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Datum:   

Savci 

 

=vývojově nejpokročilejší obratlovci 

- vyvinuli se v druhohorách ze skupiny tzv. savcovitých plazů 

- postupně se přizpůsobili všem klimatickým změnám ve vývoji Země a s nimi související nabídce 

potravy 

- všechny tři dnes známé skupiny savců (vejcorodí, vačnatci a placentální savci) se vyvíjely současně 

 

Savci se vyznačují mnoha zvláštními znaky: 

1) Mají stálou tělesnou teplotu (jsou teplokrevní) 

2) Tělo mají kryto srstí, která je složena z chlupů – delších a tužších pesíků (určují barvu srsti) a měkčí 

podsady. 

- Zvláštním typem chlupů jsou hmatové chlupy – vousy. 

- Chlupy vyrůstají z kůže a jsou tvořené rohovinou. 

- Dalšími rohovitými útvary na těle savců jsou drápy, nehty a kopyta. 

- Pravidelná výměna srsti se nazývá línání. 

3) Mají mléčné žlázy, samice krmí mláďata mateřským mlékem. 

4) V čelistech mají savci zuby, vyměňují se obvykle 2x za život (mléčný chrup za chrup trvalý). 

V chrupu savců rozlišujeme zuby podle tvaru: řezáky, špičáky, zuby třenové a stoličky. U některých 

savců mohou některé zuby chybět nebo může být jejich počet menší. 

5)  Všichni savci dýchají plícemi 

 

Rozdělení savců: 

a) Vejcorodí (mají ještě některé znaky plazích předků) 

b) Živorodí - vačnatci 

- placentální savci 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka:  

 

Savci 

/otázky a úkoly/ 

1. Kteří obratlovci jsou vývojově nejpokročilejší? ..................................................................................... 

2. Ve kterém období a z které skupiny živočichů se savci vyvinuli?  

…………………………………………………………………………….......................................................... 

3. Savci mají ……………………….. tělesnou teplotu. 

4. Tělo savců je kryto ……………….…… ,ta je složena z ……………………….. 

5. Delší a tužší chlupy se nazývají…………………., měkčí nazýváme ………………………………… 

6. Pesíky určují ………………………………………………………………. 

7. Chlupy vyrůstají z …………………………. a jsou tvořené ………………………………………… 

8. Rohovité útvary na těle savců jsou ještě………………………...……………………………………. 

9. Pravidelná výměna srsti se nazývá ………………………………………... 

10. Svá mláďata krmí samice …………………………………………………. 
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11. Savci mají v čelistech ……………………………………………………... 

12. Podle tvaru se zuby rozlišují 

…………………………………………………………………………….......................................................... 

13. Kolikrát za život mění savci chrup? ………………………………………. 

14. První chrup se nazývá ……………………, druhý ……………………….. 

15. Jak dýchají všichni savci? ............................................................................ 

16.  Jak se nazývá skupina savců, u níž můžeme pozorovat ještě některé znaky plazích předků: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Jak se rozdělují živorodí savci? 

…………………………………………………………………………….......................................................... 

 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Vejcorodí 

 

- nejprimitivnější savci 

- kladou vejce stejně jako plazi, ale mláďata se živí mateřským mlékem 

- mláďata olizují mateřské mléko z kůže na břiše samice 

- žijí pouze v Austrálii a na Nové Guineji 

 

Ptakopysk podivný 

- žije na březích australských řek 

- má bezzubé čelisti, které jsou pokryté rohovinou a podobají se kachnímu zobáku 

- na „zobáku“ má hmatové buňky, které mu slouží k vyhledávání potravy 

- dobře plave a potápí se, protože má mezi prsty končetin plovací blánu 

- loví vodní živočichy 

- samice klade 2 vejce do hnízda v noře 

 

Ježura australská 

- žije v Austrálii a na jihu Nové Guineje 

- má hustou srst a na hřbetě a bocích silné ostny 

- má hrabavé nohy s mohutnými drápy 

- vyhrabanou potravu (mravence a termity) chytá na dlouhý lepkavý jazyk 

- při nebezpečí se ježura zahrabe do země a nepříteli nastaví bodliny 

- samice snáší obvykle 1 vejce, které se vyvíjí ve vaku na jejím břiše  

- po osmi týdnech, kdy mláděti narostou bodliny, vystrčí samice mládě do hnízda, kde je ještě kojí 

Poznámka: 
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Datum:   

Vejcorodí 

/otázky a úkoly/ 

1. Nejprimitivnější skupinou savců jsou ………………………………………………………………… 

2. V čem se podobají plazům a kterou vlastnost mají společnou se savci? 

Jako plazi………………………………, vylíhlá mláďata se ale živí ………………………………… 

3. Jak získávají mláďata mateřské mléko? 

…………………………………………………………………………………………………………….......... 

4. Kde žijí vejcorodí savci? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Čím se živí ptakopysk podivný? ……………………………………………………………………… 

6. Co pomáhá ptakopysku při vyhledávání potravy? ……………………………………………………. 

7. Jak jsou přizpůsobeny končetiny ptakopyska k plavání? 

……………………………………………………………………………………………………………......... 

8. Co je nápadné na těle ježury australské? 

……………………………………………………………………………..…………………………………… 

9. Jak jsou přizpůsobeny končetiny ježury k vyhrabávání potravy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Čím se živí a jak získává ježura potravu? 

……………………………………………………………………………..…………………………………… 

11. Kde se zpočátku vyvíjí vejce ježury?………………………………………………………………….. 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

žije na březích australských řek  

živí se hmyzem 

vejce se vyvíjí zpočátku ve vaku  ptakopysk podivný 

loví vodní živočichy 

mezi prsty má plovací blánu   ježura australská 

klade 2 vejce 

má ostny 

má mohutné drápy 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Živorodí – vačnatci 

 

= skupina savců rodících nedokonale vyvinutá mláďata 

- vývin mláďat pokračuje většinou ve vaku samice 

- samice vačnatců nemají placentu, proto nemůže být zárodek vyživován v těle matky 

- po narození přeleze mládě do vaku a přisaje se k mléčné bradavce samice 

- zvláštní sval kolem bradavky se několikrát za den smrští a vystříkne mléko do tlamičky mláděte 

- žijí v Austrálii (klokan, koala,vakokrt písečný, vakovec létavý) a Americe (vačice opossum) 

 

Klokani 

- žijí ve stepích v početných stádech 

- mají mohutné zadní nohy 

- silný svalnatý ocas slouží k udržení rovnováhy a jako opora 

- jsou býložraví, živí se trávou 

 

Koala medvídkovitá 

- dokonale přizpůsobená životu na stromech 

- prsty na předních končetinách má srostlé, při lezení jimi objímá větve stromů 

- je potravní specialista, jedinou potravou jsou určité druhy blahovičníků 

Mezi vačnatci se vyvinulo mnoho forem, které se t varem těla přizpůsobily nejrůznějším životním 

podmínkám, např: 

 

Vakokrt písečný – vak samice je obrácen otvorem dozadu, aby se do něho při hrabání a pohybu 

v podzemních chodbách nedostal písek a jiné nečistoty 

 

Vakovec létavý – mezi předníma a zadníma nohama má kožní blánu, kterou může roztáhnout jako padák a 

letět klouzavým pohybem až 50 m 

 

 

Živorodí – vačnatci 

/otázky a úkoly/ 

1. V čem se liší vačnatci od ostatních živorodých savců? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Proč nemůže být zárodek vyživován v těle matky? 

…………………………………...……………………………………………………………………………... 

3. Kde pokračuje vývin mláděte? 

…………………………………...……………………………………………………………………………... 

4. Kde žijí vačnatci? 

…………………………………...……………………………………………………………………………... 

5. Jak je zajištěno, aby mládě vačnatců, které ještě nedokáže sát, dostalo ve vaku od matky mléko? 

……………….………………………………………………………………………………………………… 

6. V čem se liší přední a zadní končetiny klokana? 

…………………………………………………………………………….......................................................... 
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7. K čemu slouží klokanům silný svalnatý ocas? 

…………………………………………………………………………….......................................................... 

Co je potravou klokanů? ……………………………………………………………………………..... 

8. Jak je koala medvídkovitá přizpůsobená životu na stromech? 

…………………………………………………………………………….......................................................... 

9. Co znamená, když řekneme, že koala je potravní specialista? 

…………………………………………………………………………….......................................................... 

 

Úkol: Rozhodni, co je správně. Správná tvrzení zakroužkuj. 

a) Vačnatci rodí dokonale vyvinutá mláďata  b) Samice vačnatců nemají placentu  

c) Klokani jsou všežraví     d) Koala je potravní specialista  

e) Vak samice vakokrta je otočen otvorem dopředu 

 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Živorodí – placentálové 

 

- savci, jejichž mláďata se vyvíjejí v těle samice 

- mají vyvinutou placentu, s níž je plod spojen pupeční šňůrou 

- pomocí placenty je vyživován, zásobován kyslíkem a z jeho těla jsou odváděny odpadní látky 

- mláďata se rodí dobře vyvinutá a po narození sají mateřské mléko 

 

Hmyzožravci 

- primitivní starobylá skupina savců 

- savci malé velikosti a různého tvaru těla 

- mají velký počet od sebe málo odlišených ostrých drobných zubů 

- živí se převážně hmyzem a jinými bezobratlými živočichy 

- mají dobře vyvinutý čich a hmat 

- stavbou těla se přizpůsobili životu v různém prostředí 

 

Ježek 

- v nebezpečí se dovede svinout do klubíčka 

- na zimu se zahrabává do hromad listí 

- upadá do zimního spánku = stav strnulosti, v jeho těle se sníží tělesná teplota, zpomalí se tep a dech, 

před zimou si musí dělat tukové zásoby 

U nás žijí dva druhy ježků, těžko se od sebe rozpoznají. 

 

Krtek obecný 

- výborně přizpůsoben životu pod zemí, kde si vytváří spletité chodby a hnízdo 

- přední končetiny má lopatovité se silnými drápy, slouží k hrabání 
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- má zakrnělé oči, ale dobře vyvinutý čich 

 

Rejsek 

- podobá se myši, ale na rozdíl od ní má dlouhý špičatý čumáček 

- nejhojnějším druhem je rejsek obecný 

- nejmenším savcem u nás je rejsek malý (3g) 

Poznámky: 

 

 

Živorodí – placentálové 

/otázky a úkoly/ 

1. Mláďata placentálů se vyvíjejí v ………………………………………………………………………. 

2. Plod je v těle samice vyživován pomocí……………………………………………………………….. 

3. Placenta zajišťuje plodu zásobování……………………..…… a odstraňování ………………………. 

4. Mláďata se rodí ………………….…………vyvinutá a ta po narození sají ..……………………........ 

5. Které znáš rody našich hmyzožravců? 

…………………………………...……………………………………………………………………………... 

6. Jak se chová ježek v nebezpečí? 

…………………………………...……………………………………………………………………………... 

7. Co je zimní spánek, jak se u živočichů projevuje? 

……………………...………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………………...………………………... 

8. Jak jsou přizpůsobeny končetiny ježka k vyhrabávání chodeb? 

…………………………………………………………………………………………………...……………... 

9. Jak je krtek přizpůsoben životu pod zemí? 

…………………………………...……………………………………………………………………………... 

10. Jak rozeznáš rejska od myši? 

……………………………………………………………………………...…….…………………………….. 

Úkol: Nesprávná tvrzení přeškrtni a napiš, jak je to správně: 

a) Mláďata placentálních savců se rodí nedokonale vyvinutá 

……………………………………………………………………………...…………………………………... 

b) Plod je spojen s placentou pupeční šňůrou 

……………………………………………………………………………......………………………………… 

c) Hmyzožravci mají malý počet velkých zubů 

……………...………………………………………………………………...………………………………… 

d) Krtek má dobře vyvinuté oči 

……………………………………………………………………………......………………………………… 

e) Rejska odlišíme od myši podle prodlouženého špičatého čumáčku 

……………………………………………………………………………......………………………………… 
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Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Letouni 

 

- jediní savci, kteří dovedou aktivně (vlastní silou) létat 

- noční zvířata 

- přední končetiny mají přeměněny v křídla 

- mezi prsty, tělem a zadními končetinami je natažena tenká létací blána 

- orientují se pomocí echolokace (vysílají ultrazvukové signály tlamičkou a jejich odraz zachycují 

sluchem 

 

Netopýři 

- žijí ve velkých koloniích 

- při odpočinku v jeskyních nebo budovách visí obvykle na stěnách a mají létací blány složené podél 

těla 

- v uchu mají blanité výrůstky, kterými zachycují odraz ultrazvukových vln 

- živí se převážně hmyzem 

- patří mezi silně ohrožené druhy 

 

Vrápenci 

- hmyzožraví 

- při odpočinku visí na stropě a zahalují celé tělo do létacích blan 

- na čenichu mají blanité výrůstky, které jim pomáhají orientovat se v prostoru 

- patří mezi kriticky ohrožené druhy 

 

Kaloni – jsou býložraví a žijí převážně v tropech 

 

Upíři – netopýři žijící v Jižní Americe, živí se krví jiných obratlovců 

Poznámka: 

 

 

Letouni 

/otázky a úkoly/ 

1. Letouni jsou jediní savci, kteří dovedou ………………..……………létat. 

2. Aktivní létání umožňuje netopýrům: 

a) Přední končetiny mají………………………………….……………….  

b) Kteří savci žijící u nás patří mezi letouny?…………………………………………………………... 

