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Práce s větveným programem

a) žáci ve dvojicích projdou větvený program (je v příloze)

b) následně odpoví na tyto otázky: 

1. Popiš tělní teplotu plazů a čím je ovlivňována?

2. Kolik částí má plazí srdce a která skupina ho má uspořádána 
nejdokonaleji?

3. Jaké znáš dva zástupce dinosaurů?

4. Jaký je nápis u vchodu do pavilonu želv a uveď výjimku, kdy 
nemusí platit.

5. Kteří krokodýli žijí v Americe?

6. Proč patří slepýš mezi ještěry?

7. Co je to barvoměna a který zástupce je jí schopen?

8. Jaké nejedovaté hady jste spatřili?

9. Co je to korálovka?

10. Jaké živé zástupce plazů jsi spatřil?

10 1623:03

Tělo rozčleněno na hlavu, trup a ocas.

Na povrchu těla suchá kůže bez žláz, často krytá 
(rohovité šupiny, desky,...)

 suchozemští obratlovci s proměnlivou tělní teplotou (6000 druhů)

 žijí ve všech světadílech až na Antarktidu (především tropy a 
subtropy)

Zápis do sešitu

PLAZI

10 1623:11

trávicí soustava 

dýchací soustava
nervová soustava
oběhová soustava
vylučovací soustava

rozmnožování 

Vnitřní stavba těla

stále zachována kloaka

pouze plíce

pokročilejší než u obojživelníků, dobře 
vnímají změny teplot, dobrý zrak, 
někteří mají speciální Jacobsonův 
orgán

uzavřená, srdce už rozčleněno téměř na 
4 části (nejdokonaleji u krokodýlů)

párové ledviny, moč se hromadí 
v močovém měchýři

oddělené pohlaví s vnitřním 
oplozením, všechny tři způsoby 
kladení potomků (nejčastější 
vejcorodost, v chladnějších oblastech 
vejcoživorodost a někdy i živorodost

kliknutím na zelené pole odkryjete text 
a ten přiřaďte soustavě vlevo

10 1722:42
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Pracovní sešit strana 15
15/1 Doplňovačka

Plazi jsou .................. obratlovci. Mají .................. svrchní část kůže. 
Dýchají ........................, jejich srdce tvoří .................. a ................ 
Mají ............... tělesnou teplotu. Oplození je ..........................

suchozemští

zrohovatělou

plícemi

2 komory a 2 
síně

proměnlivou

vnitřní

15/2 Křížovka

malí ještěři s velkými hlavami

v nebezpečí odlamují ocásek

plazi s krunýřem

zástupce krokodýlů

suchozemští veleještěři

společný vývod TS, VS a RS

beznohý ještěr

jiný název pro brejlovce

čím se rozmnožuje většina plazů

náš jediný zástupce jedovatých hadů

gekoni

ještěrky

želvy

aligátor

dinosauři

kloaka

slepýš

kobra

vejce

zmije

15/3 Členění dávných ještěrů dle prostředí

souš

vzduch

voda

dinosauři

ptakoještěři

ryboještěři

15/4 Pojmenuj současné skupiny plazů?

želvy  krokodýli

hadi ještěři
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WEB Mňuk [online]. 2011 [cit. 20111103]. Elaphe guttata. Dostupné z WWW: <http://tomas.mnuk.sweb.cz/Elaphe_guttata/
elaphe_guttata_soubory/image025.jpg>.
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Větvený program na téma PLAZI  varianta 2.doc


		Větvený program na téma PLAZI


Touto prací bych Tě chtěl seznámit se skupinou plazi. Pokud projdeš až na konec tohoto programu, tak by jsi měl znát vnější a vnitřní stabu plazů a vědět něco o nejznámějších zástupcích této skupiny. 


