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Živočichové 

 
Jsou součástí  živé přírody.  

Patří zde: savci, ptáci, plazi, obojživelníci, hmyz i člověk. 

 

Znaky života živočichů: 

 

1. Dýchání - živočichové spotřebovávají kyslíka vydechují oxid    

                      Uhličitý 

     Savci, plazi a ptáci dýchají plícemi 

     Ryby a pulci dýchají žábrami 

     Hmyz vzdušnicemi 

 

2. Přijímání vody a potravy  

Býložravci - rostliny, byliny (králík, kráva) 

Masožravci - maso jiných živočichů (liška, jestřáb) 

Všežravci - rostlinná I živočišná potrava (prase) 

Hmyzožravci - živí se hmyzem (krtek, vlaštovka) 

 

3. Vylučování odpadních látek 

a) Oxid uhličitý při dýchání 

b) Nestrávené zbytky potravy - trus 

c) Tekutý odpad - pot a moč 

 

4. Rozmnožování 

Většina živočichů má 2 pohlaví - samec a samice. K oplodnění 

samičí buňky dochází buňkou samčí 

 

5. Růst a vývoj 

Někteří živočichové se hned po narození podobají rodičům, jiní 

ne. 



Procvič si: 

Společné znaky živočichů 

1. Doplň, co potřebuje živočich k životu. Porovnej s rostlinami. 

DUVO DUCHVZ LOTEP LOSVĚT POVUTRA ŽINYVI 

      

2. Přiřaď do tabulky čísla 1 - 6, co k čemu patří 

1. Mění se v dospělého jedince. 

2. Přijímají kyslík, vylučují oxid uhličitý. 

3. Vznikají noví jedinci. 

4. Někteří lezou, skáčou, plavou, létají…. 

5. Získávají energii k životu. 

6. Nestrávené zbytky potravy jdou z těla. 

 

POHYBUJÍ SE 

 

PŘIJÍMAJÍ POTRAVU 

 

DÝCHAJÍ 

 

ROSTOU 

 

ROZMNOŽUJÍ SE 

 

VYLUČUJÍ 

 

 



 

     Vybarvi pravdivé věty. 

Pes je savec. Ptáci mají tělo pokryté srstí. 

Ryby nemohou dýchat pod vodou. Savci rodí živá mláďata. 

Vlaštovka patří mezi ryby. Ptáci snáší vejce. 

Savci mají na těle šupiny. Ryby plavou. 

Ptáci plavou. Savci mají 4 končetiny. 

Štika a sumec jsou ryby. Ptáci mají 2 končetiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nepovinné ! 

Živočichové 

Živočišná říše zahrnuje obrovské Ži množství druhů, vědci jich 

ra zatím popsali asi  1,5 miliónů, ale existuje jich 

pravděpodobně mnohem fa více.  

Jsou různí – od drobných je tvorů viditelných pouze 

mikroskopem ,nej až po mohutné velryby. Zástupce živočišné 

říše proto zoologové vyš rozdělili do mnoha skupin podle 

vzájemné příbuznosti. Vytvořili tzv.ším zoologický systém, ve 

kterém má každý druh své místo. Například ži ježka zařadili do 

čeledi ježkovitých, řádu hmyzožravci, třídy vo savci. 

Živočich přijímá potravu, rozmnožuje se, pohybuje se a své 

okolí vnímá smysly – či čichem chem, zrakem, hmatem, 

sluchem a chutí. Jeho život začíná narozením, následuje Dos 

růst a vývoj až do dospělosti, kdy zrodí potomstvo, a pě 

nakonec umírá. Během svého života přijímá lý potravu, ze 

které buduje své tělo sa a která mu mec poskytuje zdroj 

energie k životu. 

 

Najdi a zakroužkuj „ vetřelce“ (skupiny písmen, 

které do textu nepatří). Zapiš je do linek a vylušti 

tajenku: 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………měří až 6 metrů. 