 

3. Co je potravou netopýrů a vrápenců? 

……………………………………………………………………………......………………………………… 

4. V tropech žijí býložraví letouni. Jsou to ……………………………………………………………….. 
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5. Letouni se orientují v prostoru pomocí ultrazvukových signálů. Jak se nazývá tato schopnost 

……………………………………………………………………………......………………………………… 

6. Kteří letouni patří u nás mezi silně ohrožené druhy? 

……………………………………………………………………………......………………………………… 

7. Kteří letouni jsou kriticky ohroženi? 

……………………………………………………………………………......………………………………… 

 

Úkol: písmenka a, b, c, d, přiřaď k jednotlivým druhům letounů tak, aby tvrzení byla správná 

a) Při odpočinku visí na stěnách a létací blány mají složené podél těla  

b) Při odpočinku visí na stropě a jsou zahaleni do létacích blan 

c) Blanité výrůstky mají na čenichu 

d) Blanité výrůstky mají v uchu    

Netopýři: ……………………………………………………………….. 

Vrápenci: ……………………………………………………………….. 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Primáti (nehetnatci) 

 

- pro nás důležitá skupina savců, protože do této skupiny patří kromě poloopic a opic také člověk 

- na koncích prstů mají ploché nehty 

(výjimečně mají někteří na stromech žijící primáti nehty jen na palcích, na ostatních prstech se nehty 

přeměnily v ostré drápky, které jsou výhodné při šplhání) 

- palec na končetinách se může postavit proti ostatním prstům, což jim umožňuje uchopování 

- některé druhy se živí pouze rostlinnou potravou, některé jsou všežravé nebo hmyzožravé 

- mezi primáty patří poloopice a opice 

 

Poloopice 

- žijí v Africe a Asii 

- většina žije nočním způsobem života a má velké oči 

- k nejznámějším patří lemuři a komby 

lemur kata – převážně býložravý, má nápadně pruhovaný ocas, žije ve skupinách na Madagaskaru denním 

způsobem života, patří mezi ohrožené druhy 

komby – malé druhy poloopic s velkýma očima i ušima, dlouhé zadní nohy jim umožňují dlouhé skoky, živí 

se převážně hmyzem a drobnými obratlovci  

 

Opice 

- kočkodani- žijí v Africe na jih od Sahary většinou stromovým způsobem života, mají dlouhý ocas, 

pralesní druhy bývají často pestře zbarvené 

- paviáni- mají dlouhou obličejovou část hlavy, obývají Afriku a jižní část Arabského poloostrova, 
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vyznačují se výraznou pohlavní dvojtvárností (samci mnohem větší než samice) 

- malpy-jihoamerické opice, často chovány v zajetí, vyznačují se značnou inteligencí, dovedou například 

používat jednoduché nástroje 

- makakové - asijské opice, v minulosti byly často chovány jako laboratorní pokusná zvířata 

- lidoopi – největší a nejlépe vyvinuté opice, dovedou se pohybovat víceméně vzpřímeně, jsou ohroženi 

nejen lovem, ale hlavně kácením pralesů 

- šimpanzi-nejznámější, žijí v korunách stromů afrických pralesů, ohrožený druh 

- gorily-největší, žijí v Africe, patří ohroženým druhům   

- orangutani-obývají tropické pralesy v jihovýchodní Asii, kriticky ohrožený druh 

- gibboni-obyvatelé asijských pralesů, mají dlouhé přední končetiny, pohybují se téměř výhradně 

v závěsu na větvích  

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Primáti (nehetnatci) 

/otázky a úkoly/ 

1. Primáti mají na koncích prstů 

……………………………………………………………………………........................................................ 

2. Někteří primáti žijící na stromech mají nehty jen 

……………………………………………………………………………........................................................ 

3. Primáti mohou palec na končetinách postavit 

……………………………………………………………………………........................................................ 

4. Na kterém prstě mají vyvinutý nehet všichni primáti? 

……………………………………………………………………………........................................................ 

5. Proč mají někteří primáti nehty jen na palci? 

……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................ 

6. Čím se živí primáti? 

……………………………………………………………………………........................................................ 

7. Mezi primáty patří …………………………………………..…………………………………………... 

……………………………………………………………………………........................................................ 

8. Kde žijí poloopice? ………………………………….…………………………………………………... 

9. Mezi nejznámější poloopice patří 

……………………………………………………………………………................................................ 

10. Které opice se vyznačují výraznou pohlavní dvojtvárností? 

……………………………………………………………………………........................................................ 

11. Které druhy opic byly v minulosti chovány jako pokusná laboratorní zvířata?  

……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................ 
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12. Proč jsou dnes lidoopi silně nebo kriticky ohroženi? 

……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................ 

Úkol:Spoj čarami co k sobě patří 

 

má nápadně pruhovaný ocas   pavián   má velké oči i uši 

má dlouhé zadní nohy   lemur kata   pralesní druhy bývají pestře zbarvené 

mají dlouhou obličejovou část hlavy  komba   samci jsou větší než samice 

nejlépe vyvinuté opice   kočkodan  ohrožený druh 

 

Domácí příprava:  

 

 

Datum:   

Hlodavci 

 

- jsou většinou malí savci 

- společným charakteristickým znakem je uspořádání jejich chrupu 

- jediný pár řezáků v každé čelisti je přeměněn na hlodáky 

- hlodáky nemají kořeny a neustále dorůstají, hlodavci je proto obrušují hlodáním, například větviček 

stromů 

- špičáky a většinou i třenové zuby chybí, takže mezi hlodáky a stoličkami je velká mezera 

- mají velkou rozmnožovací schopnost 

- někteří přenášejí nebezpečná onemocnění 

Hlodavci jsou býložraví nebo všežraví, podle druhu. 

 

Veverka obecná - všežravec, zbarvení srsti je od rezavé po černou, vždy s bílým bříškem 

Sysel obecný-  patří mezi veverky, je všežravec, u nás žije v polích a na úhorech, kriticky ohrožený 

Myš domácí - všežravec, žije v blízkosti člověka, může být přenašečem různých onemocnění  

Potkan - dává přednost vlhkým místům, všežravec, může přenášet nebezpečná onemocnění 

Hraboš polní - zavalitější než myš, živí se rostlinnou potravou na polích 

Hryzec vodní - žije skrytě, škodí okusováním kořenů mladých stromů a kořenové zeleniny 

Norník rudý – žije v lesích a křovinách, živí se rostlinnou potravou, hmyzem a drobnými měkkýši 

Křeček polní - noční zvíře, má zavalité tělo, krátký ocas a nohy, na polích a loukách si vyhrabává nory, 

v lícních torbách si nosí zásoby obilí, které požírá  než opustí noru po zimním spánku 

Křeček zlatý - původně chován jako laboratorní zvíře, dnes je chován v domácnostech pro potěšení 

Morče domácí – divocí předci žijí v Jižní Americe, chová se v domácnostech pro potěšení 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Hlodavci 

/otázky a úkoly/ 

1. Charakteristickým znakem všech hlodavců je 

……………………………………………………………………………........................................................ 

2. Kolik párů řezáků mají hlodavci v každé čelisti? 

……………………………………………………………………………........................................................ 

3. Jak se nazývají řezáky hlodavců? 

……………………………………………………………………………........................................................ 

4. V čem se liší hlodáky hlodavců od řezáků ostatních savců? 

……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................ 

5. Proč je v chrupu hlodavců mezi řezáky a stoličkami poměrně velká mezera? 

……………………………………………………………………………........................................................ 

6. Co je potravou hlodavců? 

……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................ 

7. Kteří hlodavci mohou přenášet nebezpečná onemocnění? 

……………………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………........................................................ 

Úkol:K vyjmenovaným hlodavcům přiřaď písmenka a-i tak, aby tvrzení byla správná 

a) u nás žije na polích a úhorech, je kriticky ohrožený 

b) má vždy bílé bříško 

c) je zavalitější než myš 

d) škodí okusováním kořenů mladých stromků a kořenové zeleniny 

e) dává přednost vlhkým místům, může přenášet nebezpečné choroby 

f) všežravec, žije v blízkosti člověka 

g) v lícních torbách si nosí zásoby obilí 

h) původně chován jako laboratorní zvíře 

i) divocí předci žijí v Jižní Americe 

Křeček polní …………………….  Veverka obecná …………………. 

Myš domácí …………………….  Hraboš polní …………………….. 

Sysel obecný …………………….  Hryzec vodní ……………………. 

Potkan …………………………..  Křeček zlatý………………….…. 

Morče domácí …………………… 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Zajíci 

 

- stavbou těla a způsobem života se podobají hlodavcům, tvoří však zvláštní, samostatnou, s hlodavci 

nepříbuznou skupinu savců 

- v horní čelisti mají 2 větší a za nimi 2 menší řezáky, podobné hlodavým zubům hlodavců 

 

Zajíc polní 

- žije na polích a loukách 

- vyhrabuje si mělkou prohlubeň („pekáč“), ve kterém spí i rodí mláďata 

- mláďata se rodí dobře vyvinutá, osrstěná a vidí, brzy po narození dokážou běhat 

- zajíců u nás ubývá vlivem znečištěného prostředí 

 

Králík divoký 

- je obyvatelem polí, luk i městských parků 

- žije zpravidla ve skupinách 

- vyhrabává si nory, ve kterých spí a rodí mláďata 

- mláďata se rodí holá a slepá, oči se jim otevírají až po 10 dnech 

- plně osrstěná jsou asi za 2 týdny, hnízdo opouštějí asi za měsíc 

- na rozdíl od zajíce mají kratší ušní boltce a nohy 

 

Králík domácí 

- chová se pro chutné „bílé“ maso 

- do dnešní doby bylo vyšlechtěno mnoho plemen králíka domácího 

- králíci se chovají nejen pro maso, ale i pro kožešinu a srst, ze která se dělá plsť, důležitá na výrobu 

klobouků 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Zajíci 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Zajíci se podobají hlodavcům ………………...…. těla a způsobem ……………………………..…… 

2. V čem se liší chrup zajíců od chrupu hlodavců? 

……………………………………………………………………………........................................................ 

3. Zajíc polní žije  

……………………………………………………………………………........................................................ 

4. Zajíc si vyhrabuje ……………………, ve které …………………………. 

5. Mláďata jsou po narození …………………………………………………. 

6. Proč u nás zajíců ubývá? 

……..………………………………………………………………………………...………………………... 

7. Králík divoký spí a rodí mláďata v ………………………….…………..…………………………….. 

………………………………………………………………………..……........................................................ 

8. Mláďata králíka divokého jsou po narození ……………………………. a .………………………….. 

9. Oči se králíkům otvírají asi po ……………….. dnech. 

10. Hnízdo opouští králík divoký asi …………………….…….……………… 

11. Králík domácí se chová pro ……………………………………………….. 

Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení 

a) Zajíci mají v chrupu 2 hlodáky, špičáky a stoličky 

b) Mláďata zajíce polního se rodí osrstěná a slepá 

c) Mláďata králíka divokého se rodí slepá a holá 

d) Zajíc polní rodí mláďata v mělké prohlubni 

e) Králík divoký si nedělá nory 

f) Králík divoký má na rozdíl od zajíce polního kratší ušní boltce a přední končetiny 

Poznámky: 

 

 

Datum:   

Šelmy kunovité 

 

- jsou většinou drobnějšího vzrůstu 

- tělo mají protáhlé, štíhlé, nohy krátké s nezatažitelnými drápy 

- v blízkosti řitního otvoru jim ústí pachové žlázy 

- mají chrup většinou přizpůsobený k lovu živé kořisti (ostré a dlouhé špičáky, poslední třenový zub 

v horní čelisti a první stolička v dolní čelisti = trhák) 

- většinou patří mezi zvířata noční nebo soumračná 

Domácí příprava: 
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Lasice kolčava – naše nejmenší kunovitá šelma, žije v otevřené krajině a v řídkých lesích, její srst je po celý 

rok stejně zbarvená, živí se převážně hraboši a myšmi  

 

Lasice hranostaj – od lasice kolčavy se liší hlavně zimní bílou barvou srsti, pouze špička ocásku, zůstává 

černá 

 

Kuna skalní – žije ve volné přírodě i ve městech, má bílou náprsenku, která zasahuje až na vnitřní stranu 

předních nohou 

 

Kuna lesní – od kuny skalní se liší žlutou náprsenkou 

 

Tchoř tmavý – na obličeji má výrazně bíle zbarvenou srst „ masku“, žije na vlhčích místech, v nebezpečí 

vylučuje silně páchnoucí výměsek z řitních žláz, žije samotářsky 

Jezevec lesní – noční zvíře, žije v lesích, kde si vyhrabává až 5m dlouhé nory, je všežravec, v zimě spí ve 

své noře 

 

Vydra říční- jediná kunovitá šelma přizpůsobená životu na březích vod a ve vodě, hustá srst ji chrání před 

prochladnutím, ve vodě plave pomocí zadních nohou a ocasu, loví hlavně ryby, je chráněná zákonem 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Šelmy kunovité 

/otázky a úkoly/ 

1. Šelmy kunovité jsou většinou ……………..........vzrůstu, mají …………………………………. tělo. 

