
7. ročník – PRÁCE: 23.3. – 27.3. 2020 

Dobrý den, milí žáci. 

Během tohoto týdnu jsem od Vás obdržela několik dotazů, na které bych nejprve všem 

odpověděla: 

 referát – stačí vypracovat do konce dubna 

 herbář – stačí vypracovat do konce května 

 

Odevzdat mi stačí ve škole. Nezapomeňte pracovat dle instrukcí. Pokud byste si s něčím nevěděli 

rady, obraťte se na mě prostřednictvím emailu: jvildova@zsbrezenecka.cz 

V minulém 1,5 týdnu jste dostali za úkol: přečíst si v učebnici kapitolu ploutvonožci a 

sudokopytníci + nákres obrázků 

- vše budu kontrolovat ve škole 

- každý splněný úkol ohodnotím 1 (samozřejmě nebude mít takovou váhu jako známka z testu či 

dsm), uvidíme, jak se celá nepříjemná situace bude vyvíjet 

 

PRÁCE NA DALŠÍ TÝDEN: 

1) Doplňte tabulku: rozdíly mezi rohy a parohy (základní údaje máš v zápise, zbytek vyhledej na 

internetu) 

    Tabulku vystřihni a nalep si ji do sešitu: 

 

 PAROHY 

 

ROHY 

 

Jsou z čeho?:   

Jak dlouho rostou?:   

Rostou od špičky či od hlavy?   

Popiš tvar:   

Má je samec i samice?   



2) Vypracuj pracovní list – sudokopytníci  

- PL si zakládej do desek, zase ve škole ohodnotím toho, kdo si vypracoval 

3) Přečíst si v učebnici str. 63 – 65 lichokopytníci 

4) přepište si tento zápis do sešitu:  

LICHOKOPYTNÍCI 
znaky: 

 mají lichý počet prstů zakončený kopytem – u koní je to 1 prst a u nosorožců 3 prsty  

 váhu těla nese vždy prostřední prst – jsou to dobří a rychlí běžci 

 býložravci – mají jednoduchý žaludek a dlouhé slepé střevo 

 v chrupu chybí špičáky, třenové zuby jsou podobné stoličkám 

zástupci: 

1. kůň převalského - jediný divoce žijící kůň, předek koně domácího  

2. kůň domácí 

- samec = hřebec 

- samice = kobyla, klisna 

- mládě = hříbě 

3. osel domácí - vydrží dlouhodobou zátěž, kříženci koně a osla = mula a mezek 

4. zebry 

5. nosorožci - velice ohrožený druh  na nose 1 – 2, pro které jsou často hubeni  → ohroženi a 

chráněni 

6. tapíři - žijí na březích vod  v nebezpečí vždy prchají do vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUDOKOPYTNÍCI - PL 

1. Doplň názvy členů zvířecí rodiny: 

SAMEC SAMICE MLÁDĚ 

býk   

 ovce  

srnec   

 bachyně  

  kolouch 

2.  Vybarvi políčka té zvířecí rodiny, která žije ve volné přírodě. 

3. Zakroužkuj správnou odpověď. 
Prase divoké je:  
a) býložravec 
b) masožravec 
c) všežravec 

 
Kůže kterého zvířete se využívá v lékařství při plastických operacích? 
a) ovce 
b) kozy 
c) prasete 

 
4. Doplň věty: 
Tur domácí má na hlavě duté ...................................................................................................... 

Jelen a srnec má na hlavě ........................................................................................................... 

Maso z krávy nazýváme.............................................................................................................. 

Maso z prasete nazýváme............................................................................................................ 

Sudokopytníci jsou zvířata, která................................................................................................ 

5. Kteří ze sudokopytníků nosí lopatkovité paroží? Zakroužkuj: 

beran                   muflon                jelen                 los                      srnec                      daněk 

6. Odpověz na otázky: 
Která zvířata řadíme mezi sudokopytníky? 
...................................................................................................................................................... 
Čím se živí prase divoké? 
....................................................................................................................................................... 
Kdy je pro člověka nebezpečné prase divoké? 
....................................................................................................................................................... 
Proč se nám většinou nepodaří dostat se blízko ke stádu srnek? 
....................................................................................................................................................... 
 



7. Přečti si pozorně následující texty a na linku pod každým textem napiš názvy zvířat: 

Samcům těchto živočichů přes léto narůstají parohy, laním (samicím) nikdy. Samci pak paroží na zimu 

shazují, po skončení soubojů podzimní říje. U nás se vyskytuje v lesích ve volné přírodě, nebo se 

chová v oborách. Je to býložravec. Má hnědou srst.  

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

 

Je to mohutný sudokopytník žijící v Africe. V současnosti nejvyšší ze všech suchozemských 

živočišných druhů. Samci dosahují velikosti od 4,8 až do 5,5 metru a váží až 900 kg. Samice jsou 

obecně trochu menší a lehčí.  

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

 

Jedná se o typického všežravce. Požírá trávu, hlízy, ořechy, různé bobule, mršiny, kořeny, 

odpadky, hmyz, malé plazy. Často navštěvuje pole, zvláště kukuřičná, kde dokáže napáchat hodnotné 

škody. Toto zvíře je často v lesích lovené kvůli chutnému masu.  Jeho zbarvení kolísá mezi 

tmavošedou přes hnědou až k černé.  

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

 

Obývá listnaté a smíšené lesy. V přírodě je plachý, ale v oborách vychází na pastvu i na otevřená 

prostranství. Na hlavě má velké lopatovité parohy. Letní červenohnědé zbarvení je bíle skvrnité. 

Břicho i končetiny jsou čistě bílé.  

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

 

8. Poznáš tato zvířata i na obrázcích? Napiš jejich názvy. 

            

 

         

http://cs.wikipedia.org/wiki/Parohy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudokopytn%C3%ADci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD_les


 

 

 


