Vzor pro psaní písemných prací
na SCHDM v odbornosti Akvarijní rybky
Téma ‐např. Moje akvárium, Chov a odchov platy skvrnité, Vývoj rostlin v akváriu
Obsah – podle očíslovaných stran
Úvod – jak jsem se dostal k chovatelství (akvaristice)
-

proč jsem si vybral toto téma

Stručné informace o chovaném druhu nebo druzích (zařazení, rozšíření, …) – ne příliš mnoho opisu
z literatury
Popis chovaných ryb + vlastní kresba nebo foto
Popis zařízení akvária (velikost akvária, dekorace, rostliny, technika i s uvedením značky,výkonu,
příkonu a dalších technických parametrů) + nákres nebo vlastní foto
Péče o akvárium (praní filtrů, výměna vody, krmení, testování vody apod.)
Pozorování – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST PRÁCE !
-

sestavené do tabulky s uvedením data, času + co se v době pozorování v akváriu
dělo, čím byly ryby nakrmeny

-

v případě denního pozorování zaznamenat alespoň 14 dní

-

lépe bodované je dlouhodobé pozorování (několik měsíců) se zaznamenáním
nejdůležitějších změn (např. nákup nových ryb, nebo rostlin, úhyn, tření náhodné, tření
cílené, počet odchovaných mláďat)

Závěr – shrnutí tématu a pozorovací tabulky (např. Za pozorované období jsem odchoval … mláďat,
nakoupil … nových ryb, … ryb uhynulo.) K závěru patří také plány do budoucna a vlastnoruční podpis.
Použitá literatura – 1. pořadové číslo, 2. příjmení, jméno autora, 3. název knihy, 4. nakladatelství,
5. rok vydání, 6. místo vydání
Obrazová příloha – bodované jsou pouze vlasní kresby a fotografie!, dále jsou žádoucí tabulky a
grafy (např. graf vývoje teploty, nebo chemismu vody, tabulka používaných krmiv a jejich oblíbenost
u ryb)
V písemné práci jsou NEŽÁDOUCÍ opsané kapitoly z literatury, které nejsou v přímé souvislosti
s tématem.
Je velmi vhodné, nechat si práci zkontrolovat od rodičů, vedoucího kroužku, nebo nejlépe učitelky ČJ
kvůli PRAVOPISU.

U popisu chovaných druhů je důležité psát celé české i latinské názvy, počáteční písmeno u rodového
českého názvu je vždy malé (pokud není na začátku věty), počáteční písmeno u rodového latinského
názvu je vždy velké, u latinského druhového názvu vždy malé, případné chovatelské formy jsou psány
v uvozovkách a s velkými počátečními písmeny – např. živorodka ostrotlamá (Poecilia sphenops
„Black Molly“). Je‐li ryba pojmenována po svém objeviteli, je druhové české jméno s velkým
písmenem, ale latinské druhové stále s malým – např. cichlidka Ramirezova (Mikrogeophagus
ramirezi). Všechny latinské názvy by měly být psány kurzívou.