2. Který zub v chrupu kunovitých šelem se nazývá trhák? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Loví většinou za soumraku nebo v noci. Řadíme je proto mezi zvířata 

………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Která je naše nejmenší kunovitá šelma? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

5. V čem se liší lasice hranostaj od lasice kolčavy? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Jak rozeznáš kunu skalní od kuny lesní? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Jak reaguje tchoř tmavý na nebezpečí? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Jezevec lesní si vyhrabává ……………………………………………………….…………………... 

9.  …………………………………………………. je jediná kunovitá šelma, která se přizpůsobila 

životu ve vodě. 



 

15 
 

10. Jak je chráněna vydra říční proti prochladnutí? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

11. Jak se pohybuje vydra ve vodě? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení: 

Jezevec lesní a) v zimě spí ve své noře  b) zimu nepřespává 

Domácí příprava 

 

 

Datum:   

Šelmy medvědovité 

 

  Šelmy medvědovité: 

- naše největší žijící šelmy 

- mají velkou hlavu, mocné zavalité tělo a končetiny zakončené mohutnými tlapami 

- jsou to většinou všežravci 

- živí se drobnými obratlovci, hmyzem, slimáky, lesními plody a kořínky rostlin 

- přizpůsobili se životu v různých podmínkách 

- vyskytují se v tropických lesích i v polárních oblastech 

 

Medvěd hnědý 

- naše největší šelma 

- žije CHKO Beskydy 

-  živí se převážně rostlinami, lesními plody a hmyzem 

- dokáže však ulovit i srnce nebo jelena 

- zimu tráví v úkrytech a samice v té době rodí mláďata 

- u nás je medvěd zákonem chráněn 

 

Medvěd lední 

-  největší medvěd na Zemi 

-  žije v Arktidě a Kanadě v místech, kde je moře bez ledu, aby mohl lovit ryby a tuleně 

- dospělý samec může dosáhnout hmotnosti až 700kg 

- některé samice si na zimu vyhrabou ve sněhu brloh a tráví v něm období klidu 

 

Příbuzná medvědům je panda velká 

- žije v horách Číny, živí se hlavně bambusovými výhonky, 

- požírá i cibule a oddenky jiných rostlin 

-  je velmi vzácná, silueta pandy se stala symbolem ohrožených zvířat 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Šelmy medvědovité 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Popiš tělo medvědovitých šelem: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Medvědovité šelmy se živí  

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Kde u nás žije medvěd hnědý?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Čím se živí medvěd hnědý?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Kde tráví medvěd hnědý zimu? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Kdy rodí samice medvěda hnědého mláďata? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Který medvěd je největší na Zemi?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Kde žije medvěd lední? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Kde žije panda velká? ………………………………………………………………………………... 

10. Panda velká se živí …………………………………….……………………………………………... 

11. Proč se stala silueta pandy velké symbolem ohrožených zvířat? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

žije v Beskydech 

žije v Arktidě a Kanadě  

váží až 700kg      panda velká 

žije v Číně     medvěd hnědý 

dokáže ulovit srnce    medvěd lední 

živí se rybami a tuleni 

je velmi vzácná 

u nás zákonem chráněn 

Domácí příprava 
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Datum:   

Šelmy psovité 

 

- štvou kořist, vytrvalí běžci 

- jsou masožravci 

- štíhlí, mají dlouhé nohy a dlouhý chlupatý ocas 

- drápy na nohou nejsou zatažitelné 

- hlava má většinou protáhlý čenich 

-  v čelistech vyrůstá mohutný chrup 

- mají dobrý čich a sluch 

 

 

Liška obecná 

- přizpůsobivá, obývá téměř všechny biotopy 

-  je noční dravec 

- Žije samotářsky 

- živí se převážně drobnými obratlovci, žere i hmyz, někdy i rostlinnou potravu  

- buduje si podzemní nory 

-  je hlavním přenašečem vztekliny (virové onemocnění) 

- Je považována za užitečnou, protože loví přemnožené myši, občas i slabé zajíce 

 

Vlk obecný  

- je předkem psa domácího 

-  žije ve smečce s přísným řádem 

-  na našem území byl vyhuben, znovu se k nám zatoulal v 70. letech 20. století 

- je chráněným druhem 

 

Pes domácí -více než 500 druhů různých plemen odlišného tvaru těla a velikosti 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Šelmy psovité 

/otázky a úkoly/ 

1. Jakým způsobem loví psovité šelmy? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Popiš tělo psovitých šelem: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Které smysly mají psovití dobře vyvinuté? .......................................................................................... 

4. Kde žije liška? ………………………………………………………………………………………... 

5. Co je potravou lišky? ………………………..………………………………………………………... 

6. Jaké závažné onemocnění přenáší liška? ............................................................................................... 
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7. Která šelma je předkem psa domácího? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Proč je liška považovaná za užitečnou šelmu? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Která šelma je předkem psa domácího?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

10. Která psovitá šelma je chráněným druhem? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení: 

Psovití jsou  a) méně rychlí, ale vytrvalí běžci  b) vytrvalí, ale méně rychlí 

Psovití na kořist a) číhají a loví skokem    b) kořist uhoní 

Psovití   a) mají zatažitelné drápy    b) nemají zatažitelné drápy 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Šelmy kočkovité 

 

- velmi rychlí běžci, ale nemají takovou vytrvalost jako psovití 

- mají kulatou hlavu se zkrácenými čelistmi a zmenšeným počtem zubů 

-  velké oči  

- pružné mrštné tělo 

- drápy na nohou mají zatažitelné a velice ostré 

- na kořist číhají 

- loví skokem 

- výborně vyvinutý zrak, sluch čich i hmat 

 

Kočka divoká  

- žije v listnatých a smíšených lesích 

- vyhledává si k úkrytu dutiny stromů nebo opuštěné nory 

- ve dne loví drobné obratlovce 

- kriticky ohrožený druh 

- předek kočky domácí 

 

Rys ostrovid  

- vzácně se vyskytuje v Beskydech, Jeseníkách a na Šumavě 

- na kořist číhá na stromě 

- je zařazen mezi silně ohrožené druhy 

 

Lev 

- obývá africké savany 

- žije ve smečkách 
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- loví většinou lvice 

-  smečku vede nejsilnější jedinec 

 

Tygr  

- největší kočkovitá šelma 

- žije v tropických džunglích Asie a v sibiřské tajze 

 

Levhart  

- žije v Africe a Asii, kořist loví ve větvích stromů 

 

Jaguár  

- obyvatel jihoamerických pralesů a savan, loví podobně jako levhart 

 

Gepard  

- obývá africké stepi 

-  je nejrychlejším zvířetem na Zemi 

- nemá zatažitelné drápy 

 

Puma 

- žije v Severní i Jižní Americe 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Šelmy kočkovité 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Jakým způsobem loví kočkovité šelmy? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Popiš tělo kočkovitých šelem: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Které smysly mají kočkovité šelmy dobře vyvinuté? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Kde žije kočka divoká? …………………..…………………………………………………………... 

5. Čím se živí kočka divoká? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Která kočkovitá šelma je předkem kočky domácí?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Které kočkovité šelmy byly zařazeny mezi ohrožené druhy? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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8. Která kočkovitá šelma nemá zatažitelné drápy?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Největší kočkovitá šelma je  

………………………………………………………………………………………………………………... 

Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení: 

Kočkovití jsou 

 a) méně rychlí, ale vytrvalí běžci b) vytrvalí, ale méně rychlí 

Kočkovití na kořist 

a) číhají a loví skokem   b) kořist uhoní 

Ve lví smečce loví převážně 

a) lvice      b) nejsilnější jedinec 

Levhart a jaguár loví 

a) na zemi     b) ve větvích stromů 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Ploutvonožci a chobotnatci 

 

Ploutvonožci  

- jsou dokonale přizpůsobeni životu ve vodě 

- obratně se pohybují ve vodě, pomalu po souši 

- mají torpédovitý tvar těla, zkrácené zadní končetiny jsou přeměněné v jakési ploutve 

- nosní i ušní otvory mohou být zvláštním svěracím svalem uzavřeny 

- mají vysokou vrstvu podkožního tuku (ochrana proti chladu a tlaku vody při potápění) 

- vydrží pod vodou až 10 minut, v případě potřeby i ½ hodiny  

- chrup se skládá z velmi ostrých kuželovitých, navzájem neodlišených, zubů (mohou bezpečně udržet 

kluzkou kořist) 

- mláďata nemají mléčný chrup, narůstá jim hned trvalý 

 

a) lachtani a mroži – zadní nohy mohou podsunout pod tělo a pohybovat se na nich na souši 

mroži mají dva horní zuby protažené ve kly 

b) tuleni – na souši se plazí po břiše 

 

Chobotnatci 

- mají dlouhý chobot, kly a sloupovité nohy 

- chobot vznikl prodloužením a srůstem nosu a horního pysku 

- pomocí chobotu čichají, hmatají, uchopují jím předměty a podávají si potravu 

- chobotem také nasávají vodu a vstřikují si ji do tlamy 

- kly vznikly přeměnou 2 řezáků v horní čelisti 

- sloupovité nohy mají na chodidlech pružné polštáře 

- kůže je silná, u dospělých téměř lysá 
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- v  současné době žijí na Zemi 2 druhy: 

 

Slon indický – žije v Indii a jihovýchodní Asii, dorůstá výšky až 3m, člověk ho od pradávna 

ochočoval a cvičil pro  práci v pralesích a na plantážích 

Slon africký – žije ve velké části Afriky, dorůstá až 3,5 m, má delší kly než slon indický, patří mezi 

ohrožené druhy, žije téměř výhradně v rezervacích 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Ploutvonožci a chobotnatci 

/otázky a úkoly/ 

1. Ploutvonožci jsou dokonale přizpůsobeni  

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Ve vodě se ploutvonožci pohyb………………….……….., na souši ………………………………. 

3. Tvar jejich těla je …………………………, zadní končetiny jsou …………………………………… 

a přeměněné ………………………………………………………………. 

4. Nosní i ušní otvory mohou být ………………………………………………………………………... 

5. Jaký význam má pro ploutvonožce vysoká vrstva podkožního tuku? 

……………………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………….......................................................................................................... 

6. Jak dlouho mohou ploutvonožci vydržet pod vodou? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Potravou ploutvonožců jsou hlavně 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Jakými zuby je tvořen chrup ploutvonožců? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Jmenuj ploutvonožce: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

10. Co je charakteristické pro chobotnatce? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

11. Jak vznikl u chobotnatců chobot? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

12. K čemu využívají chobotnatci chobot? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

13. Kly vznikly přeměnou …………………………………………………………………………….…. 
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14. Sloupovité nohy mají na chodidlech  

………………………………………………………………………………………………………………... 

15. Jakou kůži mají chobotnatci? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

16. V současné době žijí na zemi 2 druhy chobotnatců: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Úkol: V následujících větách škrtni nesprávná tvrzení: 

- Tuleni se po souši pohybují pomocí podsunutých zadních noh/plazí se po břiše. 

- Slon africký má delší / kratší/ kly než africký 

- Člověk využívá k práci slona afrického/slona indického 

 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Lichokopytníci 

 

- velcí býložravci 

- prsty na nohou mají zakončeny kopytem 

- počet prstů je různý, nejčastěji 1 (u koně) nebo 3 (u nosorožce) 

- váhu těla nese vždy prostřední prst 

 

Mezi lichokopytníky patří:  1. koňovití  

2. nosorožci 

3. tapíři 

 

1. Koňovití – končetiny mají zakončeny jedním prstem, který je chráněn kopytem 

Kůň Przewalského -jediný divoce žijící druh, poslední jedinci žijí ve střední Asii na hranicích Číny a 

Mongolska, předek koně domácího 

Kůň domácí -dnes se chová ve velkém množství plemen k pracovním a sportovním účelům 

Mustang – zdivočelý domácí kůň v Americe 

Brumbees /čti brambís/ - zdivočelý domácí kůň v Austrálii 

Osel domácí - zdomácnělý potomek osla afrického, jako domácí zvíře ho chovali již staří Egypťané, kteří 

jej používali na těžkou práci, vydrží dlouhou zátěž, je nenáročný na vodu i potravu. 

Zebry - obyvatelé afrických stepí a lesostepí, dnes žijící tři druhy se od sebe odlišují např. základním 

zbarvením a uspořádáním pruhů na těle 

 

2. Nosorožci- mají silnou, téměř holou kůži, noha je zakončena 3 prsty s malými kopýtky, na nose mají 1 

nebo 2 rohy (podle druhu); Žijí v Africe a jihovýchodní Asii, v přírodě jsou ohroženi (pytláci je loví pro 

jejich rohy) 
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3.Tapíři -mají zavalité tělo pokryté krátkou srstí, horní pysk se u nich přeměnil v krátký chobot; na přední 

noze mají 4, na zadní 3 prsty; žijí ve Střední a Jižní Americe a v jihovýchodní Asii 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Lichokopytníci 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Lichokopytníci mají na noze nejčastěji ….......... prst (kůň) nebo …...…… prsty (nosorožec). 

