
PŘ -  9. ROČNÍK  18.5.-29.5. 

1) Učebnice : 

- pročtete si: Éry vývoje Země str. 53-59 
 

2) Výpisky do sešitu: 
- přepište si anebo nalepte  

 

Prekambrium 

 - nejstarší geologické období  

 - počátek života 

PRAHORY (před 3,8 - 2,5 mld. let) 

 - na počátku probíhá chemická evoluce (vznik aminokyselin, bílkovin, nukleových kyselin) 

 - na konci tohoto období – organismy schopné fotosyntézy ( bakterie, sinice) 

STAROHORY (před 2,5 mld. let - 590mil.let) 

 - vzrůst produkce kyslíku v atmosféře, vznik ozonové vrstvy 

 - jednodušší mořští živočichové bez mineralizovaných koster (řasy, prvoci - organismy s jadernou hmotou) 

 - na konci období nové formy mnohobuněčných bezobratlých živočichů : řasy, láčkovci, první členovci  

 

Prvohory 
  -   kambrium -  živočichové s pevnou schránkou; trilobiti – ostnokožci (lilijice)    
                        v mělkých vodách – ramenonožci 
 
  -  ordovik -   velký rozvoj korálů – hub – sépií – trilobitů – první rybovití praobratlovci  
  
  -  silur -   vznik prvních suchozemských výtrusných rostlin, mělké moře 
 

  - devon -  stromovité formy plavuní, přesliček, kapradin  
                - rychlý vývoj ryb, postupně pronikají do sladkých vod  
                - první obojživelníci (krytolebci) 
 

  - karbon -  rozsáhlé horotvorné procesy , variské vrásnění  

-pralesy – močály (vznik černého uhlí), první nahosemenné rostliny, štíři, stonožky, švábi, vážky,                                      
obojživelníci 

 
  - perm - oteplování, vysychání bažin, rozsáhlé pouště    

                - cykasovité a jinanovité rostliny, první jehličnany  
                - vymizeli trilobiti - změna klimatu, krytolebci, suché klima 

                -  rozvoj plazů (savcovití plazi – pelikosauři) 
 

  

 

 



 

Druhohory 
Trias  (před 250 – 200 mil. let) 

-  celkové oteplení => hlavonožci (amoniti), krytolebci 
-  první savci a první dinosauři 
-  rozvoj nahosemenných rostlin, stromové přesličky 

 
Jura  (před 200 – 140 mil. let) 

-  zaplavení souše mořem => amoniti, belemniti – hlavonožci, ryboještěři, první pravé žáby 
-  mořské útesy- koráli, lilijice, houby, mlži, krabi, draví plži 
-  rozvoj kostnatých a chrupavčitých ryb, žraloci 
-  první praptáci 
-  rozvoj plazů – dinosaurů – býložravé a masožravé formy 
-  primitivní savci 
-  vývoj jehličnatých dřevin (sekvoje, araukárie, borovice) 

 
Křída  (před 140 – 66 mil. let) 
     -      mělká moře  

-  pravděpodobně dopad velkého meteoritu => vymírání  velkých plazů, dinosaurů 
-  výrazné rozšíření hmyzu – brouci, blanokřídlí 
-  rozvoj hadů, ptáků 
-  savci - drobní vačnatci a hmyzožravci 
-  počátek krytosemenných rostlin (fíkovníky, šácholany, vrby, topoly, duby, javory, drobné byliny) –   jako 

podrost jehličnanů a cykasů 
 

Třetihory 
Paleogén  
 
– starší třetihory (před 65 – 24 mil. let) 

- v mořích kostnaté ryby, plži, mlži, koráli, řasy  

- vývoj hmyzu (opylování rostlin) 

- rozvoj ptáků, savců (hmyzožravci, hlodavci), šelem (šavlozubí tygři) 

- první kopytníci (předchůdci nosorožců, tapírů, koní – lichokopytníci;  turovití, velbloudi- sudokopytníci)  

- vývoj krytosemenných rostlin - jednoděložné a dvouděložné rostliny (šácholan, vavřín, vrba, olše) 

- výtrusné rostliny (bylinné kapraďorosty) 

- nahosemenné rostliny (borovice, modříny, smrky, jedle, tis) 

Neogén 

 – mladší třetihory (před 24 – 1,8 mil. let) 

- evoluce primátů směřovala k lidoopům 

- první předchůdci člověka (Australophitecus – africké stepi) 

- opadavé listnaté stromy (bříza, dub, buk, javor, topoly, habry apod.) 

- mnoho zástupců třetihorních rostlin a živočichů se do dnešní doby příliš nezměnilo 

 



 

Čtvrtohory – éra člověka (před 1,8 mil.let – trvá dodnes) 

 
-  zatím nejkratší geologické období 

-  celkově vládlo chladné klima 

- střídání dob ledových a meziledových => vliv na rostlinstvo a živočišstvo 

-  některé druhy vyhynuly, jiné se po znovu oteplení objevily  

-  probíhá vývoj člověka 

-  další rozvoj savců (mamuti, nosorožci, koně, jeleni, sobi, losi, medvědi, hyeny, lišky, vlci) 

-  vytvoření a rozšíření rostlinných a živočišných druhů do současné podoby 

Rozdělení: 

a) Starší čtvrtohory (pleistocén) – rozvoj hominidů, srstnatí chobotnatci, nosorožci aj. 

b) Mladší čtvrtohory (holocén) – dokončen vývoj člověka 

 

3) Vypracuj písemně do sešitu otázky z učebnice str. 59(1-8)  

- vypracované otázky odešlete svému vyučujícímu na email 


