
7. ročník – PRÁCE: 30.3. – 3.4. 2020 

Dobrý den, milí žáci a žákyně, 

protože to vypadá, že se bohužel jen tak neuvidíme, můžete mi posílat vaše vypracované domácí 

úkoly na můj email, ať ode mne máte alespoň zpětnou vazbu. Z minulého týdne mi můžete poslat 

tabulku rohy - parohy, vypracovaný PL – Sudokopytníci. Stačí, když mi je ofotíte a pošlete.  

Můžete mi také poslat ke kontrole váš referát. Já ho zkontroluji a sdělím, zda je v pořádku, 

případně, co a kde vylepšit. Až se vrátíte do školy, jen mi ho odevzdáte v písemné podobě. 

Doufám, že jste všichni zdrávi, v rámci možností se máte v tyto nelehké dny fajn a jste v pohodě.  

Vím, že je omezený pohyb venku, ale nezapomeňte se každý den trochu hýbat, zajít si na 

procházku, zacvičit si … samozřejmě s rouškou.  

 

 

Mějte se krásně a opatrujte se. S pozdravem Jana Vildová 

PRÁCE NA DALŠÍ TÝDEN: 

1) přečíst si v učebnici str. 65 – 67 chobotnatci a kytovci 

2) ZÁPIS PŘEPSAT – NÉ, POUZE VYTISKOUT A NALEPIT !!!  

3) pro lepší zapamatování doporučuji dokument Sloni indičtí (25 min)  

https://www.youtube.com/watch?v=1oFnIpX_WKk 

4) mezi velmi ohrožené druhy na světě patří nosorožec dvourohý, proto shlédněte krátký 

dokument (12 min) právě o nich https://www.youtube.com/watch?v=2WR0qyo0rBw 

- hovoří zde MVDr. Přemysl Rabas (bývalý ředitel našeho zooparku, nyní ředitel ZOO Dvůr 

Králové, který se snaží o jejich záchranu) 

5) na závěr: vypracuj přiložený pracovní list – Lichokopytníci (pošli ke kontrole!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1oFnIpX_WKk
https://www.youtube.com/watch?v=2WR0qyo0rBw


CHOBOTNATCI 

ZNAKY: 

 největší suchozemští živočichové 

 dlouhý svalnatý chobot (srostlý horní pysk a nos) - čichání, hmatání a uchopování předmětů, 

k podávání  potravy a k nabírání vody 

 kly = přeměněné řezáky – slonovina (3 m, 90 kg) – kvůli ní téměř vyhubeni 

 sloupovité končetiny mají na chodidlech pružné polštáře 

 kůže – citlivá, tlustá, bez chlupů, ochrana: válení v blátě 

 býložravci – mohutné stoličky 

 samice rodí 1 mládě, březost 22 měsíců (nejdelší) 

 žijí ve stádech, které vede zkušená samice 

ZÁSTUPCI:  

1. slon indický  

- je menší, menší uši  

- 1 hmatový prstík na chobotu 

2. slon africký  

- je větší, velké uši (ochlazování těla), kly mají i samice 

- 2 hmatové prstíky na chobotu 

3. mamut srstnatý  

- dlouhá srst, doba ledová, vyhuben 

 

KYTOVCI 
ZNAKY: 

 největší živočichy na Zemi – plejtvák obrovský (30 m, 150 t) 

 mořští živočichové stavbou těla skvěle přizpůsobeni životu ve vodě 

- dýchají plícemi 

- vydrží pod vodou až 80 minut a ponoří se do hloubky 1000 m (vorvaň)  

- hladké tělo bez srsti a silná vrstva podkožního tuku 

- přední končetiny jsou přeměněny v ploutve, zadní chybí (zakrnělé) 

- vodorovná ocasní ploutev  

 někteří používají k orientaci ultrazvuk – echolokaci (delfín) a dorozumívají se zvuky 

 samice rodí 1 mládě (ocasem napřed) 

 všichni kriticky ohroženi = na pokraji vyhubení (loveni pro maso a tuk) 