2. Prsty mají zakončené ……………………………………………...…………………………………… 

3. Živí se rostlinnou potravou, jsou to ………………………………...………………………………….. 

4. Mezi lichokopytníky patří: a)……………………………….…………….., 

b)…………………………………………...…. 

c) ………………….……………………..…… 

5. Jediným divoce žijícím koněm je dnes ………………………………………………………………… 

6. Poslední jedinci koně Przewalského žijí …………………………………………………………….… 

7. Předkem koně domácího je ………………………………………………………………………...….. 

8. K jakým účelům je chován kůň domácí? 

………………………………………………………………………………………………….…………... 

9. Zdivočelým koňům domácím se v Americe říká ………………… a v Austrálii ……………...……… 

10. Zdomácnělým potomkem osla afrického je ……………………………… 

11. Již staří Egypťané chovali a využívali osla domácího k  

………………………………………………………………………………………………………..……...... 

12. Pro které vlastnosti je osel domácí od pradávna využíván člověkem? 

……………………………………………………………………………………………….………………... 

13. Čím se od sebe odlišují různé druhy zeber? 

………………………………………………………………………………………………….……………... 

14. Proč jsou v přírodě ohroženi nosorožci? 

……………………………………………….………………………………………………………………... 

15. Jmenuj charakteristické znaky tapírů: 

..………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Sudokopytníci 

 

- opírají se na každé noze o 2 prsty (3. + 4.) 

- prsty jsou zakončeny rohovitými kopýtky 

- živí se většinou býložravě 

 

Rozdělení:  1. Nepřežvýkavci 

2. Velbloudi 

3. Přežvýkavci 

 

1. Nepřežvýkavci  - mají jednoduchý žaludek 

- všežraví kopytníci 

- špičáky v obou čelistech jsou ostré a prodloužené 

Prase divoké  -vede noční způsob života, mláďata jsou podélně pruhovaná 

- všežravec, potravu si vyhledává čichem  

- je předkem prasete domácího 

Hroch obojživelný - zavalitý, žije v řekách a jezerech Afriky 

- většinu života tráví ve vodě, v noci vylézá z vody za potravou 

- životu ve vodě je dobře přizpůsoben – jeho prsty jsou opatřeny plovacími blánami, ušní boltce a 

nosní otvory jsou uzavíratelné 

- oči má umístěny až na vrcholku hlavy 

- na rozdíl od ostatních sudokopytníků našlapuje na 4 prsty 

 

2. Velbloudi - na každé noze mají po dvou prstech, došlapují však na celou jejich plochu 

- velbloudi Afriky a Asie mají na hřbetě 1 nebo 2 tukové hrby 

- zdomácnělí velbloudi se používají jako jízdní zvířata i pro dopravu nákladů 

- jihoamerické lamy jsou bez hrbů 

Poznámka: 

 

 

Sudokopytníci 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Sudokopytníci se opírají na každé noze o …………………prsty (…………. a 4) 

2. Sudokopytníci se dělí na …………………………………….., ………………………………….……. 

a…………………………………..…… 

3. Žaludek nepřežvýkavců je ………………………………………………… 
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4. Jaké odlišnosti jsou v chrupu nepřežvýkavců? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Které nepřežvýkavce znáš?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Jak jsou hroši přizpůsobeni životu ve vodě?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Hroši našlapují, na rozdíl od ostatních sudokopytníků, na …….…………. prsty. 

8. Velbloudi mají na každé noze …………prsty, došlapují na …………….... 

9. V čem se liší lama od velblouda jednohrbého? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení: 

Nepřežvýkavci jsou a) býložraví    b) všežraví 

Prase divoké  a) je předkem prasete domácího b) není předkem prasete domácího 

Lama   a) nepatří mezi velbloudy   b) patří mezi velbloudy 

 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Sudokopytníci - přežvýkavci  

 

- název dostali podle způsobu zpracování potravy 

- jejich žaludek je složený ze 3 předžaludků (bachor, čepec, kniha) a jednoho vlastního žaludku (slez) 

 

Zpracování potravy:  

- Potrava se nejprve hromadí v bachoru 

-  částečně natrávená se přesune do čepce 

- z čepce se po malých částech vrací zpátky do ústní dutiny, kde je dobře rozžvýkána 

- takto mechanicky zpracovaná potrava prochází jícnem do knihy a slezu 

- ve slezu probíhá chemické trávení 

 

Turovití 

- typickým znakem turovitých přežvýkavců jsou rohy (jsou z rohoviny, duté) 

- u nás běžně chovaní - tur domácí, ovce domácí, koza domácí  

- muflon – není původní druh, byl u nás vysazen do obor, dnes někde žije i volně 

- v našich lesích žili kdysi - zubři 

- v Severní Americe žije příbuzný zubra – bizon americký 

 

Jelenovití 

- typickým znakem jelenovitých přežvýkavců jsou parohy (jsou z kosti, duté a zvířata je shazují) 



 

26 
 

- v našich lesích- jelen evropský, srnec obecný, daněk skvrnitý (není původní druh, byl u nás vysazen, 

původně jen v oborách, dnes někde i volně) 

V Africe a Asii žijí různé druhy antilop, v savanách Afriky žirafy. 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Sudokopytníci - přežvýkavci 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Podle čeho dostali přežvýkavci svůj název? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Jmenuj části žaludku přežvýkavců: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Vlastní žaludek přežvýkavců se nazývá …………………….……, probíhá v něm 

…………………………………………. 

4. Typickým znakem turovitých přežvýkavců jsou …………………………. 

5. U nás chovaní turovití přežvýkavci:  

………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Do které skupiny zařadíš zubra? ………………………………………….. 

7. U nás uměle vysazeni turovití přežvýkavci: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Typickým znakem jelenovitých přežvýkavců jsou ……………………….. 

9. Kteří jelenovití žijí u nás ve volné přírodě? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

10. U nás uměle vysazeni jelenovití přežvýkavci: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

11. Přežvýkavci žijící v Asii a Africe:  

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

12. Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení: 

Parohy jsou a) z rohoviny, duté b) z kosti, plné, zvířata je shazují c) z kosti, duté 

Rohy jsou a) z rohoviny, duté b) z kosti, plné, zvířata je shazují c) z kosti, duté 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Kytovci 

 

- největší živočichové na Zemi 

- dokonale se přizpůsobili životu v jediném prostředí – v moři 

- mají kůži bez srsti a velkou vrstvu podkožního tuku 

- plavou pomocí vodorovné ocasní ploutve a předních končetin, které jsou přeměněny v ploutve 

- ze zadních končetin zbyly jen nepatrné zbytky na kostře 

- nadechují se pouze 4x za minutu po vynoření z vody 

- před ponořením vydechují otvorem na hlavě vlhký vzduch, jenž kondenzuje, a tak vzniká známý 

vodotrysk 

- někteří se dobře orientují prostřednictvím odražených ultrazvukových vln 

- dorozumívají se zvuky  

- samice rodí jedno mládě, které po porodu vynese k hladině k prvnímu nadechnutí 

 

Kytovce dělíme na dvě skupiny: 

1. Kosticovci 

- nemají zuby, z patra jim vyrůstají rohovité lišty (kostice) 

- kostice slouží jako filtr pro zachycení drobných živočichů, kterými se živí 

Plejtvák obrovský („modrá velryba“)-největší kytovec, (až 32metrů a 90 tun),kriticky ohrožený  

Velryba grónská -zavalité tělo, plave pomalu, nepotápí se do velkých hloubek; živí se drobným 

planktonem 

 

2. Ozubení kytovci -mají ozubené čelisti a živí se dravě 

Vorvaň tuponosý- největší kytovec s ozubenými čelistmi (20 – 25m); pod vodou vydrží až 80min., 

dokáže plavat rychlostí až 20km/hod; živí se hlavně hlavonožci 

Delfíni - loví ryby pomocí čelistí s drobnými zuby; plavou v hejnech, často daleko od pobřeží; 

dorozumívají se pod hladinou pomocí zvuků 

Zástupci: delfín skákavý, delfín obecný 

Poznámka: 

 

 

Kytovci 

/otázky a úkoly/ 

1. Kytovci jsou ………………živočichy na Zemi, přizpůsobili se životu ……………………………… 

2. Kůže je bez …………………… s velkou vrstvou ……………………….. 

3. Co slouží kytovcům k pohybu? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Přední končetiny mají kytovci  

………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ze zadních jim zbyly ………………………………………………………. 

6. Jak dýchají kytovci? 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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7. Jak vzniká známý velrybí vodotrysk? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Umí se kytovci dorozumívat? Jak? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Kolik mláďat rodí samice kytovců? ………………………………….………………………………. 

10. Co udělá samice s mládětem hned po narození? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

11. Jmenuj 2 skupiny kytovců: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

12. Jmenuj charakteristické znaky kosticovců: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

13. Jmenuj charakteristické znaky ozubených kytovců: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

kriticky ohrožený 

pod vodou vydrží až 80 minut   Plejtvák obrovský 

má rohovité kostice      Vorvaň tuponosý 

má ozubené čelisti     Delfín skákavý 

živí se hlavně hlavonožci 

plave v hejnech 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Rozšíření zvířat a domestikace 

 

Rozšíření zvířat 

- určováno podmínkami životního prostředí 

- hlavní význam má teplota a vlhkost 

- každý druh má určité území, kde žije a kde se množí = areál 
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- ostatní místa, kde se vyskytují = migrační prostor 

- Příklad: Vlaštovky z areálu svého výskytu v Evropě migrují (stěhují se) do střední a jižní Afriky 

- areál druhu se může zvětšit neúmyslným zavlečením 

- Příklad: Mandelinka bramborová původně žila v Americe, odtud byla s bramborami zavlečena do 

Evropy, kde žije a množí se. 

- člověk může některý druh úmyslně vysadit mimo jeho původní areál 

- Příklad: u nás - pstruh duhový, bažant obecný, muflon, daněk; v Austrálii králík divoký 

 

Domestikace = zdomácňování 

- za domestikovaný považujeme takový druh zvířete, který je chován člověkem zcela odděleně 

od svých divokých předků, je závislý na člověku po stránce ubytování i výživy a jeho 

rozmnožování je člověkem buď zcela řízeno, nebo probíhá nezávisle na divokých předcích 

- za domestikované druhy považujeme také např. andulku nebo akvarijní rybky 

 

Domestikovaná zvířata můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 

1. Domácí zvířata – přináší člověku užitek nebo potěšení, žijí v jeho společnosti a pod jeho dohledem 

se rozmnožují (pes, kočka, kanár…) 

2. Hospodářská zvířata – uměle chováme, poskytují nám užitek (skot, koně, prasata, včela, 

kožešinová zvířata) 

- Některá domácí zvířata mohou být zároveň zvířaty hospodářskými (koně, prasata, ovce, holubi) 

- Zvláštní skupinu tvoří zvířata laboratorní (myši, morčata, zlatí křečci)  

Poznámka: 

 

 

Rozšíření zvířat a domestikace 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Na čem je závislé rozšíření zvířat? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Co je areál druhu? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Co je migrační prostor? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Uveď příklad migrujícího živočicha: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Uveď příklad neúmyslně zavlečeného živočicha: 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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6. Uveď příklad uměle vysazeného živočicha u nás: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Co rozumíš pod pojmem „domestikace“? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Jaký druh zvířete považujeme za domestikovaný? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Mezi domácí zvířata řadíme ty druhé, které člověku  

………………………………………………………………………………………………………………... 

např. ………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Hospodářská zvířata jsou ta, která 

………………………………………………………………………………………………………………... 

např. ……………………………………………………………………….. 

11. Uveď příklad laboratorního zvířete  

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Úkol: Vyjmenované druhy zvířat zařaď do správné skupiny – udělej křížek v tabulce 

Zvíře: Domácí Hospodářské  Laboratorní 

kůň domácí    

kočka domácí    

pes    

prase    

včela    

kožešinové zvíře    

ovce    

holub    

králík    

morče    

myš    

zlatý křeček    

skot    

akvarijní rybka    

 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Etologie 

 

Etologie je věda, která studuje chování živočichů. Vychází především z poznatků zoologie a ekologie. 

Chování živočichů rozdělujeme na: 

1. Chování vrozené 

-  je dáno již při narození jedince a je dědičné, mláďata se rodí se vzorci chování, které je důležité pro 

přežití, je charakteristické pro každý živočišný druh 

2. Chování získané – vytváří se během života na základě učení 

 

Chování vrozené (instinktivní): 

- Chování podmíněné látkovou výměnou – je typické pro každý druh (např. psi vyměšují na libovolném 

místě, králíci na společném místě, doma chovaná kočka zahrabává své výkaly do misky s pískem) 

- Chování ochranné a obranné – před nepříznivými vlivy (déšť, chlad, sucho) nebo před jinými 

živočichy se chrání např. úkryty, obranou může být strnutí na místě, útěk, ježení srsti, odhození části 

těla, ale také hrozba, varování a útok 

- Chování komfortní – souvisí s péčí o povrch těla (drbání, válení po zemi, popelení, koupání, 

olizování…) 

- Chování sociální – způsob chování živočichů ve skupině (hejnu, smečce, stádu, tlupě), vzájemné 

dorozumívání (pomocí zrakových, zvukových nebo pachových signálů), udržování a řízení vztahů 

v rámci skupiny jedinců, péče o tělo jiného jedince 

- Chování rozmnožovací – souvisí se zajištěním potomstva, péče o ně a jeho ochranu (námluvy, páření, 

určitá doba péče o potomstvo) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Etologie 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Čím se zabývá etologie? ………………………………………………….............................................. 

