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Název materiálu: Strunatci - úvod

II 3-11:17

Strunatci - úvod

Předmět: Přírodopis

9 2-21:20

1) Rozhodni o správnosti: 

Strunatci a obratlovci jsou totožné pojmy - ne

Všichni vodní obratlovci dýchají žábrami - ne

Nejprimitivnější strunatci žili v mořích - ano
Všichni obratlovci mají proměnlivou tělní teplotu - ne

plášť - pláštěnci
bezlebeční - kopinatec plžovitý
obratlovci - páteř z obratlů
sumky - kolonie

pláštěnci , bezobratlí

9 2-21:28

společné znaky

zástupci

9 2-21:55 9 2-21:55

pláštěnci

b) bezlebeční
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- na povrchu těla rosolovitý plášť

- shlukují se do kolonií, hermafrodité

(vznášející) a vršenky 

- struna hřbetní po celý život

- žijí při dně (písčitém), v 
němž jsou ve dne zahrabáni, 

zárodečném stavu - později 
obratlů

- rozdílná tělní teplota
b) stálá

paryby

9 2-21:55

- obratlovci členíme na bezčelistnatce (mihule a 

- strunatci se vyvinuli před 530 miliony lety

- velikost těla mohou mít menší než 1 cm 

- krev kopinatce nemá červené krvinky - bezbarvá

- dospělí pláštěnci mají otevřenou cévní soustavu

9 2-21:55

1. Vyjmenuj společné znaky strunatců.

2. Pokus se načrtnou primitivního strunatce - v obrázku zachyť hlavní znaky.

3. Čím se liší obratlovci od ostatních strunatců.

5. Načrtni členění strunatců - včetně členění podkmenů.

1. struna hřbetní, trubicovitá NS, ocas,...

2. viz. obrázek u společných znaků

3. mají páteř z obratlů, jsou dokonalejší 

4. vodní - žábry, ploutve,...     suchozemští - plíce, nohy 

5. strunatci: a) pláštěnci (salpy, sumky, vršenky)

b) bezlebeční 

c) obrtalovci (kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

9 2-22:46

9 6-21:11 8 29-22:18

které konzumují velryby?

5. U obratlovců je oporou těla.

6. Rosolovitá hmota na povrchu těla 

7. Ptáci a savci mají tělní teplotu....

9. Obratlovci, kteří většinou mají 
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Přírodopis 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-424-4. 

ČABRADOVÁ, Věra. Přírodopis 7: pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005, 64 s. ISBN 80-723-8425-2. 

Další zdroje

obrázek želvy stažen z galerie Smart notebook




