
Ahoj šesťáci, 

opět jsem pro vás našla on - line prezentaci na téma sudokopytníci a lichokopytníci a k ní připravený 

pracovní list s úkoly. Přeji vám hezkou zábavu  S pozdravem vaše paní učitelka Mathauserová 

1. Prezentaci najdete na youtube.com - do vyhledávače napíšete sudokopytníci Olga Gardašová  

( na úvodním obrázku je žirafa a video trvá okolo 15 minut ) 

2. Vypracujte otázky na sudokopytníky a lichokopytníky 

3. Spojovačka 

4. Poznávačka  podle popisu 

5. Odpovědi na otázky, spojovačku,  poznávačku a BONUS mi zašlete na můj mail  

mathauserova@zs-kdyne.cz 

 

 

 

Otázky: 

 

1. Od čeho získali název sudokopytníci? 

 

 

2. Které podskupiny patří do sudokopytníků, ke každé podskupině napiš jednoho zástupce 

 

 

 

3. Od čeho získali název lichokopytníci? 

 

 

4. Kolika prsty je zakončena noha koně? 

 

5. Kolik žaludků mají přežvýkavci a jak se jmenují? 

 

 

6. Kdo z jelenovitých je domestikovaný?   

 

7. Jakým křížením vznikl mezek a mula?  

mezek  

mula 

Mohou mít plodné potomstvo? ………………….. 

 

8. Vysvětli tyto pojmy: ( využij učebnici na straně 52 - 54 ) 

lýčí 

pučnice 

vytloukání 

výsady 

lůj 
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9. Jaký je rozdíl mezi parohem a rohem ( využij tabulku )  

 

 roh paroh 

původ   

vnitřní uspořádání   

členitost   

trvanlivost   

 

 

Spojovačka: 

1. tele    a) samice divokého prasete 

2. býk    b) mládě krávy 

3. jalovice   c) samice od jelena 

4. kňour    d) kráva, která ještě neměla telata 

5. vůl    e) vykastrovaný býk 

6. kolouch   f) samec divokého prasete 

7. laň    g) samec od krávy 

8. bachyně   h) mládě jelena     

             

Poznej mě podle popisu: 

1. Jsem pruhovaný kůň a žiju v Africe ve stádu. Moje pruhy mi slouží k maskování a identifikaci tzn., 

že nemám shodné pruhy s nikým jiným ( něco jako lidské otisky prstů). Jsem plachý a mám velmi 

citlivý sluch, protože jsem častou potravou lvů, hyen a dalších šelem. 

 JSEM ……………………… 

 

2. Jsem nejvyšší savec na světě a žiju v afrických savanách. Mé kroky jsou dlouhé až 4,5m, museli 

byste vedle mě utíkat, abyste mi stačili. Živím se listy z koruny stromů. 

JSEM………………………………………… 

 

3. Jsme velmi ohrožené druhy, protože nás pytláci loví pro naše rohy, které nám vyrostly na čenichu. 

My, co žijeme v Africe, máme rohy dva a my, co žijeme v Asii, máme roh pouze jeden. 

 JSME ………………………………… 

 

4. Jsme přizpůsobeni životu v poušti. Snášíme extrémní horko i chlad pouštního podnebí a lidé z nás 

zde využívají např. mléko, srst na látky, trus jako topivo a sloužíme i jako doprava. Typické jsou pro 

nás hrby, kde je zásoba tuku, proto vydržíme dlouhou dobu bez potravy a vody. Když mám jeden 

hrb, říká se mi dromedár a když mám dva hrby, říká se mi drabař.  

JSME ……………………………………… 

 

 

 

 



5. Staří Řekové nás označují jako „ říční koně z Afriky „, protože trávíme většinu času ve vodě. Ale 

jsme i dobře vybaveni pro život na souši. Naše mláďata umí dříve plavat než chodit a sají mléko pod 

vodou. Žijeme v symbióze s volavkami rusohlavými, které nás zbavují od hmyzu. Sice vypadáme 

neškodně, ale ve skutečnosti patříme mezi nejnebezpečnější zvířata na světě.  

JSME ………………………………….. 

 

 

 

 

Obrázky ( můžete si vytisknout a nalepit do sešitu ) 

 

  

 

 

 BONUS: popiš části žaludku ( učebnice str. 52 ) 

1.     3. 

2.     4. 
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