2. Se kterými dalšími obory je etologie úzce spjata? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Jak rozdělujeme chování živočichů? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Jak jinak můžeme nazvat vrozené chování?  

………………………………………………………………………………………………………………... 

5. V čem se liší chování vrozené a získané? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Uveď příklad chování podmíněného látkovou výměnou: 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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7. Uveď příklad ochranného chování: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Uveď příklad komfortního chování: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Jak se vzájemně mohou dorozumívat jedinci ve skupině? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

10. S čím souvisí rozmnožovací chování? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Úkol: Vyjmenované činnosti přiřaď k jednotlivým typům chování: 

Chování 

P
o
d
m

ín
ěn

é 

látk
o
v
o
u
 v

ý
m

ěn
o
u

 

O
ch

ran
n

é a 

o
b
ran

n
é 

K
o
m

fo
rtn

í 

S
o
ciáln

í 

R
o
zm

n
o
žo

v
ací 

Koupání      

Znehybnění      

Páření      

Dorozumívání      

Péče o potomstvo      

Péče o tělo 

jiného jedince 
     

Zahrabávání 

výkalů 
     

Odhození části 

těla 
     

Popelení      

Pachový signál      

 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Ekologie  

 

Ekologie = věda, která zkoumá a vysvětluje vztahy mezi organismy a prostředím, ve kterém žijí a mezi 

organismy navzájem 

- Živé organismy a prostředí, ve kterém žijí, tvoří tzv. ekosystémy 

- Rozsáhlé přírodní celky na Zemi, kde žijí organismy s podobnými nároky, se nazývají biomy 

- Nejdůležitějšími suchozemskými biomy jsou: tropický les, opadavý listnatý les, tundra, step, savana, 

tvrdolisté lesy a křoviny, polopoušť, poušť a věčný led. 

- Vodními biomy jsou: řeky, jezera, moře a oceány. 

- Vztahy mezi organismy na Zemi jsou velmi složité, vše je navzájem propojeno. 

- Organismus, který se nejlépe přizpůsobí prostředí, ve kterém žije, má největší naději na přežití. 

- Organismy, které se neumí přizpůsobit prostředí nebo jim člověk existenci neumožní, hynou. 

- Některá zvířata (ale platí to i pro rostliny) se přizpůsobila změněným životním podmínkám, 

způsobeným lidskými zásahy do přírody. 

 

Příklady: 

- Stepní zvířata (koroptve, a sysli)- přizpůsobila se životu v kulturní stepi – v polích;  

- Ptáci, kteří původně hnízdili ve skalách, hnízdí na domech ve městech (poštolka, holub, jiřička); 

- Mnohým druhům společnost člověka vyhovuje a vyhledávají ji (vrabec, myš domácí, potkan). Jiným 

druhům činnost člověka vadí (netopýr, vydra) 

Zvířata jsou přizpůsobena svému životnímu prostředí i ve stavbě těla a v jeho funkcích. 

Příklady:  

- Krtek – přizpůsobení životu pod zemí; Kytovci- tvar těla, přeměna končetin v ploutve; 

- Lachtani a mroži- tvar zubů, končetiny (zadní nohy mohou podsunout pod tělo) 

Poznámky: 

 

 

Ekologie 

/otázky a úkoly/ 

1. Čím se zabývá ekologie? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Co tvoří ekosystémy? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Co jsou biomy? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Uveď příklady suchozemských biomů: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Uveď příklady vodních biomů: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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6. Jaké druhy organismů mají největší naději na přežití? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Proč dochází k hynutí některých organismů? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Uveď příklad zvířat, která se přizpůsobila změněným životním podmínkám: 

- stepní zvířata …………………………………………………………………………………………….. 

- ptáci ………………………………………………………….…………………………………………... 

- vyhovuje jim společnost člověka …………………………………..…………………………………….. 

 

Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení: 

Mezi organismy na Zemi 

a) neexistují žádné vzájemné vztahy   

b) vše je vzájemně propojeno složitými vztahy 

Krtek obecný 

a) má malé, slabé končetiny bez drápů, dobře vidí 

b) má přední končetiny silné, lopatovité, s drápy, má zakrnělé oči  

Lachtan se pohybuje na souši  

a) pomocí zadních nohou, které mohou podsunout pod tělo  

b) plazí se po břiše 

 

Domácí příprava: 

 

 

Datum:   

Ochrana přírody 

 musí vycházet ze vztahů organismů a prostředí 

 zachování rozmanitosti druhů je možné jen při zachování biotopů 

 biotop = prostředí, ve kterém jednotlivé druhy žijí a na kterém jsou existenčně závislí 

 

 Obecná ochrana přírody  - vztahuje se na celou přírodu, všechny druhy rostlin, živočichů a hub 

 - jedná se o ochranu před zničením, poškozováním, nadměrným 

sběrem, odchytem atd., kdy by mohlo dojít k ohrožení bytí, rozmnožování, 

degeneraci nebo k zániku druhu 

 

 Zvláštní ochrana přírody - vztahuje se na chráněné druhy rostlin, živočichů a hub, na památné  

  stromy a vybraná území 

   - podle rozlohy se dělí na maloplošná (rezervace, přírodní památky) 
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   a velkoplošná (chráněné krajinné oblasti a národní parky) 

 chráněné druhy jsou vyjmenované ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 

  jsou rozděleny na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené druhy 

 základem jejich ochrany je ochrana jejich stanovišť 

 

 ochrana přírody je záležitostí celých kontinentů 

 z podnětu mezinárodních organizací vznikly mezinárodní dohody, které mají zamezit rabování 

přírody 

 

Mezinárodní organizace např.: 

- Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) 

- Světová nadace pro divokou přírodu¨(WWF) 

- Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (UNESCO) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Ochrana přírody 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Z čeho vychází ochrana přírody a životního prostředí? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Co je biotop? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co rozumíme pod pojmem „obecná ochrana přírody“? 

…………………………………………………………..………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………… 

4. Na co se zaměřuje „zvláštní ochrana přírody“? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Kde můžeme zjistit, které druhy jsou chráněné? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Do jakých skupin se dělí chráněné druhy podle stupně ochrany? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Je ochrana přírody ohraničena hranicemi států? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jaký význam pro ochranu přírody mají mezinárodní dohody? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

velkoplošná chráněná území    maloplodá chráněná území 

národní parky  rezervace  chráněné krajinné oblasti  přírodní památky 

Domácí příprava: 

 

 

 

 

Datum:   

Čím se člověk odlišuje od ostatních savců 

a co má s nimi společného 

 

Člověk se od všech ostatních živočichů odlišuje: 

- rozumovými a duševními schopnostmi (schopností přemýšlet, předvídat, fantazií) 

- schopností dorozumívat se artikulovanou řeč 

- schopností promyšleně pracovat 

- společenským způsobem života (vytváří si vlastní kulturu a tradice) 

 

Znaky charakterizující lidský druh: 

 vzpřímená postava (dvojesovité prohnutí páteře) 

 chůze po zadních končetinách (vznik „kráčivé“ nohy) 

 rozvoj mozku (má největší mozek ze všech primátů) 

 vznik artikulované řeči 

 vytvoření ruky jako orgánu práce i jemné manipulace 

 vznik lidského chrupu 

 společenský způsob života 

 

Co má člověk společného s ostatními placentálními savci: 

- oplodnění a vývoj nového života probíhá uvnitř těla matky 

- začátek vývoje a růstu nového jedince začíná splynutím jádra mužské pohlavní buňky (spermie) s 

 jádrem ženské pohlavní buňky (vajíčka) 

- splynutím pohlavních buněk vznikne jediná buňka, která se opakovaně dělí až do zformování jedince 

se všemi znaky svého druhu 

- lidské mládě je po narození živeno mateřským mlékem 

- individuální fyzický i duševní vývoj jedince pokračuje po narození až do konce života 

______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Čím se člověk odlišuje od ostatních savců 

a co má s nimi společného 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Jakými rozumovými a duševními schopnostmi se odlišuje člověk od ostatních savců? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakým způsobem se dorozumívá člověk? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. V čem se liší práce člověka od činností ostatních savců? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Vzpřímenou chůzi umožňuje člověku ………………………………………………….…..tvar páteře. 

5. Chůzi po zadních (dolních) končetinách umožňuje člověku vznik tzv. „………………………“ nohy. 

6. Jak můžeme charakterizovat mozek lidského druhu? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Co znamená, že člověk žije společenským způsobem života? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Co má člověk společného s ostatními placentálními savci? 

a) Oplodnění a ………………………………………………………………………………………... 

b) lidské mládě je ……………………………………………………………………………………... 

c) individuální fyzický i duševní ..……………………………………………………………………. 

Úkol: V následujícím textu podtrhni červeně společné znaky člověka a ostatních placentálních savců a 

modře znaky odlišné: 

 rozumové a duševní schopnosti 

 vývoj nového jedince uvnitř mateřského těla 

 narozený jedinec je živen mateřským mlékem 

 vytváření vlastní kultury a tradic 

 začátek vývoje nového jedince začíná splynutím jádra spermie a vajíčka 

 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Těla živých organismů 

 

Těla živých organismů jsou tvořena: 

- buňkami 

- mezibuněčnou hmotou 

- tělními tekutinami 

 

Buňka = základní stavební a funkční jednotka živých organismů 

 obsahuje soubor genetických informací (nově vzniklé buňky mají stejné vlastnosti) 

 má regulační schopnosti, které umožňují její rozmnožování  

 mají rozmanitý tvar a velikost (jsou dědičně dané) 

 jejich životnost je různě dlouhá (výjimka- nervové buňky - po narození se již nerozmnožují) 

 v našem těle žijí volně (krvinky) nebo vázaně v souborech – tkáních 

 

Mezibuněčná hmota = základní hmota, která vyplňuje prostor mezi buňkami 

 

Tělní tekutiny (nacházejí se v buňkách i mimo ně, obsahují hlavně vodu a rozpuštěné látky): 

1. Tkáňový mok - vyplňuje mezibuněčné prostory 

- zajišťuje výměnu látek mezi buňkami a tekutinami v cévách – krví a mízou 

2. Krev   - obíhá v uzavřeném systému cév, obsahuje krevní plazmu a krevní buňky 

(červené a bílé krvinky a krevní destičky) 

3. Míza   – tvoří se v tkáňovém moku a proudí v mízních cévách 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Těla živých organismů 

/otázky a úkoly/ 

1. Těla živých organismů tvoří: 

…………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………… 

2. Buňka je 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co obsahuje buňka? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaká schopnost umožňuje buňkám rozmnožování? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. V čem se odlišuje životnost nervových buněk od ostatních tělesných buněk? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Mezibuněčná hmota je  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Kde se v těle nacházejí tělní tekutiny? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Co obsahují tělní tekutiny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jaký význam má tkáňový mok? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Kde v těle se nachází krev? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  Jaké krevní buňky jsou obsaženy v krvi? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Kde se tvoří míza? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Následující věty uprav tak, aby vznikla správná tvrzení: 

Tvar a velikost buněk jsou/nejsou dědičně dané. 

Krvinky žijí v našem organismu volně/vázané v tkáních. 

Míza proudí/neproudí v mízních cévách. 

Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

Tkáně (1.část) 

 

 

= soubory buněk stejného původu a tvaru s jedinou hlavní funkcí 

 

Tkáň výstelková (epitel) 

- vystýlá tělní dutiny i některé orgány (např. žaludek) 

- tvoří povrch těla (pokožka)  

- buňky jsou těsně vedle sebe, nejsou mezi nimi žádné mezibuněčné prostory 

 

Tkáň pojivová 

- mezi jejími buňkami jsou mezibuněčné prostory vyplněné mezibuněčnou hmotou 

- 3 základní typy: 

 

a) vazivo - měkké, pružné, vláknité 

- tvoří šlachy, kloubní pouzdra 

- obklopuje některé vnitřní orgány 

- pod kůží tvoří podkožní vazivo 

 

b) chrupavka - tužší, pružná 
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- chrání povrch kloubů 

- tvoří základ ušního boltce 

- spojuje některé kosti (např. obratle) 

 

c) kost  - nejtvrdší, ale křehká 

- obsahuje složku organickou (pevnost) a anorganickou (pružnost) 

- je oporou měkkých částí těla 

- tvoří ochranná pouzdra (lebka) 

Poznámka: 

 

 

Tkáně (1.část) 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Čemu říkáme tkáň? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

2. Jak jsou uspořádány buňky výstelkové tkáně? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

3. Kde v těle se nachází výstelková tkáň? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

4. Jak jsou uspořádány buňky pojivové tkáně? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

5. Jmenuj 3 základní typy pojivové tkáně: 

a) ………………………… 

b) ………………………… 

c) ………………………… 

6. Uveď několik příkladů, kde v těle se nachází jednotlivé typy pojivové tkáně: 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

 

Úkol č. 1: Spoj čarami co k sobě patří: 

tvoří šlachy      obsahuje složku organickou a anorganickou 

vazivo 

je oporou těla       je nejtvrdší 

chrupavka 

chrání povrch kloubů      měkké, pružné, vláknité 

kost 

spojuje některé kosti      tužší, pružná 
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Úkol č. 2: Vyber, co je správné (nesprávné škrtni) 

Buňky výstelkové tkáně jsou / nejsou těsně vedle sebe. Mezi buňkami jsou / nejsou mezibuněčné prostory 

s mezibuněčnou hmotou. 

