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Obratlovci – ptáci, savci 
Přiřaďte živočichy k ptákům nebo savcům. Pojmenujte je, pokud je znáte. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schwimmender-Pinguin.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Feldhase.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canguro_Gioacchino.JPG> 
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Obratlovci – ptáci, savci 
Podle čeho jste usoudili, že zajíc je savec a vrabec patří mezi ptáky? 

Zařaďte správně charakteristické vlastnosti pod savce či ptáky. Některé jsou 

typické pouze pro určité druhy 

Savci      Ptáci 

 Mají zobák    

Rodí živá mláďata 

Tělo je pokryté peřím 

Mají duté kosti 

Většinou mohou létat 

Staví si hnízda 

Nohy jsou pokryty šupinami 

Zadní končetina nemá 5 prstů 

Nemají močový měchýř 

Kladou vejce 

Mají zuby 

Mláďata sají mléko 

Mají křídla 

Některé druhy žijí přímo v moři 

Odlétají do teplých krajin 

Žijí v norách 

Mají kopyta 

Nejlepší zrak 

 

 

 



Obratlovci – ptáci, savci 
Ptáci a savci mají mnoho společného. Jsou teplokrevní, starají se o svá 

mláďata, která se vylíhla z vajec nebo narodila porodem. Mají 2 páry 

končetin, tělesná teplota je u nich stálá, velká část energie přijatá v potravě 

je spotřebována na její udržení.  

Ptáci i savci se vyvinuli z plazů – mají společné předky. Dýchají pomocí 

vyvinutých plic. Většina druhů ptáků a savců jsou suchozemští obratlovci. 

Malá část druhů žije ve vodě. Ptáci a savci jsou rozšířeni téměř po celé 

planetě.  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล:์Mamíferos.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reed_warbler_cuckoo.jpg> 
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