
LIDSKÁ OBYDLÍ + SAVANY - opakování 
 
OTÁZKY: 
 
• Jaký je rozdíl mezi tasemnicí bezbrannou a tasemnicí dlouhočlennou? 
• Liší se nějak sameček a samička škrkavky dětské? 
• Kde žije roup dětský? 
• Který druh mouchy přenáší spavou nemoc? 
• Čím se živí octomilka? 
• Motýl, který se žije ve skříních a živí se látkami z přírodních materiálů. 
• Jak se jmenuje pavouk, který si staví sítě v koutech místností? 
• Brouk, jehož larvami jsou tzv. mouční červi 
• Vnější paraziti žijící ve vlasech člověka nebo srsti zvířat 
• Čím se živí sameček a čím samička komára? 
• Která dvě období se střídají v savanách? 
• Vyjmenuj aspoň 3 zástupce velkých býložravců v savanách 
• Vyjmenuj aspoň 2 predátory savan 
• Kterého ptáka označujeme jako mrchožrouta? 
• Které rostliny můžeme najít v savanách? 
• Čím se liší gepard od ostatních kočkovitých šelem? 
• Vyjmenuj aspoň 3 zástupce australské savany, které nenajdeme jinde na světě 
 
 
PODLE POPISU URČI ŽIVOČICHA 
• Kočkovitá šelma, pohlavní dvojtvárnost, kořist loví samice, král zvířat, samec má hřívu 
• Tlustokožec, má výbornou paměť, přerostlý horní ret a nos, chobot 
• Sudokopytník, jediným kopnutím dokáže zabít lvici, spásá listí ze stromů, při pití neumí 

pokrčit nohy 
• Lichokopytník, v zajetí se dožívá 3x vyššího věku, je bíločerně pruhovaná 
• Plaz, ještěr, má vymrštitelný jazyk a dokáže měnit barvu 
• Hmyz, který si staví mohutné stavby ze slin a hlíny, žijí až 70 let, tvoří mohutné kolonie, 

je příbuzný našim mravencům 
• Vačnatec, mláďata se rodí bez zadních končetin, do kapsy se musí vyšplhat, žije 

v Austrálii 
• Nelétavý pták, který se brání kopáním, snáší obrovská vejce, u nás se chová i pro maso 
• Pták, který se živí tlejícím masem, má holou hlavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POZNÁVAČKA 
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ŘEŠENÍ: 
OTÁZKY: 
 
• Jaký je rozdíl mezi tasemnicí bezbrannou a tasemnicí dlouhočlennou? Tasemnice 

bezbranná nemá zpětné háčky, vyskytuje se u vepřového dobytka a je kratší. 
Tasemnice dlouhočlenná má zpětné háčky, mezihostitelem je hovězí dobytek a je 
delší. 

• Liší se nějak sameček a samička škrkavky dětské? Samička je delší. 
• Kde žije roup dětský? Kolem řitního otvoru, hlavně u dětí. 
• Který druh mouchy přenáší spavou nemoc? Tse-Tse 
• Čím se živí octomilka? Zkvašenými šťávami z ovoce 
• Motýl, který se žije ve skříních a živí se látkami z přírodních materiálů. Mol šatní 
• Jak se jmenuje pavouk, který si staví sítě v koutech místností? Pokoutník domácí 
• Brouk, jehož larvami jsou tzv. mouční červi. Potemník moučný 
• Vnější paraziti žijící ve vlasech člověka nebo srsti zvířat. Vši a blechy 
• Čím se živí sameček a čím samička komára? Samička krví, sameček nektarem z květů. 
• Která dvě období se střídají v savanách? Období dešťů a sucha 
• Vyjmenuj aspoň 3 zástupce velkých býložravců v savanách. Žirafy, zebry, nosorožci, 

sloni, antilopy, pakoně, buvoli 
• Vyjmenuj aspoň 2 predátory savan. Lvi, gepardi, hyeny, puma, pes dingo 
• Kterého ptáka označujeme jako mrchožrouta? Sup, marabu 
• Které rostliny můžeme najít v savanách? Zejména trávy, baobaby, bavlník,  
• Čím se liší gepard od ostatních kočkovitých šelem? Má nezatažitelné drápy 
• Vyjmenuj aspoň 3 zástupce australské savany, které nenajdeme jinde na světě. Klokan, 

pes dingo, ježura australská, koala 

 
PODLE POPISU URČI ŽIVOČICHA 
• Kočkovitá šelma, pohlavní dvojtvárnost, kořist loví samice, král zvířat, samec má hřívu 

LEV 
• Tlustokožec, má výbornou paměť, přerostlý horní ret a nos    SLON 
• Sudokopytník, jediným kopnutím dokáže zabít lvici, spásá listí ze stromů, při pití neumí 

pokrčit nohy   ŽIRAFA 
• Lichokopytník, v zajetí se dožívá 3x vyššího věku, je bíločerně pruhovaná ZEBRA 
• Plaz, ještěr, má vymrštitelný jazyk a dokáže měnit barvu CHAMELEON 
• Hmyz, který si staví mohutné stavby ze slin a hlíny, žijí až 70 let, tvoří mohutné kolonie, 

je příbuzný našim mravencům TERMIT 
• Vačnatec, mláďata se rodí bez zadních končetin, do kapsy se musí vyšplhat, žije 

v Austrálii KLOKAN 
• Nelétavý pták, který se brání kopáním, snáší obrovská vejce, u nás se chová i pro maso  

PŠTROS 
• Pták, který se živí tlejícím masem, má holou hlavu  SUP 

 
POZNÁVAČKA 
 

1. VIRUS, 2. BAKTERIE, 3. VEŠ DĚTSKÁ, 4. BLECHA OBECNÁ,  
5. ŠTENICE DOMÁCÍ, 6. KOMÁR PISKLAVÝ, 7. MOUCHA DOMÁCÍ,  
8. OCTOMILKA OBECNÁ, 9. POTEMNÍK MOUČNÝ, 10. MOL ŠATNÍ,  
11. POKOUTNÍK DOMÁCÍ, 12. TASEMNICE BEZBRANNÁ,  
13. TASEMNICE DLOUČLENNÁ, 14. ŠKRKAVKA DĚTSKÁ 

 