 

Buňky pojivové tkáně jsou / nejsou těsně vedle sebe. Mezi buňkami jsou / nejsou mezibuněčné prostory 

s mezibuněčnou hmotou. 

 

Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

Tkáně (2. část) 

 

Tkáň svalová 

 umožňuje pohyb 

 má schopnost smršťovat a zkracovat se 

 

Základní druhy svalové tkáně 

Druh tkáně Jak pracuje Kde se v těle nachází Poznámka 

 

hladká 

 

pomalu, ale vytrvale 

ve stěnách vnitřních 

orgánů (např. v žaludku) 

 

nelze ovládat vůlí 

 

příčně 

pruhovaná 

 

rychle, ale brzy se unaví 

 

vytváří kosterní svaly 

pohybuje celým 

tělem 

ovládáme vůlí 

 

srdeční 

 

rychlá, odolná, vytrvalá 

 

tvoří svalovou stěnu 

srdce 

má schopnost 

automatického 

smrštění 

 

Tkáň nervová 

 řídí 

 základem jsou nervové buňky = neurony 

 z buněk vybíhají výběžky, které přijímají podněty ze svého okolí = dráždivost a předávají je jiným 

buňkám = vodivost 

 zápoj (synapse) = místo, kde se jednotlivé buňky dotýkají 

 nervové dráhy = svazky dlouhých výběžků neuronů v mozku a míše 

 ústřední nervová soustava (CNS) = mozek a mícha 

 nervy = provazce dlouhých výběžků neuronů mimo CNS 

 obvodová nervová soustava – tvoří ji nervy, které spojují CNS se všemi částmi těla 

 podpůrné buňky nervové tkáně – vyplňují prostory mezi neurony 

 

Tělní tekutiny 

 tkáňový mok – vyplňuje prostor mezi buňkami, buňky z něj odebírají živiny a kyslík a odevzdávají 

odpadní látky 
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 krev – obíhá v uzavřeném systému cév  

 míza – tvoří se v tkáňovém moku a proudí v mízních cévách 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Tkáně (2. část) 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Která tkáň umožňuje pohyb? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

2. Jmenuj 3 základní typy svalové tkáně: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ve stěnách vnitřních orgánů se nachází svalová tkáň  

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

4. Která svalová tkáň umožňuje pohyb celého těla? ……………………………………………………... 

5. Stěnu srdečního svalu tvoří svalová tkáň ……………………………………………………………… 

6. Která tkáň je důležitá pro řízení celého těla? ………………………………………………………….. 

7. Výběžky nervových buněk jsou schopny přijímat ze svého okolí podněty -nervová buňka je 

………………………………… a předávat je jiným buňkám – je tedy i …………………………………….. 

8. Místo, kde se dotýkají jednotlivé neurony, se nazývá…………..……………………………………… 

9. Svazky dlouhých výběžků v mozku a míše se nazývají ……………………………………………….. 

10. Ústřední nervovou soustavu (CNS) tvoří ……………………………… a …………………………… 

11. Nervům, které spojují CNS se všemi částmi těla, říkáme……………………………..……………….. 

12. Jmenuj tělní tekutiny: …………..……………………………………………………………………… 

 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří tak, aby vznikla správná tvrzení: 

svalová tkáň hladká 

ovládáme vůlí         vytváří kosterní svaly 

svalová tkáň příčně pruhovaná 

pracuje rychle, ale brzy se unaví      pracuje pomalu, ale vytrvale 

svalová tkáň srdeční 

rychlá, odolná         dráždivá a vodivá 

tkáň nervová 

neovládáme vůlí        automatické smrštění 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Orgány a orgánové soustavy 

 

 základem orgánů jsou tkáně 

 orgány jsou prostorově ohraničené útvary, které vykonávají jednu hlavní funkci 

 orgány vytvářejí orgánové soustavy, pracující ve vzájemné součinnosti 

 orgánové soustavy dohromady vytvářejí jednotný celek = organismus 

 

V lidském organismu rozlišujeme tyto soustavy: 

 opěrná a pohybová 

 trávicí 

 dýchací 

 oběhová 

 vylučovací 

 kožní 

 nervová 

 soustava žláz s vnitřním vyměšováním 

 smyslová 

 pohlavní 

 

Jednota organismu a prostředí 

 vnější prostředí zabezpečuje podmínky života organismu 

 vnitřní prostředí zabezpečuje činnost všech buněk a orgánů 

 složení vnitřního prostředí je poměrně stálé 

 vnější prostředí se mění 

 řídící soustavy (nervová a soustava žláz s vnitřním vyměšováním) regulují veškerou činnost 

organismu jako celku v přímé závislosti na podmínkách prostředí 

 činnost lidského organismu je určována změnami zevního a vnitřního prostředí 

 činnost lidského organismu ovlivňují i společenské faktory (životní podmínky se mění i v průběhu 

života člověka) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Orgány a orgánové soustavy 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Základem orgánů jsou 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

2. Co jsou orgány? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co tvoří orgánové soustavy? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak pracují orgánové soustavy? 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Usuď, které orgánové soustavy umožňují pohyb těla:…………………………………………………. 

6. Usuď, které orgánové soustavy zásobují tělo živinami a kyslíkem: 

…………………………………………………………………………………..……………………………… 

7. Usuď, která orgánová soustava zajišťuje rozvádění látek v těle: ……………………………………… 

8. Jaký význam mají řídící soustavy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Čím je určována činnost lidského organismu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Následující věty uprav tak, aby vznikla správná tvrzení: 

Orgánové soustavy dohromady vytvářejí/nevytvářejí jednotný celek. 

Složení vnitřního prostředí organismu je/není poměrně stálé. 

Vnější prostředí se nemění/mění. 

Činnost lidského organismu ovlivňují/neovlivňují společenské faktory. 

 

Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

Soustava opěrná- stavba a růst kostí 

 

Soustava opěrná = soubor všech kostí, kostních spojů a vazů, základem je kostra 

 

Kostra 

 poskytuje vnitřní oporu těla, určuje jeho tvar a rozměry 

 chrání důležité orgány, např. lebka mozek, hrudní koš srdce a plíce 

 kosti jsou důležité pro krvetvorbu (v červené kostní dřeni se vytvářejí červené a bílé krvinky a krevní 

destičky) 

Tvary kostí:  

Dlouhé (tělo + hlavice 

s chrupavkou) 
např. stehenní 

krátké 
např. zápěstní 

kůstky 

nepravidelné obratle 

ploché 
Lopatka, kosti 

lebky 

Stavba kosti: 
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 okostice – na povrchu, vazivová, kost chrání, vyživuje, umožňuje růst do šířky, je prostoupena 

cévami a nervy, na kloubních koncích chybí     

 kostní tkáň hutná - tvoří stěnu dlouhých kostí, na kloubních hlavicích tenká 

 kostní tkáň houbovitá – tvoří síť kostních trámečků a plotének v kloubních hlavicích 

 dřeňová dutina – uvnitř, obsahuje kostní dřeň  

Růst a vývoj kostí: 

 vznikají během nitroděložního vývoje z chrupavky nebo z vaziva 

 z chrupavky většina kostí 

 z vaziva kosti lebeční a klíční kost 

 mezi tělem a hlavicí (např. u kosti stehenní) zůstává v mladším věku tenká chrupavčitá ploténka = 

růstová chrupavka – umožňuje růst kosti do délky 

Proces vzniku kostí = kostnatění (osifikace) 

Růst kostí ovlivňuje například: 

- růstový hormon 

- pohlavní hormon 

- činnost štítné žlázy 

- dostatečný přísun vápníku, fosforu, jódu a vitamínu D 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Soustava opěrná – stavba růst kostí 

/otázky a úkoly/ 

1. Co rozumíme pod pojmem „opěrná soustava“? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

2. Kostra poskytuje  

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

3. Kostra chrání 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Kosti jsou důležité pro 

……………………………………………………..…………………………………………………………… 

5. Podle tvaru rozlišujeme kosti: 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

6. Která část kosti se nazývá „okostice“? .................................................................................................... 

7. Význam okostice: 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

8. Která část kosti je tvořena hutnou kostní tkání? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

9. Ve které části kosti je houbovitá kostní tkáň? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 
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10. Kde se nachází kostní dřeň?  

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

11. Z jaké tkáně vzniká většina kostí? ........................................................................................................... 

12. Z jaké tkáně vznikají kosti lebeční a klíční kost? .................................................................................... 

13. Která část kosti umožňuje růst kosti do šířky? ………............................................................................ 

14. Která část kosti umožňuje růst kosti do délky? ………………………………………….…………….. 

15. Jak se nazývá proces vzniku kosti? ……………...…………………………………………………….. 

16. Čím je ovlivněn růst kostí? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

 

Úkol: Následující věty uprav tak, aby vzniklo správné tvrzení: 

Kostra určuje/neurčuje tvar a rozměry těla. 

Kosti vznikají/nevznikají během nitroděložního vývoje. 

Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

Soustava opěrná – spojení kostí 

 

Spojení jednotlivých kostí navzájem může být: 

 

PEVNÉ 

a) švy – některé kosti lebeční 

b) chrupavkou – připojení žeber k hrudní kosti 

c) srůstem – např. kost křížová vzniká růstem obratlů křížových 

d) vklínění – zuby do čelistí 

MÁLO POHYBLIVÉ např. páteř – obratle a ploténky – pohyb omezen chrupavkou 

POHYBLIVÉ (kloubní) např. kloub ramenní, loketní, kolenní 

 

Spojení kloubní  

 jediné spojení kostí, které umožňuje vzájemný pohyb kostí 

 při tomto spojení se dotýkají dvě nebo více kostí 

 je zajišťováno zakloubením vypouklé kloubní hlavice do prohlubně kloubní jamky 

 

 

 

Stavba kloubu 

 kloubní hlavice  

= kloubní plochy povlečeny vrstvičkou sklovité chrupavky 
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 kloubní jamka 

 kloubní maz   - zmenšuje tření v kloubu, zajišťuje výživu chrupavky 

 kloubní pouzdro  - z jeho vnitřní vrstvy se vylučuje kloubní maz 

 

Uvnitř některých kloubů jsou chrupavčité destičky – vyrovnávají nestejné zakřivení kloubní plochy.  

Tvar kloubních ploch je různý a určuje typ kloubu. 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Soustava opěrná – spojení kostí 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Jak mohou být spojeny kosti? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

2. Který typ spojení umožňuje vzájemný pohyb kostí? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

3. Při kterém typu spojení kostí se dotýkají dvě nebo více kostí? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

4. Jak je zajišťováno kloubní spojení kostí? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

5. Vyjmenuj části kloubu: 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

6. Které části kloubu jsou povlečeny chrupavkou? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

7. Jaký význam má v kloubu kloubní maz? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

8. Z které části kloubu se vylučuje kloubní maz? 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

a)      b) 

srůstem     žebra    spojení chrupavkou 

švy   pohyblivé  kost křížová   pohyb omezen chrupavkou 

kloubem  pevné   zuby    švy 

vklínění     lebeční kosti   vklínění 

páteř    srůst kostí 
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Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

Kostra lidského těla 

 

- je základní oporou celého těla 

 

1. Kostra trupu 

2. Kostra končetin 

3. Kostra hlavy 

 

Kostra trupu 

 

1. Páteř - 2x esovitě prohnutá 

- z obratlů, mezi nimi jsou meziobratlové ploténky 

- části páteře a počty obratlů – obrázek v učebnici 

kost křížová vznikla srůstem 5 obratlů křížových 

obratel- tělo, otvor, výběžky 

 

páteřní kanál - vytváří ho obratlové otvory 

- je v něm uložena mícha, z ní vystupují párové míšní nervy 

 

- 2x esovité prohnutí páteře se tvoří až po narození 

- správné držení těla zajišťují šíjové, zádové a bederní svaly 

- pro správný rozvoj těchto svalů je důležité přiměřené cvičení, vzpřímené držení těla, správné sezení 

ve školní lavici (rovně), nenosit tašky stále jen na jednom rameni apod. 

skolióza - chorobné vychýlení páteře na bok 

 

2. Hrudník a) hrudní obratle 

b) hrudní kost 

c) 12 párů žeber  

7 párů - žebra pravá (připojena chrupavkou přímo na hrudní kost) 

3 páry - žebra nepravá (připojena chrupavkou k předchozímu páru) 

2 páry - žebra volná (mají volné zakončení ve stěně břišní) 

Poznámka: 
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Kostra lidského těla 

/otázky a úkoly/ 

1. Kostru lidského těla tvoří:........................................................................................................................... 