2 druhy: 

1. KOSTICOVCI 

- nemají zuby, jen rohovité lišty = kostice, kterými cedí plankton (drobné mořské organismy) 

1.  plejtvák obrovský  

2. velryba grónská, jižní 

3. keporkak 

2. OZUBENÍ 

- mají velký počet zubů, jsou to predátoři a živí se dravě – rybami, mořskými savci a ptáky 

1. vorvaň  

2. delfín skákavý - vysoká inteligence 

3. kosatka dravá – největší delfín 

4. narval 

 

 

 

 



LICHOKOPYTNÍCI – pracovní list 

1. Podle popisu doplň, o jaké živočichy se jedná: 

a) Stavbou těla se tato zvířata podobají koním. Mají poněkud kratší nohy a větší hlavu s 

dlouhýma ušima. Jeho potravu tvoří převážně trávy, různé byliny a někdy i tuhé listí křovin. 

Jsou to společenská zvířata, která žijí ve volné přírodě ve stádech.  

Je to ........................................................................................ 

 

b) Tito živočichové se vyskytují ve stepích střední a jižní Afriky. Zástupci skupiny koňovitých 

lichokopytníků žijí obvykle v rodinných skupinách, které jsou tvořeny jedním hřebcem 

doprovázeným klisnami a mláďaty. Ve volné přírodě se dožívají 30 až 40 roků. Jejich srst je 

charakteristicky bíločerně pruhovaná.  

Je to ........................................................................................ 

c) Jedná se o tvory, jejichž tělo je pokryté kožovitými pláty jako pancířem. Mohou dosahovat 

hmotnosti až 3,6 tun. Čich a sluch mají velmi citlivý, ale špatně vidí. Rozlišujeme několik druhů, 

ale všechny jsou v přírodě kriticky ohrožené. Na hlavě mají dutý roh, nebo rohy. 

Je to ........................................................................................ 

d) Po několik tisíciletí se tato zvířata používala především pro přepravu. Od 20. století se na nich 

jezdí hlavně rekreačně. Mládě se nazývá hříbě, samice klisna. Existuje mnoho zbarvení (vraník, 

bělouš, ryzák, plavák atd.) Je to býložravec. 

Je to ........................................................................................... 

 

2. Odpověz na otázky. V některých případech ti může napomoci pozorné čtení předchozích 

textů: 

a) Napiš několik příkladů využití koní v minulosti: 

............................................................................................................................. .........................................................

............................................................................................................................. ............. 

b) K čemu se využívá kůň dnes? 

................................................................................................................................................................ 

c) Jakým způsobem člověk chrání koním kopyta? 

................................................................................................................... ............................................. 

d) K čemu se využívají dlouhé ocasní žíně koní? 

............................................................................................................................. ................................... 

e) Jakou barvu mohou mít koně? 

............................................................................................................................. ................................... 

f) Jak se nazývá samec..................................................... 

samice.........................................................mládě ................................................. od koně. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Noha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_(anatomie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1do
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Afriky.&action=edit&redlink=1


g) Čím se živí kůň? 

............................................................................................................. ................................................... 

h) Kde žije ve volné přírodě zebra? ............................................................................................ ................. 

 

i) Jak jsou zbarveni nosorožci? ................................................................................................................... 

 

j) Jaké hmotnosti mohou dosahovat nosorožci? ................................................................................... ....... 

 

k) Čím se liší osel od koně? 

1) .................................................................................................................................... ......................... 

2) ......................................................................................................... .................................................... 

3) ............................................................................................................................. ................................ 

3. Poznáš tyto živočichy také na obrázku? Dopiš jejich názvy na linky pod obrázky: 

 

              

             ................................................................             ................................................ ............. 

 

              

                              ......................................             ..................................................... 


