Přírodopis
7. ročník
19.10.-23.10.2020
1. Opiš nebo vytiskni a nalep následující zápis do sešitu: učebnice str.24-27
Naši obojživelníci
Obojživelníci se dělí na dvě skupiny:
1. Ocasatí - čolci, mloci
Čolek obecný; Čolek horský - čolci se živí hmyzem, drobnými korýši, pavouky, malými červy;
žijí většinou skrytě (za potravou vylézají až v noci)
Mlok skvrnitý - žije na vlhkých místech v lesích, má hladkou černou kůži s křiklavě žlutými
skvrnami; loví hmyz, žížaly a slimáky
2. Bezocasí - všechny žáby
Žáby mají krátké zavalité tělo a přední končetiny kratší než zadní. Mezi prsty mají plovací blánu. V
dutině ústní mají, s vyjímkou kuněk, vymrštitelný jazyk, který je v předu přirostlý a vzadu volný.





Kuňky - vývojově nejstarší skupina žab; mají bradavičnatou kůži - Kuňka žlutobřichá
Skokani - mají mohutné zadní končetiny, jejich kůže je hladká - Skokan zelený; Skokan hnědý
Ropucha obecná - největší naše žába, bradavičnatá kůže, žije na vlhkých místech, živí se
hmyzem, měkkýši a žížalami
Rosnička zelená - žije na stromech a keřích; na rozšířených koncíéch prstů jsou přísavné
terčíky; žije ve vlhkých listnatých a smíšených lesích
Plazi - svědkové dávných věků

Plazi se přizpůsobili životu na souši. Suchou kůži bez žláz pokrývají rohovité šupiny, štítky nebo
kostěné desky. Dýchají plícemi. Mají dokonalejší stavbu srdce než obojživelníci. Tvoří je dvě síně a
dvě komory. Teplota těla je proměnlivá. Oplození je vnitřní.
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Většina plazů klade vejce. Na povrchu je pevný obal (kožovitá blána, skořápka), pod ním bílek s
vysokým obsahem vody a žloutek, který vyživuje zárodek.
Mezi plazy patří ještěři, hadi, želvy a krokodýli. Liší se od sebe stavbou těla, která je výsledkem
přizpůsobení se různým životním podmínkám.
Plazi se vyvinuli asi před 300 milióny let z obojživelníků, krytolebců, kteří se podobali mlokům.

O všech zástupcích si přečti v učebnici, podívej se na obrázek a najdi další fotografie zástupců na
internetu.
2. Vypracuj cvičení v pracovním sešitě:
str.13/ cvičení 3,4
str.14/ cvičení 1,2,3,4
str.15/ cvičení 1,2,3,4

2