2. Kostru trupu tvoří: ……………………………...…...…………………………………………………... 

3. Tvar páteře:………………………...…………………………………………………………………….. 

4. Páteř je tvořena z ……………………...…………, mezi nimi jsou …………………………………….. 

5. Páteř tvoří obratle: 

………………………( počet……….), 1.krční se nazývá……….……….….,2.krční ............................. 

………………………(počet………..) 

………………………(počet………..) 

………………………(počet………..), obratle jsou …………….……….., tvoří kost ………………… 

………………………(počet………..) 

6. Obratel má tyto části: 

……………………………………………………….………………………………. 

7. Otvory v jednotlivých obratlích dohromady vytvářejí …………………….…………………...……….., 

ve kterém je uložena ……………………………………………………………………….. 

9. Kdy se tvoří 2x esovité prohnutí páteře?………..…………………,,,,,…………………………………. 

a) Které svaly zajišťují správné držení páteře? 

………………………………………….………………………………………………………………………. 

b) Podtrhni, co je důležité pro správný vývoj těchto svalů: 

nošení tašky na jednom rameni, přiměřené cvičení, vzpřímené držení těla při chůzi, polehávání po školní 

lavici  

10. Skolióza je ……………………………………………………………………………………………….. 

11. Hrudník tvoří: ………………….……….., …………….…………….., ……………………………….. 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

žebra pravá 

připojena chrupavkou k předchozím žebrům       3 páry 

žebra nepravá 

připojena chrupavkou ke kosti hrudní       7 párů 

žebra volná 

mají volné zakončení ve stěně břišní        2 páry 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Kostra končetin 

 

Kostru končetin tvoří: - pletenec (část, která spojuje končetinu s trupem) 

- volná končetina 

 

Kostra horní končetiny: 

pletenec lopatkový lopatka 

kost klíční 

volná končetina k lopatce je připojena v kloubu ramenním 

Kosti předloktí jsou ke kosti pažní připojeny v kloubu loketním. 

 

Kostra dolní končetiny: 

pletenec pánevní pánevní kost - srostlá z kosti sedací, kyčelní a stydké 

volná končetina s pletencem pánevním je spojena v kloubu kyčelním 

Nožní klenba = vyklenutí nohy - umožňuje stabilitu nohy. 

 

Kost stehenní, holenní a čéška tvoří nejsložitější kloub v těle- kolenní. 

 

Pánev – tvoří ji obě kosti pánevní (vpředu jsou spojeny sponou stydkou) a kost křížová 

 

Zásady 1. pomoci při zlomeninách končetin - znehybnění: 

- zlomeninu sami nenapravujeme 

- znehybňujeme vždy přes 2 sousední klouby 

- dlahy přikládáme přes oděv a dobře upevníme 

- upevnění nesmí být v místě zlomeniny 

- při otevřené zlomenině ošetříme nejdříve krvácení 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Kostra končetin 

/otázky a úkoly/ 

1. Kostru končetin tvoří 2 části: ……………………………….. a …….………………………………….. 

2. Jmenuj kosti, které tvoří pletenec lopatkový: ……………………..…………………………………….. 

3. Volná horní končetina je připojena k lopatce v kloubu …………………………..……………………... 

4. Předloktí je tvořeno 2 kostmi:………………………….…….. a …………….…………………………. 

5. Kosti předloktí jsou ke kosti pažní připojeny v kloubu …………………………..……………………... 

6. Pletenec pánevní je tvořen kostí …………………… , ta vzniká srůstem 3 kostí: ……………..………. 

………………………………………………………………………………………............…………..……… 

7. Volná dolní končetina je s pánevní kostí spojena v kloubu ………………………..……………………. 

8. Kost holenní a lýtková dohromady tvoří ……………………………....................................................... 

9. V kolenním kloubu se spojují 3 kosti:………………………………………………...…………………. 

10. Nejsložitější kloub v těle je ……………………………….……………………………………..………. 
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11. Pánev je tvořena: .…………………………………………………………………………...…………… 

12. Nožní klenba je důležitá pro …………………………………………………………………………….. 

 

Úkol č.1: Zakroužkuj písmena, která označují správná tvrzení o 1. pomoci při zlomeninách: 

  a) snažíme se vrátit zlomené kosti do správné polohy 

  b) znehybňujeme vždy přes 2 sousední klouby 

  c) dlahy neupevňujeme příliš pevně 

  d) upevnění dlahy nikdy neprovádíme přímo v místě zlomeniny 

  e) při otevřené zlomenině nejdříve ošetříme krvácení 

 

Úkol č.2 :Spoj čarami, co k sobě patří: 

  Bérce        kůstky záprstní 

horní končetina 

  lopatka       kloub loketní 

  kost vřetenní                 dolní končetina   kost  patní  

  kost holenní       kost klíční  

Úkol č. 3:Zakroužkuj správná tvrzení: (využij obrázek kostry v učebnici) 

 Kost loketní je na straně  a) palce  b) malíku 

 Kost vřetenní je na straně  a) palce  b) malíku 

 Kost lýtková je na straně  a) palce  b) malíku 

 Kost holenní je na straně  a) palce  b) malíku 

 

 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Kostra hlavy, onemocnění kosterní soustavy 

 

- skládá se z mozkové části (u člověka větší než obličejová) a obličejové části 

 

Mozková část lebky - chrání mozek 

- tvoří ji  a) klenba lebeční  

 b) spodina lebeční  

 - tyto kosti jsou spojeny švy 

 

Obličejová část lebky 

 dolní čelist (jediná, která má na lebce kloubní spojení) 

  kost radličná (tvoří dolní část kostěné nosní přepážky) 

 jazylka (pod dolní čelistí, je na ní vazem zavěšen hrtan) 

 

Věkové zvláštnosti: 

 

- u novorozenců - relativně velká mozkovna a malá obličejová část 

 - na lebce měkká místa = lupínky (zajišťují snazší průchodnost hlavičky porodními 

cestami) 

- v dětství a mládí převažují v kostní tkáni organické látky = kosti pružnější a méně křehké 

 

Vady a onemocnění kosterní soustavy: 

- plochá záda 

- skolióza (vychýlení páteře do stran - způsobeno nedostatečným rozvojem šíjového, zádového a 

bederního svalstva) 

- řídnutí kostí (osteoporóza) u starých lidí 

- měknutí kostí (při nedostatku vápníku a fosforu) 

- kloubní záněty a opotřebování kloubních chrupavek 

- vyhřeznutí meziobratlové ploténky =ischias 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Datum:   

Kostra hlavy, onemocnění kosterní soustavy 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Kostra hlavy se skládá…………………………….……………………………………………………... 

2. Vyjmenuj kosti, které tvoří klenbu lebeční: 

………………..………………………………………………………………………………………………… 

3. Vyjmenuj kosti, které tvoří spodinu lebeční: 

………………..………………………………………………………………………………………………… 

4. Lebeční kosti jsou navzájem spojeny 

……………………………………...………………………………... 

5. Vyjmenuj kosti, které tvoří obličejovou část lebky: 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

6. Která kost obličejové části je připojena kloubně? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

7. V čem se odlišuje lebka novorozence od lebky dospělého člověka? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

8. Proč myslíš, že nejsou u novorozence lebeční kosti pevně spojeny? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

9. Jakým onemocněním kostí mohou trpět starší lidé? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

10. Co si představíš pod pojmem „skolióza páteře“? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

11. K jakému onemocnění kostí dochází při nedostatku vápníku a fosforu? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří 

vyhřeznutí meziobratlové ploténky       vychýlení páteře do stran 

řídnutí kostí 

osteoporóza       ischias     postihuje starší lidi 

skolióza 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Soustava pohybová 

 

 tvoří ji svaly příčně pruhované (kosterní) 

 šlachami se upínají na kosti  

 jejich pomocí se pohybujeme, ovládáme je vůlí 

 základní znaky – smrštitelnost, dráždivost (v závislosti na činnosti nervstva) 

 výsledek činnosti svalů:  - pohyb 

 - zabezpečení polohy těla a vnitřních orgánů 

 - hlavní zdroj tepla 

 

Základní jednotka svalu = svalové vlákno 

vazivová tkáň spojuje svalová vlákna ve snopečky 

ty se sdružují ve snopce 

ty ve svalová bříška 

svalová bříška přecházejí ve šlachy 

 

Povrch svalu kryje jemná vazivová blána – povázka 

 

Podstata svalové činnosti = přeměna chemické energie na energii mechanickou 

 

Zdroj energie svalové činnost = glykogen (živočišný škrob) + živiny + kyslík, přiváděný krví 

 

Větší svalová zátěž = větší potřeba krve  = větší zátěž na oběhovou soustavu  

= větší zátěž srdce  

 

Aktivní pohyb - posiluje oběhovou soustavu a srdce 

- pomáhá udržovat stálou tělesnou teplotu 

 

Svalová únava - při velké svalové námaze nestačí krev odvádět odpadní látky a dojde k vyčerpání svalové 

energie 

 

Svaly mohou mít název podle: 

 jejich hlavního pohybu (ohybače, natahovače)  

 tvaru nebo velikosti (kruhové, krátké, dlouhé) 

 obrysu (čtyřhranný) 

 počtu ukončení, hlav (čtyřhlavý) 

 tělní krajiny (prsní) 

Poznámka: 
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Soustava pohybová 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Jakými svaly je tvořena pohybová soustava? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

2. Jakou funkci mají svaly pohybové soustavy? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

3. Jmenuj hlavní znaky svalové tkáně: 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

4. Co je podstatou svalové činnosti? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

5. Co je zdrojem energie pro svalovou činnost? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

6. K čemu dochází při větší svalové zátěži? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

7. Proč je pro správnou činnost pohybové soustavy důležitý aktivní pohyb? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

8. Kdy může dojít ke svalové únavě? Co to znamená? 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Úkol č. 1: Škrtni nepravdivá tvrzení: 

- kosterní svaly neovládáme vůlí 

- kosterní svaly ovládáme vůlí 

- povrch svalu kryje povázka 

- při svalové činnosti dochází k přeměně chemické energie v energii mechanickou 

- při větší svalové námaze nedochází k rychlejšímu proudění krve 

 

Úkol č. 2: Doplň chybějící pojmy: 

Základní jednotkou svalu jsou ………………………, vazivová tkáň je spojuje ve ………………………, ty 

ve …………………….. a ……………………….. 

 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Svaly lidského těla 

 

Rozdělení svalů podle umístění  

 svaly hlavy a krku 

 svaly trupu 

 svaly končetin 

 

Svaly hlavy a krku: 

 žvýkací (pohyb dolní čelisti) 

 mimické (výrazové) 

 zdvihače hlavy  

 

Svaly trupu: 

 najdi podle obrázku: 

 

Svaly horní končetiny: 

 najdi podle obrázku: 

 trojhlavý pažní (pracuje proti dvojhlavému pažnímu) 

 

Svaly dolní končetiny: 

 najdi podle obrázku: 

 trojhlavý lýtkový (Achilovou šlachou připojen ke kosti patní) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Svaly lidského těla 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Svalstvo rozdělujeme podle umístění na: 

a) …………………………  b) …………………………  c) ………………………… 

2. Proč nazýváme svaly v obličeji „ mimické“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Které svaly umožňují pohyb dolní čelisti? ………………………..…………………………………… 

4. Které svaly napomáhají dýchání? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak pracuje trojhlavý sval pažní? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jak se nazývá šlacha, která připojuje lýtkový sval ke kosti patní? ………………..…………………… 

 

Úkol č.1: Nauč se pojmenovat a ukázat na obrázku (nebo na sobě) svaly lidského těla 
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Úkol č.2: Spoj čarami, co k sobě patří 

 

sval deltový           mezižeberní svaly 

svaly trupu 

bránice            široký sval zádový 

svaly horní končetiny 

sval dvojhlavý pažní          sval trapézový 

svaly hlavy 

svaly hýžďové    sval lýtkový 

svaly dolní končetiny 

svaly mimické     čtyřhlavý sval  

     stehenní 

 

Domácí příprava: 

 

 

 

 

Datum:   

Onemocnění a věkové zvláštnosti svalové soustavy 

 

Věkové zvláštnosti: 

 svaly dětí obsahují více vody, méně bílkovin a organických látek 

 v předškolním věku se vyvíjí hlavně velké svaly 

 jemná pohyblivost ruky se rozvíjí zapojením ruky do činností 

 svalová síla a pružnost přibývá asi do 25 let 

 

Onemocnění svalové soustavy: 

 zánět šlach (při nadměrné svalové zátěži) 

 natažení nebo přetržení svalu nebo šlachy (většinou při úrazu) 

 svalová ochablost (atrofie)= úbytek svalové hmoty v důsledku nečinnosti 

 ochrnutí dolních končetin (při těžkých úrazech) = porušení motorických míšních drah 

 svalová dystrofie (vrozené) = oslabení kosterních svalů 

 obrna (poškození mozku, míchy nebo nervů → svaly nelze ovládat) 

 

Svalová únava = velká svalová zátěž → nahromadění odpadních látek ve svalu → vyčerpání energie 

Křeč = nedostatek živin a kyslíku → bolestivý stah 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Onemocnění a věkové zvláštnosti svalové soustavy 

