
Pracovní  list – SAVCI 6  - chobotnatci, primáti 

Oprav chyby v textu o slonech. Napiš druhové názvy slonů na obrázcích. 

Slon africký divoce pobíhá po afrických pouštích, na rozdíl od 

slona indického, který byl domestikován a využívá se k těžbě dřeva. 

Slon africký má mnohem menší uši než slon indický. Kly se u slona 

afrického vyskytují jen u samců, kdežto u slona indického je mají 

obě pohlaví. Rozdílný je také chobot – slon africký má na chobotu 

jeden prst a slon indický dva prsty. 

 

Rozhodni, zda je tvrzení o chobotu pravdivé. 

o Chobot slouží slonům jako uchopovací orgán.     ano  ne 

o Chobotem sloni nasávají vodu a pak ji vstřikují do uší.   ano  ne 

o Chobot vznikl prodloužením nosu a spojením s horním rtem.  ano  ne 

o Kly jsou přeměněné horní řezáky.      ano  ne 

o Chobot je tvořen jediným velkým svalem.     ano  ne 

o Chobot je velmi pohyblivý.       ano  ne 

Jaký je rozdíl mezi slonem africkým a indickým? Přiřaď správně jednotlivé charakteristiky – vybarvi je buď 

červeně – slon africký, nebo modře – slon indický. 

 

  

 

 

 

 

slon ………………………………………………                                    slon ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

žije pouze divoce 

velké uši 

domestikace 

klidná povaha 

Afrika 

kly má samec i samice 

jeden prstík na chobotu 

dva prstíky na chobotu 

Asie 

kly má pouze samec 

agresivní 

malé uši 

býložravec 



Zakroužkuj správnou možnost, aby tvrzení bylo pravdivé. 

o Primáti obvykle mívají mnoho mláďat / jedno mládě. 

o Poloopice mají protaženou / zkrácenou obličejovou část lebky a 

nehty mají na všech prstech / pouze na palci. 

o Zvláštní skupinou vyšších opic jsou lemuři / lidoopi, kterým ocas 

slouží k pohybu ve větvích / zcela chybí.  

o Nejbližším příbuzným člověka je gorila / šimpanz. 

Doplň do křížovky rodové názvy vybraných zástupců primátů a zjistíš tajenku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orangutan, gorila a šimpanz se společně s lidmi řadí do skupiny hominidé – česky ………………………………… 

(tajenka). Ačkoliv máme velice podobnou genetickou informaci, ke křížení lidí s ostatními lidoopy dojít 

nemůže. 

V současnosti žijí čtyři druhy lidoopů. Přiřaďte správně k obrázku rodový název lidoopa. 

 

 

 

 

1 – orangutan, 2 – bonobo, 3 – šimpanz, 4 – gorila 
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