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PLAZI

Poznej podle krátké charakteristiky plazy:
a)Drobný ještěr s přísavkami na prstech. Žije v tropickém a subtropickém pásu. 
   ……………………….
b) Náš jediný jedovatý had. Nejčastěji ho najdeme na slunných místech. Jde o ohrožený druh, proto je chráněný. Charakteristický je pro něj klikatý pruh na hřbetě.
   ………………………
c) Velká želva obývající moře tropů. Jejími úhlavními nepříteli jsou žraloci.
  ………………………
d) Ještěr s ovíjivým ocasem, mrštným dlouhým jazykem a schopností měnit barvu.
………………………….

Zakroužkuj správnou variantu:

Plazi mají stálou/proměnlivou tělesnou teplotu těla. Zvláštní smyslový orgán umístěný na horním patře tlamy hadů se jmenuje Jacobsonův/Johnův.Hadi svlékají pokožku vcelku/po částech. Zmije obecná je vejcorodá/živorodá.Mezi největší ještěry patří varani/gekoni.Hroznýš svou kořist usmrtí jedem/uškrtí.  Jediným původním druhem želvy v naší republice je želva nádherná/želva bahenní. Slepýš má srostlá/nemá srostlá oční víčka. 

 
       3.   Utvoř správné dvojice:
            nejjedovatější had na světě                                               mamba černá

           nejdelší had ČR                                                                taipan

          nejtěžší had na světě                                                          anakonda velká

         nejrychlejší had na světě                                                    užovka stromová                                              
         4.  Zvol správnou odpověď:            
           1. Leguán zelený se živí:
                a) jen masem                     b) jen zeleninou                      c) zeleninou a občas masem
           2. Obor zabývající se plazy je:
                a) akvaristika                    b) teraristika                             c) exotika
          3. Mezi nejlépe vyvinuté smysly plazů patří:
               a) čich a zrak                     b) hmat a čich                          c) hmat a sluch
          4. Rachitida je nemoc želv, která se projevuje:
               a) měknutím krunýře         b) nadměrnou spavostí             c) slepotou

           5.  Pravda nebo lež?
                a) Želva nemůže nikdy vylézt z krunýře.
                b) Suchozemské želvy se živí nejčastěji masem.
                c) Hřbetní krunýř se odborně označuje jako karapax.
                d) Do kloaky ústí trávicí, vylučovací a nervová soustava.
                e) Lebka plazů je bez kostí. 

                  



Řešení:
1- a) gekon b) zmije c) kareta obrovská d) chameleon
2- Plazi mají proměnlivou tělesnou teplotu těla. Zvláštní smyslový orgán umístěný na horním patře tlamy hadů se jmenuje Jacobsonův.Hadi svlékají pokožku vcelku. Zmije obecná je živorodá.Mezi největší ještěry patří varani.Hroznýš svou kořist uškrtí.  Jediným původním druhem želvy v naší republice je želva bahenní. Slepýš nemá srostlá oční víčka. 
3-       nejjedovatější had na světě                                               mamba černá

           nejdelší had ČR                                                                taipan

          nejtěžší had na světě                                                          anakonda velká

         nejrychlejší had na světě                                                    užovka stromová         

4- 1b, 2b, 3b, 4a
5-a)P,   b)L c) P d)L e) L                                   
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