/otázky a úkoly/ 

1. V čem se liší svaly dětí od svalů dospělého člověka? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Kdy se u dětí vyvíjí hlavně velké svaly? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Čím je ovlivněn rozvoj jemné pohyblivosti ruky? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. V kterém věku přestává přirozeným způsobem přibývat svalová síla a pružnost? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Onemocnění v levém sloupci spoj s charakteristikou v pravém sloupci tak, aby vznikla správná 

tvrzení: 

zánět šlach      vrozené oslabení kosterních svalů 

atrofie       svaly nelze v důsledku poškození mozku ovládat 

svalová dystrofie     vyčerpání energie ve svalech 

obrna       způsobeno nadměrnou svalovou zátěží 

svalová únava     úbytek svalové hmoty 

 křeč    bolestivý stah při nedostatku živin a kyslíku 

Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

Energie 

 

Člověk = konzument = jeden z největších spotřebitelů energie 

 k přežití potřebuje živiny obsažené v potravě 

 většina přijatých látek je v organismu zdrojem energie 

 neustálá přeměna látek v těle, při které se energie buď uvolňuje, nebo spotřebovává = metabolismus 

 k uvolňování energie z živin je potřebný kyslík 

 

Základní živiny: 

Cukry = hlavní zdroj energie 

 škrob = složitý cukr (hlavně v mouce, rýži a bramborách) 

 laktóza = mléčný cukr (v mléce a mléčných výrobcích) 
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 sacharóza = řepný cukr (sladidlo) 

 glukóza = jednoduchý cukr (vzniká štěpením složitých cukrů, je v krevní plazmě) 

 glykogen = přebytečná glukóza (ukládá se do zásoby v játrech a svalech) 

 celulóza = rostlinný cukr (součást vlákniny, podporuje činnost střev) 

 

Tuky = zásobní zdroj energie 

 

Bílkoviny = základní stavební látky buněk 

 

Optimální poměr živin v potravě = 60% cukrů, 25% tuků a 15% bílkovin 

 

Nezbytné pro organismus jsou ještě: 

 voda 

 minerální látky 

 vitamíny 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Energie 

/otázky a úkoly/ 

1 Co je zdrojem energie pro člověka? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Vysvětli pojem „metabolismus“: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. K čemu dochází v těle člověka při metabolismu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Vyjmenuj základní živiny v potravě:…………………………………………………………………... 

5. Význam cukrů: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Význam tuků: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Význam bílkovin: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Které další látky jsou nezbytné pro život člověka? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jaký je optimální poměr živin v potravě? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Úkol: Spoj čarami charakteristiku v levém a pravém sloupci s pojmy v prostředním sloupci tak, aby vznikla 

správná tvrzení: 

cukr 

mléčný cukr škrob 

 řepný cukr  laktóza    hlavní zdroj energie 

složitý cukr sacharóza 

přebytečná glukóza glukóza   zásobní zdroj energie 

rostlinný cukr glykogen 

jednoduchý cukr celulóza    základní stavební látka buněk 

tuk 

   bílkovina 

Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

Soustava trávicí (1. část) 

 

Zajišťuje: 

 příjem potravy 

 trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla 

 vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy 

 odstraňování nestravitelných zbytků a nadbytečných látek z těla 

 

Trávení: 

 mechanické - rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech 

 chemické - potrava se pomocí enzymů v ústech, žaludku a tenkém střevě chemicky štěpí na 

jednoduché látky, které dokáže tělo vstřebat 

- enzymy jsou obsaženy v trávicích šťávách (sliny, žaludeční šťáva, šťáva ze slinivky 

břišní, žluč a střevní šťáva)  

 

Vstřebávání – jednoduché látky (živiny) prostupují střevní sliznicí do sítě krevních a mízních vlásečnic 

Peristaltika – pozvolný rytmický pohyb stěn- umožňuje posouvání obsahu jedním směrem 

 

Části trávicí soustavy 

 obrázek s popisem v učebnici 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Datum:   

Soustava trávicí (1.část) 

/otázky a úkoly/ 

 

1. Které funkce zajišťuje trávicí soustava? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. K čemu dochází při trávení potravy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. K čemu dochází při vstřebávání? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Co se děje s potravou při mechanickém trávení? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co se děje s potravou při chemickém trávení? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jak se nazývají látky, které jsou důležité při procesu chemického trávení? …..………………………. 

7. Co označujeme pojmem „peristaltika“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Očísluj části trávicí soustavy tak, aby vzniklo správné pořadí jejich uložení v trávicí trubici: 

žaludek 

ústní dutina - 1 

jícen 

dvanáctník 

slepé střevo 

hltan 

konečník - 8 

tenké střevo 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Soustava trávicí – dutina ústní 

 

V dutině ústní 

 potrava rozmělněna zuby 

 promíchána pomocí jazyka 

 smíchána se slinami (trávicí enzym ptyalin → štěpení škrobu na jednodušší cukry) 

 hlenovité látky (umožňují hladké polykání) 

 

Jazyk 

 z příčně pruhované svaloviny 

 účastní se mechanického zpracování potravy 

 umožňuje polykání 

 má hmatovou, teplotní a chuťovou citlivost 

 uplatňuje se při vnímání chuti a také při řeči 

 

Zuby 

 řezáky, špičáky, zuby třenové, stoličky (podle funkce) - obrázek v učebnici 

 korunka, krček, kořen 

 mléčný chrup (20), trvalý chrup (32) 

 stavba zubu – obrázek v učebnici 

Zubní kaz – poškození zubu (zubní plak → rozklad zbytků potravy → vyleptávání vápníku ze skloviny) 

Péče o chrup – ústní hygiena 

 pečlivé a pravidelné čištění zubů po jídle (kartáček, mezizubní kartáček, zubní niť, ústní voda) 

 pravidelné návštěvy zubního lékaře 

Paradontóza = obnažování zubních krčků a uvolňování zubů 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Soustava trávicí – dutina ústní 

/otázky a úkoly/ 

1. Jakou funkci mají v ústní dutině zuby? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jakou funkci má v ústní dutině jazyk? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak se nazývá trávicí enzym, obsažený ve slinách? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jak se podílí ptyalin v ústní dutině na chemickém trávení potravy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jaký význam mají hlenovité látky ve slinách? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

63 
 

6. Jmenuj typy zubů podle funkce: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Podle obrázku v učebnici spočítej, kolik zubů a které typy jsou v ¼ chrupu: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Na každém zubu rozlišujeme 3 části:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jak máme správně pečovat o svůj chrup? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Které pomůcky používáme při péči o chrup? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jaké onemocnění zubů nazýváme paradentózou? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol č. 1. Zakroužkuj všechny správné funkce jazyka: 

a) je z hladké svaloviny 

b) je citlivý na chuť a hmat 

c) není citlivý na teplotu 

d) je z příčně pruhované svaloviny 

e) je citlivý na teplotu 

f) nepodílí se na polykání sousta 

g) účastní se chemického zpracování potravy 

h) účastní se na mechanickém zpracování potravy 

 

Úkol č. 2. Prohlédni si všechny obrázky v učebnici, které souvisí s ústní dutinou, a nauč se je popsat 

 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Soustava trávicí – trávení 

 

= štěpení základních složek potravy (cukrů, tuků a bílkovin) na jednodušší látky = chemický proces 

 

Dutina ústní  

 ústí do ní 3 slinné žlázy 

 ptyalin štěpí složitý cukr=škrob na jednodušší cukry 

Polykání – sousto je stahy svaloviny posouváno do hltanu, jícnu a žaludku 

 

Žaludek 

 potrava se promíchává se žaludečními šťávami → kašovitý obsah = trávenina 

  žaludeční šťáva obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, enzym pepsin a hlen 

 HCl rozvolňuje vlákna masa, sráží mléko, ničí bakterie a umožňuje působení pepsinu 

 pepsin štěpí bílkoviny 

 hlen brání natrávení vlastní sliznice žaludku 

 

Tenké střevo 

 do dvanáctníku (1. část tenkého střeva) ústí vývody jater a slinivky břišní 

 žluč z jater štěpí tuky 

 enzymy ze slinivky břišní dokončují štěpní cukrů, tuků i bílkovin 

Játra 

 největší žláza lidského těla (funkci nemůže převzít jiný orgán v těle) 

 vylučují žluč, která se shromažďuje pod játry ve žlučníku 

 zachycují škodlivé látky a zneškodňují je 

 zanikají zde červené krvinky 

 nejteplejší orgán těla → význam při regulaci tělesné teploty 

Slinivka břišní 

 Kromě trávicích enzymů vylučuje hormon inzulín (reguluje množství glukózy v krvi) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Soustava trávicí – trávení 

/otázky a úkoly/ 

1. K čemu dochází při trávení? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Kolik slinných žláz ústí do dutiny ústní a jaký mají význam? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak se dostane sousto z ústní dutiny do žaludku? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Co je trávenina? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Co je obsaženo v žaludečních šťávách? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Který enzym je obsažen v žaludku a jaký má význam? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Které dvě žlázy ústí do dvanáctníku? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jaký význam má při trávení žluč? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jak se na trávení podílí enzymy slinivky břišní? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Význam jater: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Slinivka břišní vylučuje kromě trávicích enzymů ještě hormon inzulín. Jaký má význam? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

  Žluč     štěpí škrob na jednodušší cukry 

Játra     dokončuje štěpení tuků, cukrů a bílkovin 

Kyselina chlorovodíková  štěpí tuky 

Ptyalin    sráží mléko, ničí bakterie 

Enzymy slinivky břišní  zachycují a zneškodňují škodlivé látky 

Hlen     brání natrávení žaludeční sliznice 

  Pepsin     štěpí bílkoviny 

Domácí příprava: 
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Datum:   

Soustava trávicí – vstřebávání a vylučování nestrávených zbytků 

 

Vstřebávání  

 jednoduché látky přecházejí do krve a mízy 

 probíhá v 2. části tenkého střeva  

 

Přizpůsobení vnitřní stěny tenkého střeva pro vstřebávání: 

 sliznice se skládá z velkého množství záhybů a výběžků = klky 

 klky zvětšují plochu střeva pro vstřebávání látek 

 v klcích je síť krevních a mízních vlásečnic 

 z klků se většina vstřebávaných látek dostává vrátnicovou žílou do jater (tam jsou živiny dále 

zpracovány nebo ukládány do zásoby) 

 nejrychleji se vstřebávají cukry, nejpomaleji minerální látky a tuky 

Vylučování nestrávených zbytků 

 

Tlusté střevo 

 vstřebává se voda → obsah se zahušťuje 

 mohou se vstřebávat i některé vitamíny a minerální látky 

 působením bakterií se obsah mění ve stolici 

 

Konečník 

 stolice se tam shromažďuje 

 po naplnění dochází k vyprázdnění řitním otvorem 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Soustava trávicí – vstřebávání a vylučování nestrávených zbytků 

/otázky a úkoly/ 

1. K čemu dochází v trávicí soustavě při vstřebávání? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. V které části trávicí soustavy dochází ke vstřebávání jednoduchých látek? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak je přizpůsobená sliznice vnitřní stěny ke vstřebávání? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaký význam mají klky? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kam se dostává většina vstřebaných látek ze střevních klků? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jakou funkci má vrátnicová žíla?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Co se děje s živinami v játrech?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Kam jsou posunovány z tenkého střeva nestrávené zbytky potravy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Co se děje v tlustém střevě s nestrávenými zbytky potravy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Jaký význam mají bakterie, žijící v tlustém střevě? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Význam konečníku? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Zakroužkuj správná tvrzení: 

 Nejrychleji se vstřebávají  a) tuky    b) cukry 

 Nejpomaleji se vstřebávají  a) tuky a minerální látky  b) cukry 

Domácí příprava: 

 

 

 

Datum:   

 

Soustava trávicí – věkové zvláštnosti, vady a onemocnění 

 

Věkové zvláštnosti 

 výkonnost trávicí soustavy u novorozenců a kojenců je větší 

Vrozené vady 

 rozštěpy rtu, čelisti a patra 

 

Onemocnění 

 ústní dutina: zubní kaz, paradontóza 

opary, afty (viry) 

 

žaludek, dvanáctník: vředy (bakterie, stres, nesprávná životospráva) 

 

játra a žlučník: infekční zánět jater = hepatitida = „žloutenka“ (viry) 

žlučníková kolika (způsobují ji žlučové kameny) 

 

střeva:  zánět červovitého výběžku slepého střeva 

salmonelóza, úplavice (bakterie) 

průjmy, zácpa 

parazité – roupi, škrkavky, tasemnice 
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Poruchy příjmu potravy – bulimie, mentální anorexie 

_______________________________________________________________________________________

Poznámka: 

 

 

Soustava trávicí – věkové zvláštnosti, vady a onemocnění 

/otázky a úkoly/ 

 

1. V čem se odlišuje výkonnost trávicí soustavy malých dětí od trávicí soustavy dospělého člověka?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jmenuj některé vrozené vady trávicího ústrojí: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Doplň následující tabulku a zapamatuj si z každé skupiny některá onemocnění: 

 

ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY 

Virová onemocnění Bakteriální o nemocnění Onemocnění způsobená 

různými vliv 

   

   

   

   

   

   

   

 

Domácí příprava: 

 

 


