY
Plíseň hlavičková, kropidlovec černavý, štětičkovec, kropidlák, hlízenka ovocná, smrž, ucháč, lanýž, rez travní, ucho Jidášovo,
liška, troudnatec kopytovitý, pestřec obecný, pýchavka obecná, hadovka smrdutá, hřib smrkový, hřib žlučník, hřib satan, hřib
žlutomasý, suchohřib hnědý, kozák, křemenáč, klouzek sličný, žampión (pečárka), muchomůrka zelená, muchomůrka růžovka,
muchomůrka tygrovaná, václavka, bedla, hlíva ústřičná, holubinka, ryzec pravý, ryzec kravský, hnojník (obecný)
LIŠEJNÍKY
Terčovka bublinatá, mapovník (lišejník) zeměpisný, pukléřka islandská, provazovka, dutohlávka
ŘASY + KRÁSNOOČKA
krásnoočko, šroubatka, váleč koulivý, chaluha bublinatá, rozsivka, žabí vlas (Cladophora), Porphyra
MECHOROSTY
Porostnice mnohotvará, ploník, měřík, rašeliník, bělomech, dvouhrotec
KAPRAĎOROSTY
Plavuň vidlačka, plavuň pučivá, přeslička rolní, přeslička lesní, kapraď osténkatá, kapraď samec, papratka samičí, žebrovice
různolistá, jelení jazyk, hasivka orličí, sleziník červený, sleziník routička, nepukalka vzplývající (plovoucí), parožnatka
NAHOSEMENNÉ
Borovice lesní, borovice černá, borovice kleč, borovice vejmutovka, borovice pinie, smrk ztepilý, smrk omorika, smrk pichlavý,
jedle, douglaska tisolistá, modřín opadavý, tis červený, jalovec obecný, zerav, cedr
KRYTOSEMENNÉ
Blatouch bahenní, jaterník podléška, sasanka hajní, koniklec luční, pryskyřník prudký, pryskyřník plazivý, oměj šalamounek, orsej
jarní, růže šípková, jahodník, řepík lékařský, mochna husí, kontryhel, jeřáb obecný (ptačí), hloh, slivoň trnka, mandloň, hrách
setý, fazol obecný, sója luštinatá, podzemnice olejná, trnovník akát, jetel luční, tolice vojtěška, štědřenec odvislý, vlčí bob
mnoholistý, bršlice kozí noha, kopr vonný, bolševník, blín černý, durman obecný, rulík zlomocný, mochyně židovská třešeň,
petúnie, tabák virginský, brukev řepka olejka, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice rolní, křen selský, ředkev ohnice,
česnáček lékařský, konvalinka vonná, křivatec žlutý, lilie zlatohlavá, modřenec, vraní oko čtyřlisté, ocún, srha říznačka, bojínek
luční, psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, pšenice, ječmen, oves, žito, kukuřice, proso, rýže, podběl lékařský, čekanka obecná,
pěťour, řebříček, heřmánek pravý, rmen rolní, lopuch, chrpa modrá, pcháč oset, bodlák obecný, měsíček lékařský, papája,
ananas, fíkovník, olivovník, kakaovník, kávovník, vinná réva, bavlník, banánovník, zázvor, jilm, habr, buk lesní, dub letní, dub
zimní, dub červený, javor mléč, javor klen, javor babyka, kaštanovník, jinan dvoulaločný, topol bílý, topol černý, topol osika, olše,
líska, lípa srdčitá, lípa velkolistá, jírovec maďal, pámelník, ptačí zob, hluchavka skvrnitá, hluchavka nachová, pitulník žlutý,
mateřídouška, šalvěj lékařská, popenec břečťanolistý, oregano, levandule, máta, netýkavka (malokvětá), křídlatka, střevíčník
pantoflíček, tořič (hmyzonosný), prstnatec (májový), rosnatka, mucholapka, láčkovka, náprstník, rozrazil rezekvítek
JEDNOBUNĚČNÍ
Trypanozóma, bičenka, lamblie (střevní), měňavka, penízek, mřížovci, trepka, mrskavka, keřenka, vířenka
HOUBOVCI (PORIFERA)
Houba pletená, houba pohárová, houba mycí
ŽAHAVCI
Nezmar, měchýřovka portugalská, talířovka ušatá, kořenoústka plicnatá, čtyřhranka, korál červený, větevník parožnatý,
varhanitka, sasanka
PLOŠTĚNCI, HLÍSTI
Ploštěnka mléčná, potoční, motolice jaterní, tasemnice dlouhočlenná, tasemnice bezbranná, škulovec široký, škrkavka, roup
dětský, svalovec stočený
MĚKKÝŠI
Zavinutec, ostranka, homolice, ušeň, bahenka (živorodá), plovatka bahenní, okružák ploský, hlemýžď zahradní, páskovka keřová,
páskovka hajní, suchomilka obecná, plzák španělský, slimák popelavý, škeble rybničná, velevrub malířský, srdcovka jedlá,
