
Pracovní  list – SAVCI 1 – vejcorodí – chudozubí 

Spoj charakteristiky s obrázkem živočicha a napiš jeho rodový název. 

vejcorodí 

živorodí 

Austrálie a Tasmánie 

stočení do klubíčka 

mláďata se vyvíjejí ve vajíčku 

rodí živá mláďata 

hmyzožravec 

žere mravence a termity 

 

Označ křížkem charakteristiky, které jsou platné pro vejcorodé. 

 nejprimitivnější savci   chybí kloaka   mateřské mléko 

 kladení vajec    mléčné bradavky  zástupcem je ptakopysk 

 

Přiřaď uvedené charakteristiky k jednotlivým skupinám živočichů. Jednu charakteristiku můžeš přiřadit 

do více sloupců. 

vyvinutá placenta, kladou vejce, rodí živá mláďata, vývoj mláďat ukončen ve vaku, 

dospělí se živí hlavně hmyzem, vyskytují se pouze v Austrálii a na Nové Guinei 

vejcorodí vačnatci placentálové 

…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. 

…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. 

…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. 

…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. 

 

Sestav ze slov správnou odpověď na uvedenou otázku a napiš ji. 

Proč se vačnatci vyskytují nejvíce v Austrálii a ne na ostatních kontinentech? 

          

  

 

 

Austrálie oddělila se Protože od dřív placentálové 

než se sem rozšířit stihli kontinentů 

 

 

c 
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Uveď rodové názvy živočichů na obrázcích a rozděl mezi ně uvedené charakteristiky  

– mohou se i opakovat. 

 

 

 

 

 
A.   B.  C. 

 

 

 

 

Přiděl rodová jména živočichů na obrázku a přiřaď k nim charakteristiky. 

A – mravenečník, B – lenochod, C - pásovec 

 

 

 

 

 

  má dlouhý lepkavý jazyk, živí se mravenci a termity, v čelistech mu chybí zuby 

  žije v korunách stromů, na větvích se přichycuje drápy, živí se listím 

  tělo chrání krunýř z kostěných destiček, má ze všech savců nejvíce zubů 

Vylušti křížovku. 

jeho čenich tvarem připomíná kachní zobák           

žije na stromech zavěšený hřbetem dolů           

tělo kryté ostny, živí se mravenci a termity                

řád, jehož mláďata se vyvíjejí ve vaku                 

skupina (podtřída)primitivních savců, kteří kladou vejce            

orgán sloužící k výživě zárodku v těle matky                

řád savců, kteří jako jediní mají kloaku            

jeho tělo je kryto tvrdými pohyblivými destičkami            

živí se výhradně listy eukalyptu              

největší žijící vačnatec             

 při ohrožení předstírá smrt           

všechny skupiny savců svá mláďata krmí mateřským …             

 
Savci, jejichž samice vytvářejí placentu, která slouží k výživě plodu, se nazývají ……………………………………………… 

(tajenka) 

 skoky dlouhé až 8 m  živí se listy eukalyptu 

 vačnatec Ameriky  při ohrožení předstírá smrt 

 vačnatec  mláďata se vyvíjí ve vaku 


