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                                  SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ     

 

1.  Kdo je samec a kdo samice? 
      Dopiš věty podle nápovědy.  

 
     Nový jedinec vznikne spojením samčí a samičí _______________. 

     _____________buňka (vajíčko) je ______________   _________ buňkou. 

     V těle _____________ se začíná vyvíjet mládě.  

     Samice buď ________ živá mláďata nebo ____________ (__________) vejce. 

     (samice, samec, rodí, buňky, samičí, samčí, snášejí, oplodněna, kladou) 

 

2.  Dovedeš přiřadit správná tvrzení k těmto skupinám živočichů?   
      Barevně vyznač. 
 

     SAVCI           PTÁCI          RYBY          PLAZI          OBOJŽIVELNÍCI          HMYZ 

 

          Snášejí vejce s vápenatou skořápkou a sedí na nich. 

          Rodí živá mláďata. 

          Kladou rosolovitá vajíčka do vody nebo blízko vody.  

          Rozmnožují se jikrami, kladou je do vody. 

          Mláďata po narození sají mateřské mléko. 

          Kladou vejce s kožovitým obalem, dále o ně nepečují. 

          Kladou velmi malá vajíčka na listy. 

          Z vajíček se vylíhnou larvy, které žijí ve vodě. 

          Z vajíček se vylíhnou larvy, které se potom zakuklí. 

          Larva se později změní v dospělého jedince. 

          Z kukly se vylíhne dospělý jedinec. 

          O vylíhlá mláďata se většinou starají a krmí je. 

 



3. Napiš a nakresli vývoj  žáby a motýla: 

                              

                                           

 

                  

 

 

 

4. Rozhodni, jak se živočichové pohybují a spoj čarami: 

     mravenec                     létá                     srnec 

     moucha                       plave                   hlemýžď 

     vlaštovka                     skáče                   kapr 

     vlk                                 šplhá                   kůň 

     datel                           plazí se                 ropucha 

     veverka                         leze                    užovka 

     vydra                            chodí                   kachna 

     chroust                        běhá                    netopýr 

 

5. Rozhodni, jak živočichové přezimují:    

    Mravenec, kapr, vlaštovka, zajíc, havran, moucha, ježek, srnec, vrabec,   
    křeček, medvěd, skřivan, skokan, veverka, liška, zmije, ještěrka, netopýr. 
 

    v teplých krajích                        venku                       v zimním spánku 

     

 

                        ve ztuhlém stavu                    v podobě vajíček 

 



                                  SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ     

 

1.  Kdo je samec a kdo samice? 
      Dopiš věty podle nápovědy.  

 
     Nový jedinec vznikne spojením samčí a samičí buňky. 

     Samičí buňka (vajíčko) je oplodněna samčí buňkou. 

     V těle samice se začíná vyvíjet mládě.  

     Samice buď rodí živá mláďata nebo snášejí (kladou) vejce. 

     (samice, samec, rodí, buňky, samičí, samčí, snášejí, oplodněna, kladou) 

 

2.  Dovedeš přiřadit správná tvrzení k těmto skupinám živočichů?   
      Barevně vyznač. 
 

     SAVCI           PTÁCI          RYBY          PLAZI          OBOJŽIVELNÍCI          HMYZ 

 

          Snášejí vejce s vápenatou skořápkou a sedí na nich. 

          Rodí živá mláďata. 

          Kladou rosolovitá vajíčka do vody nebo blízko vody.  

          Rozmnožují se jikrami, kladou je do vody. 

          Mláďata po narození sají mateřské mléko. 

          Kladou vejce s kožovitým obalem, dále o ně nepečují. 

          Kladou velmi malá vajíčka na listy. 

          Z vajíček se vylíhnou larvy, které žijí ve vodě. 

          Z vajíček se vylíhnou larvy, které se potom zakuklí. 

          Larva se později změní v dospělého jedince. 

          Z kukly se vylíhne dospělý jedinec. 

          O vylíhlá mláďata se většinou starají a krmí je. 

 



3. Napiš a nakresli vývoj  žáby a motýla: 
                              
     vajíčko                               pulec                              žába          

 
 
                  
      vajíčko                            larva                           kukla                             motýl 

 

 

4. Rozhodni, jak se živočichové pohybují a spoj čarami: 

     mravenec                     létá                     srnec 

     moucha                       plave                   hlemýžď 

     vlaštovka                     skáče                   kapr 

     vlk                                 šplhá                   kůň 

     datel                           plazí se                 ropucha 

     veverka                         leze                    užovka 

     vydra                            chodí                   kachna 

     chroust                        běhá                    netopýr 

 

5. Rozhodni, jak živočichové přezimují:    

    Mravenec, kapr, vlaštovka, zajíc, havran, moucha, ježek, srnec, vrabec,   
    křeček, medvěd, skřivan, skokan, veverka, liška, zmije, ještěrka, netopýr. 
 

    v teplých krajích                        venku                       v zimním spánku 

    vlaštovka                              zajíc   havran                   veverka   křeček     
            skřivan                         srnec    vrabec                medvěd   ježek 
                                                         liška                                 netopýr                         

                        ve ztuhlém stavu                  v podobě vajíček 

                            kapr    skokan                             moucha 
                            ještěrka   zmije                     mravenec 
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