1


Jednoho pěkného dne jsi se vydal na houby do bývalého vojenského prostoru Ralsko nedaleko Mimoně. Díváš se především pod nohy a hledáš, když tu v dálce uvidíš velkou postarší budovu. Zvědavost Tě překoná a rozhodneš se zjisti, co se v té velké budově nachází. Nad dveřmi žádný nápis není a tak zkusíš vzít za kliku. Je otevřeno. Překvapí Tě, že chodba do níž jsi vstoupil je opravená a to jenom zvýší tvoji zvědavost. 


Nad dalšími dveřmi je nápis „Plazi – zajímavá skupina obratlovců.“ Dveře otevřeš a překvapí Tě velká teplota na chodbě a poměrně vysoká vlhkost. Napadne Tě proč se tady asi tolik topí, když tu budou žít plazi. Je to nutné neboť: 


(32) plazi mají stálou tělní teplotu


(53) plazi mají proměnlivou tělní teplotu

2

Kareta obrovská je bohužel ve vedlejším akváriu. Je také možskou masožravou želvou, ale krunýř vytvořený má. Proto se vrať zpět na (30). 


3

Přistoupíš tedy ke sklu, za kterým odpočívá anakonda velká. Jedná se o zástupce žijícího v Amazonii v blízkosti vod a měřícího kolem 6 metrů. Většinou kořist stahuje do vody a utopí ji. Po přečtení povídání o anakondě a pozorném prohlédnutí si uvědomíš, že hororové snímky o anakondách jsou docela přehnané. Jdeš se podívat na hroznýše (34) nebo na krajtu (45). Pokud jsi už prozkoumal všechny škrtiče, tak pokračuj na (46).   


4


Výborně. Samotářem ve skupině je opravdu krokodýl nilský. Ostatní jsou aligáoři. Přiblížíš se blíže k ohradě, když tu jeden z aligátorů proti tobě vyrazí. Strachy se přestaneš hýbat a už se připravuješ na smrt, když zastaví aligátora ochranná zídka, která je u jezírka vytvořena. S hrůzou v očích a s rozklepanými koleny opouštíš pavilon krokodýlů (16).

5

Vstoupíš do temné chodbičky a po půl metrů tápání narazíš na plachtu, kterou poodrhneš. Zleva kolem tebe prolétne metr velká napodobenina ptakoještěra. S leknutím se rychle otočíš a vrátíš se raději zpět do haly. Pokud jsi ještě nebyl v modrých dveřích, tak je otevři (26). Jinak postupuješ halou dále (63). 


13


Na chodbě se rozhodneš postupovat podle šipek do levých dveří (44) nebo opustíš budovu plazů, ale jen pokud jsi již celý pavilon plazů prošel (64).


14


Výborně. Nejběžnější kobra má opravdu druhý název brejlovec. Živí se menšími hlodavci a plazi a svou přezdívku získala kvůli typickému obrazci na těle. Vrať se na (37).


15

V jezírku po tvé pravé rucese vyhřívá na kameni zástupce krokodýlů s hlavou protaženou v dlouhé a úzké čelisti. Jedná se o aligátora (9) nebo o gaviála (60).


16

Dostaneš se opět na chodbu, na jejímž konci jsou pootevřené dveře. Ty otevřeš a vstupuješ do pavilonu ještěrů. V úvodní části je expozice zástupců žijících v České republice. V prvním teráriu vidíš několik menších ještěrek. Například ještěrku obecnou, ještěrku zelenou nebo ještěrku živorodou. Jedna z nich neklade vajíčka. Je to ještěrka obecná (47) nebo ještěrka živorodá (28).


17

Špatně. Gekoni jsou zástupci nejčastěji bílé barvy. Vrať se zpět na (35).


18

Korálovky jsou sice korálovcům podobné, ovšem nepatří mezi jedovaté hady. Pouze se podobným zbarvením chrání před případnými nepřáteli. Proto se vrať na (46).


19

Výborně. Opravdu se schopnosti chameleona říká barvoměna. Chvíli sleduješ, jak sezobne pár much a uvědomíš sí, že většina plazů je docela užitečných, neboť čistí přírodu od škůdců. Pak projdeš kolem chameleona do „hadí komnaty.“ (50).


