
Přírodopis 7. ročník 

Savci 

učebnice, str. – pracuj podle pokynů: 

1. budete pracovat s textem a obrázky na str. 60 - 62, 

2. práce s učebnicí a se sešitem: 

a) do sešitu – napiš datum, bez nadpisu, vypracuj odpovědi na otázky ze str. 60 – barevný rámeček 

– otázky nepřepisuj! 

b) prohlédni si modrý rámeček s obrázky – na str. 60 a vyhledej, jaké jiné rohovinové útvary než 

srst, mají savci? A ve kterém období se savci začali vyvíjet? – odpověz do sešitu, 

c) prohlédni si obrázky na str. 61 a 62, 

d) přečti si text na str. 61 a 62, 

e) vypracuj si zápis podle následující osnovy /je tvořena podle toho, jak jdou informace v textu za 

sebou/, tam, kde jsou … doplníš text: 

➢ nadpis – vejcorodí savci, 

➢ kladou …, 

➢ samice nemají …, 

➢ žijí …, 

➢ zástupci: …, 

➢ nadpis – živorodí savci, 

➢ rodí …, 

➢ sají mléko z …, 

➢ rozdělení na:… a …, 

a) vačnatci: žijí…, po porodu se vyvíjí v břišním …, zástupci… 

b) placentálové: zárodek se vyvíjí v …, jeho dýchání, výživu a vylučování umožnuje 

…, rodí dokonale vyvinutá mláďata – nepotřebují se dovyvinout v břišním vaku 

f) podívej se na modrý rámeček s fotografiemi – str. 62 – tam je vysvětleno slovo placenta a doba 

březosti – víš, co je březost? A co je to říje?       … na otázky si odpověz ústně. 

g) vytvoř si do sešit následující obrázek…už určitě víš, co bude tvým úkolem… 

 

 

 

 

 

Odkazy na výuku, které můžete využít/poznávačky, kvízy…/ 

www.ucebnice-online.cz  

savci: 

ptakopysk: https://www.youtube.com/watch?v=n67bCiuBf4E&t=47s 

ježura: https://www.youtube.com/watch?v=3QncZqiSoEE 

klokan: https://www.youtube.com/watch?v=XLzlrNV0xEU&t=22s 

živorodí vejcorodí 

vejcorodí i živorodí 

Do políčka vejcorodí piš jen to, co mají 

vejcorodí. Do políčka živorodí piš jen to, 

co mají živorodí, do políčka vejcorodí a 

živorodí piš to, co mají obě skupiny 

společné. Nákres měj velký, ať se ti to tam 

vejde. 

http://email-click.ucebnicevanicek.cz/public/open/nlink/?u=287140fc-e280-11e4-8b7a-002590a1e732&c=770e75f1-e280-11e4-8b7a-002590a1e732&l=82cfb980-6437-11ea-aac5-f29090a50af4&sid=4bb94d78cdfa4af989680ecd33a5d55d
https://www.youtube.com/watch?v=n67bCiuBf4E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=3QncZqiSoEE
https://www.youtube.com/watch?v=XLzlrNV0xEU&t=22s


vačice: https://www.youtube.com/watch?v=SHY9RIMhtis 

koala: https://www.youtube.com/watch?v=L_64lfTZvos&t=99s 

ďábel medvědovitý: https://www.youtube.com/watch?v=boLPTMR98PI 

https://temata.rozhlas.cz/priroda/savci 

https://testy.zsvsechovice.cz/?q=pozn/seznam 

Kontrola splněného úkolu: po nástupu do školy. Zadané úkoly budu kontrolovat a hodnotit!!! 

Pracuj proto pravidelně, ať se ti toho moc nenakupí.  
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