hřebenatka, zéva obrovská, slávka jedlá, ústřice jedlá, perlotvorka mořská, loděnka hlubinná, sépie obecná, chobotnice,
argonaut pelagický
KROUŽKOVCI
Nereidka, rournatec, žížala, nitěnka, pijavka lékařská, pijavka koňská, chobotnatka rybí

ČLENOVCI
Ostrorep, štír, křižák obecný, křižák pruhovaný, pokoutník domácí, vodouch stříbřitý, třesavka, stepník rudý, snovačka jedovatá,
skákavka, běžník, sklípkan, slíďák; štírek, sekáč, klíště obecné, zákožka svrabová, sametka rudá, žábronožka, hrotnatka, listonoh,
buchanka, rak říční, rak bahenní, krab, langusta, humr, kreveta, stínka, svinka, beruška vodní, blešivec
stonožka, mnohonožka, chrobák lesní, kovařík krvavý, páteříček, lýkožrout smrkový, zobonoska, roháč obecný, střevlík kožitý,
střevlík fialový, tesařík obrovský, tesařík dubový, tesařík alpský, světluška, bekyně mniška, lišaj smrtihlav, přástevník medvědí,
mravenec, lumek, pilořitka velká, jepice, vážka ploská, šídlo, šidélko, motýlice lesklá, bruslařka, vodoměrka, splešťule blátivá,
znakoplavka, potápník vroubený, vodomil černý, komár pisklavý, ovád, bzikavka, chrostík, slunéčko sedmitečné, mandelinka
bramborová, chroust obecný, chroustek letní, hrobařík, babočka admirál, babočka osiková, babočka paví oko, babočka
kopřivová, otakárek fenyklový, otakárek ovocný, bělásek zelný, včela medonosná, čmelák, mšice, pestřenka, krtonožka, cvrček
polní, cvrček domácí, saranče modrokřídlá, kobylka zelená, zlatoočka, mravkolev, pěnodějka, cikáda, ruměnice pospolná, kněžice
páskovaná, škvor obecný, rybenka, moucha domácí, masařka, octomilka, štěnice, blecha, veš dětská, šváb obecný, rus domácí
OSTNOKOŽCI
Ježovka, hvězdice, hadice, sumýš, lilijice
PARYBY
Žralok bílý, žralok obrovský, máčka skvrnitá, kladivoun velký, manta atlantská, trnucha obecná, piloun obecný
RYBY
Bahník africký, latimérie podivná, jeseter, pstruh (potoční), losos, lipan podhorní, štika obecná, kapr obecný, karas obecný, lín
obecný, cejn velký, plotice, mník jednovousý, amur bílý, hořavka duhová, sumec velký, parma obecná, muréna obecná, úhoř
říční, koljuška tříostná, koníček mořský, treska obecná, okoun říční, candát obecný, lezec obojživelný, makrela obecná, tuňák
obecný, platýs obecný, ježík, perutýn ohnivý
OBOJŽIVELNÍCI
Mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek velký, čolek horský, velemlok čínský, macarát jeskynní, axolotl mexický, skokan zelený, skokan
hnědý, ropucha obecná, ropucha zelená, ropucha krátkonohá, rosnička zelená, kuňka obecná, pralesnička (dendrobátka),
blatnice skvrnitá, ropuška starostlivá, pipa americká
PLAZI
Hatérie, kožatka velká, kareta obrovská, kajmanka supí, matamata, dlouhokrčka, želva nádherná, želva zelenavá, želva
žlutohnědá, želva bahenní, krokodýl, aligátor, gaviál indický, gekon obrovský, leguán zelený, chameleon (obecný), varan
komodský, agama límcová, agama vousatá, ještěrka obecná, ještěrka zelená, slepýš křehký, hroznýš královský, chřestýš, kobra,
zmije obecná, zmije růžkatá, užovka obojková, užovka hladká, užovka stromová
PTÁCI
Čáp bílý, čáp černý, tetřev hlušec, tetřívek obecný, jestřáb lesní, káně lesní, holub skalní, kukačka obecná, výr velký, sýček
obecný, puštík obecný, sova pálená, sovice sněžní, datel černý, strakapoud velký, žluna zelená, sojka obecná, sýkora parukářka,
sýkora modřinka, sýkora koňadra, sýkora babka, červenka obecná, brhlík lesní, křivka obecná, drozd (zpěvný), hýl obecný, rorýs
obecný, moudivláček (lužní), vlha pestrá, tučňák císařský, potápka roháč, kormorán velký, pelikán bílý, volavka popelavá,
plameňák růžový, labuť velká, husa velká, kachna divoká, polák velký, polák chocholačka, lžičák pestrý, lyska černá, racek
chechtavý, ledňáček říční, konipas bílý, pštros dvouprstý, emu hnědý, kivi jižní, bažant obecný, koroptev polní, křepelka polní,
