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SAVCI II


Označ uvedené věty ANOxNE podle toho, zda jsou pravdivé či nikoliv: 

Všichni savci sají po narození mateřské mléko.
Většina savců rodí velký počet mláďat.
	Savci mají stálou tělesnou teplotu.
	Někteří savci se nerodí živí, rodí se až z vajec.
	Savci postrádají srst.
Savci nežijí ve vodě.
Savci vznikli z ptáků.

        2.   Doplň správně chybějící místa v textu:

Savci vznikli v druhohorách ze……………………………………………………. Zástupcem vejcorodých savců je ……………………………., který má plochý ocas a široký zobák. Mláďata vačnatců se rodí málo vyvinuta, a tak dospívají ve …………….samice, kde sají mléko. Koala žije v(název státu)…………………a živí se………………….. Většina savců patří k placentálním savcům. Placenta u nich zajišťuje…………………………………………………. Zajíc polní spí a rodí mláďata v………………….Kunovitá šelma, která v zimě mění srst  na tzv. „bílý hermelín“ se nazývá……………..Chobot slona vznikl srůstem …………a ………….Tuleň se od lachtana a mrože liší tím, že nedokáže………………….

Podle stručné charakteristiky urči,  o jaké zvíře se jedná:
Sudokopytník s prodlouženými 7 krčními obratli a velmi dlouhým a ohebným jazykem.                                                                ……………….……………..
	Přežvýkavec s lopatovitými parohy, který má přes léto skvrnitou srst. 
                                                                                     ………………..…………….
            c) Lichokopytník, který má horní pysk  přeměněn v krátký chobot. Na předních                                                                                                         
                končetinách má 4 prsty, na zadních jen tři.             ………………………………








Spoj zástupce s místem jeho výskytu:

panda                                               Jižní Amerika

zebra                                               Afrika

orangutan                                        Čína

jaguár                                               Borneo

Uvedené savce roztřiď do skupin, kam patří:
netopýr, vorvaň, sysel, morče, velryba, lemur kata, kaloň, myš, šimpanz, plejtvák obrovský 
	Kytovci:

Hlodavci:
Letouni:
Primáti:
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SAVCI II- ŘEŠENÍ


1. Označ uvedené věty ANOxNE podle toho, zda jsou pravdivé či nikoliv: 

Všichni savci sají po narození mateřské mléko. ANO
Většina savců rodí velký počet mláďat.NE
	Savci mají stálou tělesnou teplotu. ANO
	Někteří savci se nerodí živí, rodí se až z vajec. ANO
	Savci postrádají srst.NE
Savci nežijí ve vodě. NE
Savci vznikli z ptáků. NE

        2.   Doplň správně chybějící místa v textu:

Savci vznikli v druhohorách ze SAVCOVITÝCH PLAZŮ. Zástupcem vejcorodých savců je PTAKOPYSK, který má plochý ocas a široký zobák. Mláďata vačnatců se rodí málo vyvinuta, a tak dospívají ve VAKU samice, kde sají mléko. Koala žije v(název státu) AUSTRÁLII a živí se EUKALYPTEM(BLAHOVIČNÍKEM). Většina savců patří k placentálním savcům. Placenta u nich zajišťuje VÝŽIVU. Zajíc polní spí a rodí mláďata v PEKÁČI.Kunovitá šelma, která v zimě mění srst  na tzv. „bílý hermelín“ se nazývá HRANOSTAJ.Chobot slona vznikl srůstem NOSU a HORNÍHO PYSKU.Tuleň se od lachtana a mrože liší tím, že nedokáže PODSUNOUT ZADNÍ KONČETINY POD TĚLO.

3. Podle stručné charakteristiky urči,  o jaké zvíře se jedná:
Sudokopytník s prodlouženými 7 krčními obratli a velmi dlouhým a ohebným jazykem.                                                          ŽIRAFA
	Přežvýkavec s lopatovitými parohy, který má přes léto skvrnitou srst. 
                                                                                DANĚK
            c) Lichokopytník, který má horní pysk  přeměněn v krátký chobot. Na předních                                                                                                         
                končetinách má 4 prsty, na zadních jen tři.         TAPÍR








4. Spoj zástupce s místem jeho výskytu:

panda                                               Jižní Amerika

zebra                                               Afrika

orangutan                                        Čína

jaguár                                               Borneo

5. Uvedené savce roztřiď do skupin, kam patří:
netopýr, vorvaň, sysel, morče, velryba, lemur kata, kaloň, myš, šimpanz, plejtvák obrovský 
	Kytovci: vorvaň, velryba, plejtvák

Hlodavci: sysel, morče, myš
	Letouni: netopýr, kaloň
 Primáti: lemur kata, šimpanz



