Přírodopis
8. ročník
9.11.- 13.11.2020
1. Opiš nebo vytiskni a nalep následující zápis do sešitu: učebnice str.36 - 38
Primáti
Primáti se před mnoha milióny let vyvinuli z hmyzožravců. Většinou se přizpůsobili životu na
stromech. Žijí v oblastech tropů a subtropů celého světa. Nesetkáváme se s nimi v Austrálii.

Končetiny primátůjsou velmi pohyblivé a palec se může postavit proti ostatním prstům. Drápy na
prstech se u většiny zástupců púřeměnily v ploché nehty. Primáti mají vekmi dobrý zrak, který jim
umožňuje dokonalé prostorové vidění. Mozek mají ze všech savců nejlépe vyvinutý. Často žijí v
organizovaných tlupách. Samice primátů rodí většinou jedno mládě, o které dlouho pečují.
Poloopice
Většina druhů poloopic žije nočním způsobem života. V mnoha znacích se poloopice podobají
hmyzožravcům. Mají protažený čenich, velké oči, malý mozek a místo nehtů často drápy.
Zástupci:
Lemur kata
Komba ušatá
Opice
Jsou aktivní ve dne. Hlavními znaky opic jsou větší zbrázděný mozek, oči směřující dopředu a jeden
pár mléčných bradavek na hrudníku. Opice mají zkrácený čenich, a proto špatný čich. Jejich tělo kryje
srst bez podsady. Mají na prstech nehty. Živí se převážně rostlinnou potravou.
Opice dělíme podle tvaru nosu do dvou velkých skupin:



ploskonosé - Malpa kapucínská, Chápán středoamerický, Vřešťan černý
úzkonosé - Makak bandar, Gueréza angolská, Kočkodan zelený, Pavián babuin
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Lidoopi
Jsou největší a nejlépe vyvinuté opice. Mají zakrnělý ocas a oproti ostatním opicím řídkou srst. Jejich
přední končetiny jsou prodloužené. Zadní nohy jsou silné, s velkými chodidly, což umožňuje lidoopům
dobře udržovat rovnováhu. Díky vyvinutému mozku se snadno učí novým činnostem.
Zástupci:
Šimpanz
Gorila horská
Orangutan sumaterský
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.16/cvičení 16,17
str.17/cvičení 18,19
3. Do pátku 13.11. 2020 vyplň následující test:
https://docs.google.com/forms/d/1EiPFo6vY9tltE5uC5Za58-nuco_hKZkFATIYiDPrms/edit?usp=sharing
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