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V Vývoj přímý a nepřímý
Vývoj přímý      Vývoj nepřímý
z vajíčka se vyvíjí jedinec      vývoj jedince je 
podobný dospělému      přes stádium larvy
- vejcorodí      - proměna dokonalá
- vejcoživorodí      - proměna nedokonalá 
- živorodí        

Ústní ústrojí
u hmyzu se liší podle toho, jakou potravou se daný 
druh živi. Rozlišujeme ústní ústrojí sací,  
lízací a bodavě sací.

Úkol č. 2: Přiřaď obrázkům správný název a skupinu 
hmyzu: mouchy, motýli, komáři, brouci.

kousací, 

Vačnatci
jsou savci, kteří rodí na život nedokonale připravená mláďata, takže jejich další 
vývoj probíhá ve vaku samic. Narozená mláďata jsou velmi malá, cca 1 - 2 cm. 

Většina volně žijících vačnatců se vyskytuje v Austrálii a okolních ostrovech, další 
druhy žijí v Americe. V současné době je známo 320 druhů vačnatců.

Nejznámější jsou určitě klokani, ale mezi vačnatce 
patří i ti, kteří mají ve svém názvu předponu vako- 
(např. vakomyš, vakokrt, vakovlk - již vyhubený). 
Další vačnatci jsou méně či více známá zvířata, jako je 
koala, vačice, ďábel, vombat, kunovec nebo kolokolo.  

Úkol č. 2: Jaké vačnatce můžeš vidět v naší zoo?

Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „V” 
chová jihlavská zoo?

Úkryty živočichů
Člověk nezanedbatelným způsobem zasahuje do naší krajiny. Mnoho rostlin i 
živočichů tak přichází o svá přirozená stanoviště. A díky tomu každoročně 
zaniká mnoho druhů. Na našich zahradách a v našem okolí můžeme volně 
žijícím živočichům pomoci vybudováním různých úkrytů. Inspiraci nejdete zde:

Úkol č. 3: Napiš příklad jednoho živočicha, kterému by mohl být užitečný 
úkryt: čmelín, hmyzí hotel, květnatá louka, 
ptačí budka, netopýrník, broukoviště.
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doupný strom, ježkovník, hadník, 
suchá zídka, 

Úkol č. 4: Napiš, jaká zvířata začínající na „U” chová jihlavská zoo? 

lk je velkou psovitou šelmou. Vlk 
iberský se od ostatních evropských Vpoddruhů liší drobnější postavou a 

tmavým sedlem na zádech. Nežije ve 
smečkách, ale spíše samotářsky nebo     
v párech.

Úkol č. 4: Jaké další psovité
šelmy chováme v Zoo Jihlava?

Vlk iberský

Úkol č. 1: Rozděl živočichy podle způsobu vývoje: 
veleštír, vlk, vřetenuška, varan, vodoměrka, vakoveverka, 
vážka, volavka, včela, velemlok, vodouch, velevrub.

Užovka červená

žovka červená je nejedovatý had 
divoce žijící v jižních oblastech USeverní Ameriky až po severní 

Mexiko. Obývá sušší lesy, pole i odlesněné 
oblasti. Dorůstá 140 cm – 200 cm. Ve 
volné přírodě se živí drobnými hlodavci.   
V zajetí je to nejčastěji chovaný druh 
hada.

Úkol č. 1:  Jaké druhy užovek žijí volně   
v naší přírodě?

    a)            b)          c)           d)