poštolka obecná, sokol stěhovavý, drop velký, skřivan polní, strnad obecný, krkavec velký, havran polní, vrána obecná, straka
obecná, stehlík obecný, kur domácí, perlička kropenatá, páv korunkatý, krocan (krůta) domácí, hrdlička zahradní, andulka
vlnkovaná, korela chocholatá, špaček obecný, kos černý, rehek domácí, vlaštovka obecná, jiřička obecná, vrabec domácí, vrabec
polní, pěnkava obecná, zebřička pestrá, snovač zahradní

SAVCI
Ježura australská, ptakopysk podivný, vačice opossum, klokan rudokrký, koala medvídkovitý, ježek západní, ježek východní,
rejsek, krtek obecný, netopýr velký, vrápenec, kaloň indický, lenochod dvouprstý, mravenečník velký, pásovec štětinatý, lachtan,
tuleň, mrož lední, slon africký, slon indický, kapybara, bobr evropský, veverka obecná, hraboš polní, myš domácí, nutrie říční,
potkan, krysa, sysel obecný, křeček polní, morče, dikobraz srstnatonosý, mara stepní, zajíc polní, králík divoký, delfín skákavý,
kosatka dravá, vorvaň obrovský, velryba grónská, plejtvák obrovský, narval, běluha, keporkak, rys ostrovid, levhart, jaguár, lev,
tygr, gepard, puma, liška obecná, vlk obecný, šakal obecný, hyena skvrnitá, kuna lesní, kuna skalní, lasice hranostaj, lasice
kolčava, jezevec lesní, vydra říční, medvěd hnědý, medvěd lední, panda velká, surikata, lemur kata, nártoun, mandril, vřešťan,
pavián, makak, gorila nížinná, orangutan, šimpanz, tamarín žlutoruký, tapír, kůň Převalského, osel, nosorožec, prase divoké,
hroch obojživelný, velbloud jednohrbý, velbloud dvouhrbý, lama alpaka, srnec obecný, jelen lesní, kamzík horský, zubr evropský,
ovce muflon, žirafa síťovaná, daněk evropský, los evropský, sob polární, buvol indický, koza domácí

Přehled kosterního svalstva člověka
Čelní sval, týlní sval, kruhový sval oční, sval tvářový (trubačský), velký sval lícní, sval bradový, sval smíchový, zevní sval žvýkací,
spánkový sval
sval trapézový, široký sval zádový, velký prsní sval, malý prsní sval, přední pilovitý sval, vnitřní a vnější mezižeberní svaly, bránice
(diaphragma), přímý sval břišní, šikmý sval břišní, příčný sval břišní, plochý sval (platysma), zdvihač hlavy
sval deltový, dvojhlavý sval pažní, trojhlavý sval pažní, hýžďové svaly, dlouhý sval stehenní/krejčovský, čtyřhlavý sval stehenní,
trojhlavý sval lýtkový
Přehled kostí člověka
Kost temenní (os parietale)
Kost týlní (os occipitale)
Kost čelní (os frontale)
Kost spánková (os temporale)
Kost lícní (os zygomaticum)
Kost klínová (os sphenoidale)
Kost čichová (os ethmoidale)
Kost slzná (os lacrimale)
Kost radličná (vomer)
Sluchové kůstky (ossicula auditus): kladívko (malleus), kovadlinka (incus), třmínek (stapes)
Kost patrová (os palatinum)
Nosní skořepy (Concha nasalis)
Kost nosní (os nasale)
Horní čelist (maxilla)
Dolní čelist (mandibula)
Jazylka (os hyoideum)
Krční obratle (vertebrae cervicales) – nosič (atlas), čepovec (axis)
Hrudní obratle (vertebrae thoracicae)
Bederní obratle (vertebrae lumbales)
Křížové obratle / Kost křížová (vertebrae sacrales / os sacrum)
Kost kostrční (os coccygis)
Kost hrudní (sternum)
Žebra (costae)
Klíční kost (clavicula)
Lopatka (scapula)
Kost pažní (humerus)
Kost vřetenní (radius)
Kost loketní (ulna)
Kosti zápěstní (ossa carpi)
Kosti záprstní (ossa metacarpi)
Články prstů (ossa digitorum manus / phalanges)
Pánev (pelvis)
Kost křížová (os sacrum) (zároveň součást páteře)
Kost kostrční (os coccygis) – Kostrční obratle (vertebrae coccygeae)
Kost pánevní (os coxae)
Kost kyčelní (os ilium)
Kost sedací (os ischii)
Kost stydká (os pubis)
Kost stehenní (femur / os femoris)
Čéška (patella)
Kost lýtková (fibula)
Kost holenní (tibia)
Kosti zánártní (ossa tarsi)
Kost hlezenní (talus)
Kost patní (calcaneus)
Kosti nártní (ossa metatarsi)
Články prstců nohy (ossa digitorum pedis / phalanges)

