
VII.A 
 

1) Vypracovat níže uvedený zápis 

 

PLAZI 

Tělo kryté rohovitou pokožkou bez žláz nebo krunýřem. Dýchají plícemi. 

Oplození je vnitřní a mláďata se líhnou z VAJEC. Teplota těla je proměnlivá. 

Nohy jsou krátké, prsty jsou vybaveny drápky, nebo nohy chybějí. Trávicí ústrojí 

končí KLOAKOU (společný vývod pohlavního, vylučovacího a trávicího ústrojí). 

Dělíme: 

Ještěři 

Mají protáhlé tělo, které je pokryté pokožkou. Pokožku po kusech občas 

svlékají. Zuby jsou na čelistech narostlé, nejsou do nich vklíněné. 

 Zástupci: ještěrka obecná, ještěrka zelená, chameleon obecný, slepýš křehký 

Hadi 

Mají beznohé tělo kryté šupinatou kůží, kterou svlékají vcelku. V ústech mají 

rozeklaný jazyk. Zuby jsou přirostlé k čelistním kostem. Oči kryté trvale 

srostlými průhlednými víčky. Živí se živočichy, které polykají vcelku.  

Zástupci: zmije obecná, kobra indická, užovka obojková 

Krokodýli 

V kůži mají desky, které na hřbetě splývají. Zuby jsou vklíněny v čelistech. Ocas 

je ze stran zploštělý. Mají 2 páry končetin (zadní s plovací blánou). V srdci je 

vyvinuta přepážka, která téměř odděluje pravou a levou část srdce. 

 Zástupci: krokodýl nilský, aligátor severoamerický 

Želvy 

Tělo je kryté na hřbetní a břišní straně kostěným krunýřem. Na čelistech jsou 

rohovité povlaky připomínající zobák. Mají 2 páry končetin. Ocas, hlavu a 

končetiny v případě nebezpečí zatahují do krunýře 

Zástupci: želva bahenní, želva sloní, kareta obrovská, želva nádherná 



2) Přečíst si látku v učebnici na straně 17 – 22  

 

VII.B 
 

1) Vypracovat níže uvedený zápis 

 

PLAZI 

Tělo kryté rohovitou pokožkou bez žláz nebo krunýřem. Dýchají plícemi. 

Oplození je vnitřní a mláďata se líhnou z VAJEC. Teplota těla je proměnlivá. 

Nohy jsou krátké, prsty jsou vybaveny drápky, nebo nohy chybějí. Trávicí ústrojí 

končí KLOAKOU (společný vývod pohlavního, vylučovacího a trávicího ústrojí). 

Dělíme: 

Ještěři 

Mají protáhlé tělo, které je pokryté pokožkou. Pokožku po kusech občas 

svlékají. Zuby jsou na čelistech narostlé, nejsou do nich vklíněné. 

 Zástupci: ještěrka obecná, ještěrka zelená, chameleon obecný, slepýš křehký 

Hadi 

Mají beznohé tělo kryté šupinatou kůží, kterou svlékají vcelku. V ústech mají 

rozeklaný jazyk. Zuby jsou přirostlé k čelistním kostem. Oči kryté trvale 

srostlými průhlednými víčky. Živí se živočichy, které polykají vcelku.  

Zástupci: zmije obecná, kobra indická, užovka obojková 

Krokodýli 

V kůži mají desky, které na hřbetě splývají. Zuby jsou vklíněny v čelistech. Ocas 

je ze stran zploštělý. Mají 2 páry končetin (zadní s plovací blánou). V srdci je 

vyvinuta přepážka, která téměř odděluje pravou a levou část srdce. 

 Zástupci: krokodýl nilský, aligátor severoamerický 

 

 



Želvy 

Tělo je kryté na hřbetní a břišní straně kostěným krunýřem. Na čelistech jsou 

rohovité povlaky připomínající zobák. Mají 2 páry končetin. Ocas, hlavu a 

končetiny v případě nebezpečí zatahují do krunýře 

Zástupci: želva bahenní, želva sloní, kareta obrovská, želva nádherná 

2) Přečíst si látku v učebnici na straně 17 – 22 


