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Milí páťáci! 

 

Než se pustíme do poslední skupiny živých organizmů, trochu si zase 

zopakujeme: 

 

1. PS str. 23 / cv. 5 – pokusíte se ve větách najít ukryté obyvatele moří a 

oceánů 

2. PS str. 26 / cv. 1, 2 – do cv. 1 vyberete a napíšete  do vět slova 

z nápovědy,  u cv. 2 se pokuste podle popisu poznat rostlinu nebo 

živočicha, najděte jej mezi obrázky, pod obrázek napíšete jméno a do 

kolečka správné písmeno popisu 

 

No a teď už je čas na nové učivo. Poslední skupinou živých organizmů jsou 

živočichové. Pozor, živočichy dělíme na dvě základní skupiny. Jsou to obratlovci 

a bezobratlí. Ty se potom dělí na další menší skupiny. 

 

3. Uč. str. 50,51 – pročtěte si pozorně text 

4. Prohlédněte si prezentaci Třídění živočichů – je v další příloze 

5. Zapište si  zápis z rámečku  do sešitu a namalujte pod něj obrázek. 

Rámeček se zápisem je na další stránce! 

 

 

 

VŠEM PŘEJU KRÁSNÉ A POHODOVÉ VELIKONOCE! 

 



 

 
4. Živočichové 

 
- živí se jinými živými organizmy – rostlinami nebo živočichy 
- aktivně se pohybují z místa na místo 

 
Dělíme je do dvou základních skupin: 
 

A) Obratlovci 
- mají kostru, základem je páteř složená z obratlů 

 
Dělíme je dále na: 

 ryby -  žijí pouze ve vodě, dýchají žábrami 

 obojživelníci – žijí na souši, dýchají plícemi, ale  vajíčka kladou do 
vody – larvy ( pulci ) žijí ve vodě a dýchají žábrami, např. žáby, čolci, 
mloci 

 plazi – dýchají plícemi,  patří sem hadi, želvy, ještěři a krokodýli 

 ptáci – mají tělo přizpůsobené letu, většina povrchu těla je pokryta 
peřím, typickými znaky jsou křídla a zobák, dýchají plícemi 

 savci – patří sem i člověk, mláďata se živí mateřským mlékem, 
dýchají plícemi 

 
B) Bezobratlí 
- nemají kostru ani páteř 
- nejpočetnější třídou je hmyz 
- hmyz se dělí do několika dalších skupin, např. motýli, brouci, 

blanokřídlí, dvoukřídlí, vážky 
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1. PS str. 23 / cv. 5 

 

Velryba, kareta ( to je druh želvy! ), alka, krab, vydra, racek, makrela 

 

 

2. PS str. 26 / cv. 1 

 

severní, mírného, rozmanitou, jehličnaté, nižší, více, méně, listnaté, smíšené, 

vyšší, méně, více 

 

 

3. PS str. 26 / cv. 2 

A – ježek 

B – mandelinka 

C – javor 

D - pomněnka 


