
Př 8 

 Milí žáci, opět budeme pokračovat v učivu přírodopisu. 

 Minulé učivo si můžete zopakovat na: 

letouni: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1977 

chudozubí: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1978 

hlodavci: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1979 

zajíci: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1980 

 Napište si nové učivo: 

Řád – ŠELMY 
- pružné svalnaté tělo  

- rychlý pohyb  

- dobře vyvinuté smysly  

- drápy  

- mohutné špičáky 

Čeleď – PSOVITÍ 

• přečíst v učebnici str.25 

• jsou to MASOŽRAVCI (lovci, predátoři), štvou kořist 

• mají silné tupé a NEZATAŽITELNÉ DRÁPY  

• chrup – mají ostré ŠPIČÁKY (usmrcení kořisti) a TRHÁKY (přeměněné stoličky a 

třenové zuby, které slouží k porcování kořisti) 

• mají výborně vyvinutý čich, sluch a zrak 

• mezi psovité šelmy patří – vlk obecný – předek psa domácího, žije ve smečce 

                                           liška obecná – žije samotářsky, přenos vztekliny 

                                           pes, fenek, šakal, kojot … 

 
 

Čeleď – KOČKOVITÍ 

 přečíst v učebnici na str. 26-27 

 nejlepší lovci kořisti mezi šelmami 

 loví skokem (nemají klíční kost) 

 mají ostré a ZATAŽITELNÉ DRÁPY, při chůzi nechávají drápy zatažené 

 výborně vyvinutý zrak, sluch, čich i hmat 

 mezi kočkovité šelmy patří – kočka domácí 

                                               kočka divoká – chráněna zákonem 

                                      rys ostrovid – chráněn zákonem 

                                      lev východoafrický, tygr – největší kočkovitá šelma,   

                                      levhart skvrnitý, gepard královský, jaguár, puma  

                                      americká… 
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Opište do sešitu a doplňte text: 

Kočkovité šelmy mají ostré a ………. drápy, proto umí ………. po stromech. Loví skokem, 

proto nemají ………. kost. V naších lesích se nachází ………. ………. a ………. ………, kteří 

jsou ………. zákonem.  Největší kočkovitou šelmou je ………. ………., který žije na Sibiři. 

Pohlavní dvoutvárnost je u ……… ……… , kterého nalezneme v Africe. Nejrychlejším 

suchozemským savcem je ………. ………., který může dosáhnout rychlost až ………. km/h. 

Kočkovitou šelmou s nejkrásnějším kožichem je ………. ………. . Obě tyto šelmy se vyskytují 

v ……… . V Severní a Jižní Americe se vyskytuje ………. ………., které se někdy říká horský 

(americký) lev. V Jižní Americe se vyskytuje šelma, která může mít také černé zbarvení, a tou 

je ……… ………. . 

 

Čeleď: LASICOVITÍ 

- přečíst v učebnici str. 27-28 

- jsou to nejmenší šelmy 

- protáhlé štíhlé tělo  

- krátké nohy  

- nezatažitelné drápy  

- v blízkosti řitního otvoru pachové žlázy  

- mezi lasicovité patří: lasice kolčava,lasice hranostaj, kuna skalní – výrazně bílá 

náprsenka, kuna lesní – žlutá náprsenka, tchoř tmavý, jezevec lesní, vydra říční – 

chráněna zákonem, norek evropský 

- další lasicovité šelmy jsou skunk severoamerický, rosomák sibiřský,… 

 

Opište do sešitu a doplňte text: 

Jsou to ………. šelmy. Mají ………. štíhlé tělo, krátké nohy a ………. drápy. Co se týká 
potravy, tak to jsou ….….. a ……... . V blízkosti řitního otvoru jim ústí …….… ………., které 
jsou nejvíce vyvinuté u …….… a …….…. . Nejmenší lasicovitou šelmou je ………. ………. 
. ……… špičku ocasu, a to i v zimním šatu, který je jinak bílý, má …….…. ……….. Na 
vesnicích můžeme potkat ….……. ………., která má ………. náprsenku. Kuna lesní má 
náprsenku …….….. Nejhustší srst má …….….  ……….. . Jako kožešinová zvířata se chovají 
….……. . Samotářským způsobem života žije …….…. ………. . Největší lasicovitou šelmou 
je …….…. …….…. . 

 

 

Čeleď – MEDVĚDOVITÍ 

 přečíst v učebnici str. 28 
• jsou to největší žijící šelmy 
• všežravci, mimo pandu velkou – ta je býložravá 
• našlapují na celé chodidlo, jsou ploskochodci – mají kolébavou chůzi 
• mezi medvědovité šelmy patří – medvěd hnědý – naše největší šelma, medvěd 

lední – Arktida, Kanada, panda velká – Čína, živí se bambusovými výhonky 

 

 

 

 

 


