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PARYBY A RYBY
Pohyb ryb zajišťují kromě svalové soustavy také ploutve. Jak se nazývají?
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                                                    http://www.clker.com/clipart-11823.html
Najdi ve větách jméno ryb:

a)Malý Petr potkal na pískovišti kamarády, které znal ze školky.
b)Nalákám ho vždy až na čokoládu nebo lentilky.
c)Udělalo se mi oko u nových punčoch.
d) Přestřelka rasistických útočníků naštěstí neměla oběti na životech.
e)Dávala mu rady do života, ale neposlouchal ji.

Napiš 4 zástupce:
Sladkovodních ryb:
Mořských ryb:

Doplň správně chybějící místa v textu.
 Pro žraloky je typická nesouměrná …………………….ploutev.
Největší druhy rejnoků-rejnoky obrovské-označujeme také jako ……………………….. Ryby jsou ve vodě nadnášeny a udržovány v dané poloze díky ………………………………………………….. Ploché kosti, které chrání žábry ryb se nazývají ………………………. Proces oplození u ryb označujeme jako …………………….. Samičím pohlavním buňkám ryb říkáme…………………. Největším rybníkem v ČR je rybník jménem…………………………. Sladkovodní ryba s hadovitým tělem, která žije hlavně u dna se jmenuje………………. 

Podle charakteristiky poznejte živočicha:

Paryba se zploštělým tělem, aktivní hlavně v noci. Může dosahovat velkých rozměrů a vážit až 1 tunu.                                   
 ……………………………………………………………
	Naše největší ryba. Dravá, s protáhlým tělem a dlouhými hmatovými vousky.

……………………………………………………………

Zvol správnou variantu:
Nově vylíhnutou rybu označujeme jako embryo/plůdek. Postranní čára plní u ryb funkci rozmnožování/orientace v prostředí. Samčí pohlavní buňky ryb se nazývají skřele/mlíčí. U většiny ryb probíhá vnější/vnitřní oplození. Dýchacím ústrojím paryb i ryb jsou plíce/žábry. Potravou žraloka obrovského je lidské maso/plankton.
Podtrhni, které vlastnosti se vztahují ke žralokům:

Rychlý pohyb, výborný zrak, špatný čich, mohutné čelisti, chybějící hřbetní ploutev 
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PARYBY A RYBY - ŘEŠENÍ
1. Pohyb ryb zajišťují kromě svalové soustavy také ploutve. Jak se nazývají?

                                                                       hřbetní
              Fish 13 Clip Art
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                      ocasní

                                                                   břišní                              řitní                               
                                                    http://www.clker.com/clipart-11823.html
2. Najdi ve větách jméno ryb:

a)Malý Petr potkal na pískovišti kamarády, které znal ze školky. ŠTIKA
b)Nalákám ho vždy až na čokoládu nebo lentilky. BOLEN
c)Udělalo se mi oko u nových punčoch. OKOUN
d) Přestřelka rasistických útočníků naštěstí neměla oběti na životech. KARAS
e)Dávala mu rady do života, ale neposlouchal ji. AMUR
3. Napiš 4 zástupce:
Sladkovodních ryb: např. karas, plotice, cejn, lín, candát…
Mořských ryb: losos, platýs, tuňák, sleď…

4. Doplň správně chybějící místa v textu.
 Pro žraloky je typická nesouměrná ocasní ploutev.
Největší druhy rejnoků-rejnoky obrovské-označujeme také jako manty. Ryby jsou ve vodě nadnášeny a udržovány v dané poloze díky plynovému měchýři. Ploché kosti, které chrání žábry ryb se nazývají skřele. Proces oplození u ryb označujeme jako tření. Samičím pohlavním buňkám ryb říkáme jikry. Největším rybníkem v ČR je rybník jménem Rožmberk. Sladkovodní ryba s hadovitým tělem, která žije hlavně u dna se jmenuje úhoř. 

5. Podle charakteristiky poznejte živočicha:
A)Paryba se zploštělým tělem, aktivní hlavně v noci. Může dosahovat velkých rozměrů a vážit až 1 tunu.     MANTA       
       B) Naše největší ryba. Dravá, s protáhlým tělem a dlouhými hmatovými vousky. SUMEC 


6. Zvol správnou variantu:
Nově vylíhnutou rybu označujeme jako plůdek. Postranní čára plní u ryb funkci orientace v prostředí. Samčí pohlavní buňky ryb se nazývají mlíčí. U většiny ryb probíhá vnější oplození. Dýchacím ústrojím paryb i ryb jsou žábry. Potravou žraloka obrovského je plankton.
7. Podtrhni, které vlastnosti se vztahují ke žralokům:

Rychlý pohyb, výborný zrak, špatný čich, mohutné čelisti, chybějící hřbetní ploutev 









