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PTÁCI 

Vývojový žebříček obratlovců:                                        

Patří do obratlovců - ti mají vnitřní 
kostru, jejíž páteř je složena z obratlů. RYBY

OBOJŽIVELNÍCI

PLAZI

      PTÁCI  

SAVCI
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PTÁCI Vývojový žebříček obratlovců:                                        

RYBY

OBOJŽIVELNÍCI

PLAZI

      PTÁCI  

SAVCI

Seřaď správně obratlé živočichy podle vývoje:                                      
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1. lebka 15. kyčelní kost

2. krční obratle 16. ocasní obratle

3. furcula 17. pygostyl

4. krkavčí kost 18. synsacrum

5. hákovité výběžky žeber 19. lopatka

6. hřeben kosti hrudní 20. bederní obratle

7. čéška 21. pažní kost

8. tarsometatarsus 22. loketní kost

9. prsty 23. vřetenní kost

10. a 11. tibiotarsus 24. zápěstí

12. stehenní kost 25. záprstí

13. sedací kost 26. prsty

14. stydká kost 27. křidélko

STAVBA TĚLA PTÁKŮ

Ptákům umožňují pohyb 
ve vzduchu zejména 
křídla a duté kosti.

Dýchají plícemi.

Tělo mají pokryté peřím.
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RŮZNÝ TVAR PTAČÍCH ZOBÁKŮ 

Příroda vybavila ptáky tvary zobáků pro co nejsnadnější zisk potravy.

Například:

všestranně využitelnývšestranně využitelný lovící hmyzlovící hmyz živící se semeny živící se semeny 
jehličňanů

zisk potravy probíráním 
vody na povrchu hladiny

živící se ovocemuzpůsobený na tesání živící se nektarem

živící se semeny živící se semeny 
jehličňanů

živící se nektarem uzpůsobený na tesání živící se ovocem zisk potravy probíráním 
vody na povrchu hladiny
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ROZMNOŽOVÁNÍ PTÁKŮ  
Ptáci kladou vejce.

Z nich se líhnou mláďata, která podle způsobu přijímání potravy dělíme 

na 

krmivá a nekrmivá.

Rodí se neopeřená, 
neschopná najít vlastní potravu.

Pěvci Sovy Dravci

Nekrmivá mláďata zase už pár hodin po vylíhnutí 
běhají a žerou sami, rodiče je jen učí dalšímu 

sebezaopatření.

hrabaví
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ROZMNOŽOVÁNÍ PTÁKŮ  

Poznali jsme, že mláďata ptáků dělíme podle způsobu přijímání potravy  
na krmivá a nekrmivá. Je tu však ještě skupina ptáků, která má mláďata 
tzv. přechodná.

 To můžeme pozorovat například u:   
Mláďata přechodná se sice líhnou opeřená, ale potřebují být ještě nějakou dobu krmena.

tučňáků

plameňáků

 racků
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ROZMNOŽOVÁNÍ PTÁKŮ  
Roztřiď ptáky do skupin podle druhů krmení mláďat:

PŘECHODNÁKRMIVÁ NEKRMIVÁ
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PTÁCI 
Tajenka - přírodovědná skupina, do které patří práci:

1. skupina ptáků dle krmení mláďat

2. slepice, bažant patří do skupiny .....

3. skupina ptáků, kteří krmí svá mláďata ......

4. ..................... koňadra

5. nelétavý pták, žijící v Antarktidě

6. součást stromu nebo papír

7. ostrá část ptačí hlavy

8. část ptačího těla, kam putuje

    potrava

9. ptáci kladou ........

10. skupina ptáků, kteří svá mláďata nekrmí

1.
2.

3.
4.

5.
6.

9.
8.

7.

10.
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PTÁCI 
Tajenka - přírodovědná skupina, do které patří práci:

1. skupina ptáků dle krmení mláďat

2. slepice, bažant patří do skupiny .....

3. skupina ptáků, kteří krmí svá mláďata ......

4. ..................... koňadra

5. nelétavý pták, žijící v Antarktidě

6. součást stromu nebo papír

7. ostrá část ptačí hlavy

8. část ptačího těla, kam putuje

    potrava

9. ptáci kladou ........

10. skupina ptáků, kteří svá mláďata nekrmí

1.
2.

3.
4.

5.
6.

p ř e ch o d n á

h r a b a v í

k r m i v í

s ý k o r a

t u č ň á k

l i s t

z o b á k

v o l e

j c ev e

n e k r m i v í

9.
8.

7.

10.
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str. 1  název výukového materiálu

str. 2  anotace

str. 3  zeleně psaná poznámka pod nadpisem  klepnutím
           na ni se text zvětší, totéž klepnutím  na šipky 

str. 4  přesun obrázků do správného pořadí

str. 5  klepnutím na šipky se objeví text

str. 6  klepnutím na hnědé výrazy se objeví obrázky

str. 7, 8  klepnutím na barevná okna se objeví obrázky

str. 9  přesunem obrázků třídění do skupin

METODICKÉ POZNÁMKY:
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