
PŘÍRODOVĚDA        4. KVĚTNA – 7. KVĚTNA 

Rostliny tentokrát necháme růst a budeme se věnovat živočichům. S pomocí učebnice si zopakuj, 

co víš ze třetí třídy. Učebnice str. 40. Pozorně si prohlédni obrázky, přečti si text a opiš do 

sešitu: 

ŽIVOČICHOVÉ 

- jsou součástí živé přírody 

- dýchají, přijímají vodu a potravu, vylučují, rozmnožují se, rostou a vyvíjejí se, reagují na změny 

v přírodě  

- podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na obratlovce a bezobratlé 

- obratlovci mají kostru, jejíž páteř je tvořena z obratlů, jsou to: ryby, obojživelníci, ptáci, 

plazi, savci 

- bezobratlí v těle nemají žádnou kostru, nemají páteř, někteří mají měkké tělo chráněné pevnou 

schránkou, mezi bezobratlé patří všichni živočichové kromě obratlovců, zejména hmyz, dále 

např. měkkýši 

z nabídky vyber a zapiš do sešitu: 

bezobratlí živočichové: 

obratlovci: 

veverka, slimák, moucha, tygr, žába, ještěrka, pavouk, kapr, bělásek, tučňák, vosa, slon, užovka, 

žížala, štika, kobylka, orel, krtek, včela, rak, želva, mlok  

Vyber si obrázek živočicha ze str. 40 a nakresli do sešitu. Nepopisuj, jen nakresli! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRO ZVÍDAVÉ     

***Použij písmena u pravdivých tvrzení. Z těchto písmen složíš tajenku, která ti dá jméno ptáka 

na obrázku. 



 

 

Č Bezobratlých živočichů je v přírodě více než obratlovců. 

Á Bezobratlí živočichové nemají žádnou, nebo mají vnější kostru. 

K Celkem existuje šest skupin obratlovců. 

P Ryby mají tělo kryté šupinami. 

Č Ryby dýchají kyslík rozpuštěný ve vodě. 

E Z vajíček obojživelníků se ve vodě líhnou larvy jménem pulci. 

R Dospělí obojživelníci dýchají plícemi.  

U Plazi mají stálou teplotu těla. 

N Ptáci mají přední končetiny přeměněné na křídla. 

Z Savci žijí pouze na souši. 

Ý Savci mají vyvinutější mozek než všichni ostatní obratlovci. 

tajenka:  

        
 

*** Doplň správná slova do vět:  

1. Skupina živočichů, která má vnitřní kostru se nazývá -----------   . 



2. ------------- jsou vodní obratlovci, kteří celý život dýchají pomocí žaber.  

3. Savci jsou skupinou živočichů, která rodí živá mláďata a ta sají mateřské ------------ .  

4. Bezobratlí jsou skupinou živočichů, kteří nemají žádnou, nebo mají vnější ------------- . 

5. Tito živočichové žijí část života na suchu, ale vždy se rozmnožují ve vodě, proto jim říkáme --

----------- . 

6. Ptáci kladou -----------  a mají stálou tělesnou teplotu. 

pomůže Ti nabídka: obojživelníci, mléko, obratlovci, kostru, ryby, vejce 

 

************************************************************************ 

 


