
Přírodopis 7. ročník- příprava na období 30.3. – 3.4.2020 

Pracuj podle pokynů: 

1. budete pracovat s textem a obrázky na str. 63 - 67, 

a) prohlédni si obrázky, přečti text u jednotlivých vybraných placentárních savců – hmyzožravci, 

letouni, hlodavci, zajíci, primáti, šelmy, ploutvonožci, lichokopytníci, sudokopytníci chobotnatci, 

kytovci a ještě tam patří primáti /to jsou opice, poloopice a lidoopi/ - ti ale tady nejsou – nevím 

proč. 

b) vyber si jednu skupinu nebo jednoho živočicha a zvol si jednu z variant zadání, které splníš: 

• vytvoř plakát – formát A4 nebo větší, na kterém budou informace o jednom savci, kterého 

si vybereš. Bude tam uvedeno – kde žije, čím se živí, čím je zajímavý, čím se vyznačuje /co 

má/ a samozřejmě tam bude jeho obrázek – zvol si, která z variant je ve tvých možnostech: 

kreslený, namalovaný, vystřižený z časopisu /pokud máš/, vytisknutý /pokud máš možnost/, 

nebo 

• vytvoř plakát – formát A4 nebo větší, na kterém budou informace o jedné skupině savců, 

kterou si vybereš. Bude tam uvedeno – kde žijí, čím se živí, čím je zajímavá, čím se 

vyznačuje /co má/ a samozřejmě tam bude jeho obrázek – zvol si, která z variant je ve tvých 

možnostech: kreslený, namalovaný, vystřižený z časopisu /pokud máš/, vytisknutý /pokud 

máš možnost/, 

nebo 

• vytvoř zprávu o pozorování tvého domácího mazlíčka – pozor, musí to být savec. 

Formát A4, koho pozoruješ, co pozoruješ, co k tomu potřebuješ a co jsi zjistil. 

Doložíš obrázky nebo fotografiemi – vložit fotografii do textu umíš. Například můžeš 

pozorovat: kolikrát denně jí a co – můžeš si utvořit tabulku, ručně nebo na Pc 

                  kolikrát denně odpočívá a jakou polohu u odpočinku zaujímá 

                  zvláštní způsoby chování 

                  co váš domácí mazlíček umí  

                  např. v kterou denní dobu a kdy křeček spí, živí se, hraje si… 

                  např. jak spí kočka a kdy nebo jaké signály vysílá kočka 

                  např. jak se chová váš pes, v jakou denní dobu odpočívá, jak si hraje… 

Na A4 si napíšeš: Pozorování – a uvedeš co a koho. 

                             Pomůcky: vypíšeš, co jsi potřeboval /např.fotoaparát, zápisník, tužku…/. 

                             Vložíš fotografii nebo nakreslíš, doplníš tabulkou – co a kdy dělá. 

 

například:                                 Pozorování aktivity psa 

den spánek jídlo aktivita 

pondělí dopoledne 3 hod 

odpoledne 3 hod 

1 x denně v 18:00, 

granule, voda 

běh, hra s míčkem, válení 

se na zádech 

úterý    

středa    

čtvrtek    

pátek    

 

                             Závěr: co jsi vypozoroval – zjistil. Tady napíšeš, co jsi pozorováním zjistil. 

Můžeš například zjistit, že tvé zvíře vyžaduje jídlo vždy v určitou hodinu, že vždy v určitou 

hodinu spí, že spí v různých polohách, jakou aktivitu má nejradši…cokoliv uděláš, bude 

dobré – dál máš náměty, nápady… 

 



náměty: 

pěkné jsou třeba kočičí signály http://alougo.com/kocky/otazky_a_odpovedi.htm 

nebo psí signály http://mujstafbulizivot.blogspot.com/2017/09/psi-konejsive-signaly.html 

křeček: https://www.wikihow.cz/Jak-p%C5%99im%C4%9Bt-k%C5%99e%C4%8Dka,-aby-v%C3%A1m-

d%C5%AFv%C4%9B%C5%99oval 

morče: https://www.klubmorcat.cz/morcata/rec-morcat.html 

 

 
https://i.pinimg.com/originals/4b/08/32/4b0832059278b9e4001d1b9616a18019.jpg 

 

2. Opakování na: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz  

                        www.alfbook.cz, do volného okénka, pod kterým je uvedeno - Přihlaste se 

svým emailem a získáte přístup k historii, statistikám testů a dalším funkcím  

napište – ucimesedoma a najedete si na příslušný ročník, příslušný předmět 

a příslušné téma. Forma kvízů, doplňovaček… 

 

Úkol vyfoť a pošli do 3.4.2020 na:  

vojcakovas@skolazh nebo prostřednictvím messengeru. 

Hodnotím známkou, jako ve škole ☺ 
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