
Přírodopis 7. ročník 

Ptáci 

Poznávačka – ptáci ze str. 44 /ledňáček, husa, drozd, kolibřík,/ 

                                     str. 45 /emu, pštros, kivi/ 

                                     str. 46 /tučňák císařský/, str. 47 /kachna, polák, labuť/ 

                                     str.. 48 /kormorán, pelikán, racek, čejka, sluka/ 

                                     str. 49 /čáp, volavka, datel, strakapoud, žluna, tukan/ 

                                     str. 50 /sova pálená, výr, kalous, sovice/ 

                                     str. 51 /káně, orel, jestřáb, poštolka/ 

                                     str. 52 /kur, bažant, koroptev, páv, tetřev/ 

                                     str. 53 /konipas, sýkora koňadra, modřinka, pěnkava, drozd, krkavec, kavka, sojka,       

                                               kos/ 

                                      str. 54 /strnad, straka, vrána, havran, stehlík, špaček, vlaštovka, jiřička, vrabec/ 

Poznávačka /PowerPoint/ bude uskutečněna ihned po vašem návratu do školy. 

Opakování  - ptáci – str. 56: do sešitu /kontrola ihned po návratu do školy/ - písemně do sešitu 

 

Savci 

učebnice, str. 57 – 59 – pracuj podle pokynů: 

1. přečíst text str. 57 – 59,  

2. prohlédni si další stránky v učebnici, které se týkají savců, 

3. práce s učebnicí a se sešitem: 

a) do sešitu si uveď nadpis SAVCI, 

b) přečti si oranžový rámeček na str. 57 nahoře a odpověz na ot.č.1 /pod textem/, 

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

sebou/: 

 co jsou savci + obecná charakteristika na str. 58 dole 

 kde žijí, 

 členění těla, 

 pokryv těla, žlázy /typy a co vylučují/, 

 srst – rozdělení, jak jsou dlouhé, k čemu slouží, výměna srsti, 

 opora těla, její složení, 

 svaly 

 trávicí soustava – její části + typy zubů, 

 dýchací soustava – její části + dýchací svaly, hlasivky, 

 cévní soustava – její části + co vedou tepny, žíly a vlásečnice, co obsahuje krev, 

 vylučovací soustava – její části, co vytváří ledviny,  

 nervová soustava – čím je tvořena + projevy vyšší nervové činnosti 



 smyslová soustava – čich, chuť, zrak, hmat, 

 rozmnožování, pohlavní dvojtvárnost, typ oplození, 

 význam savců – str. 59, 60 

 překresli si schéma ze str. 59 nahoře: rozdělení savců podle způsobu rozmnožování  

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

www.ucebnice-online.cz  

ptáci: 

http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/ 

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

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/poznavame-ptaky/ptaci-hlasy.htm 

http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/kviz-nasi-ptaci/ 

http://ptaci.naturfoto.cz/ 

https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/5/zk 

https://testy.zsvsechovice.cz/subdom/testy/pozn/28/zk 

savci: 

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

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

 

 

 

Kontrola splněného úkolu: vyfoť, pošli na vojcakovas@skolazh.cz do 20.3.2020! 

                                               lze přes messenger  

Zadané úkoly budu kontrolovat a hodnotit. 
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