20

Výborně. Plazí srdce má opravdu dvě síně a mezi komorami má téměř vytvořenou přepážku, takže se dá hovořit o téměř čtyřdílném srdci. Nejdokonaleji je přepážka vytvořena u krokodýlů. Zásuvku zavřeš a rozhodni zda otevřeš prostřední zásuvku (27) nebo zásuvku spodní (58). Protože si nevšimneš dalších dveří, vrátíš se těmi, co jsi vstoupil zpět na chodbu (13). 


29

Bohužel kobra indická nedosahuje takových rozměrů. Ale má zajímavou přezdívku: berlovec (51) nebo brejlovec (14).


30

Správně, jedná se opravdu o velmi vzácnou želvu sloní, která žije prakticky jen na Galapágách (tzv. endemitický druh). Jedná se o suchozemskou želvu, která běžně měří přes 1 metr. Naopak želva bahenní měří maximálně 25 cm a je společně se želvou žlutohnědou zástupcem žijícím v Evropě. Hned ve vedlejších akváriích narazíš na zajímavé želvy, které mají široké veslovité   končetiny. Jedná se o mořské želvy, z nichž jedna nemá typický krunýř. Jmenuje se kožatka velká (41) nebo kareta obrovská (2).

31

Nebude žít bez ocásku. Po určtié době mu ocásek opět doroste, protože má vysokou schopnost regenerace a odlomení ocásku je jednou z obranných reakcí. Vrať se zpět na (10).


32

S tvojí volbou se souhlasit nedá, protože plazi jsou méně dokonalí než savci a nemají stálou tělní teplotu. Díky tomu se přizpůsobují teplotě okolního prostředí. Proto při nižších teplotách „tuhnou“ a jejich tělo přestává pracovat. Protože jsi odpověděl špatně raději se vrať zpět na odkaz (1)  a zamysli se ještě jednou.


33

Pomalinku se k němu přibližuješ a on stále nehybně leží. Pokusiš se ho překročit, když tu najdenou prudce vyrazí a chytne Tě za nohu. Po několika minutách marného boje si krokodýlem sežrán a tvoje dobrodružství končí. 


34

Dostáváš se k zástupci, který měří 4 metry a jmenuje se hroznýš královský. Jedná se o velmi krásně zbarveného škrtiče, který loví nejčastěji savce a ptáky. Žije v Jižní Americe a rodí živá mláďata. Po prohlédnutí hroznýše se jdeš podívat na anakondu (3)  nebo krajtu (45). Pokud jsi už prozkoumal všechny škrtiče, tak pokračuj na (46).   


35


Výborně. Tento velký zástupce je varan komodský. Živí se především mršinami a představuje velmi vzácný a ohrožený druh. Po chvíli už máš představu o největším ještěru světa, a proto se otočíš k posledním teráriu. Nejprve se zdá, že  je prázdné. Ovšem když přijdeš blíže uvidíš na keříku zástupce, který je velmi těžko vidět. Jmenuje se chameleon obecný (56) nebo gekon obecný (17).


43

Odcházíš z části pro ještěry České republiky. Projdeš dveřmi do oddělení, kde je vyšší vlhkost i teplota. Přistoupíš k teráriu, kde se prochází 3,5 metru velký, hnědě zbarvený ještěr. Na cedulce je napsáno „Zde jsou největší současní ještěři světa.“ Jedná se o leguána zeleného (25) nebo o varana komodského (35).


44

Vstoupíš do velké haly, v jejímž středu stojí model jednoho z největších dinosaurů a tím je Brontosaurus. Je vysoký asi 3 metry. Přijdeš až k němu a pořádně si ho prohlédneš. Za ním se nacházejí dvoje dveře. Na zelených je napsáno ptakoještěři a na modrých ryboještěři. Otevřeš zelené (5) nebo modré dveře (26). 


45

V třetím teráriu je krajta mřížkovaná. Žije v Asii, nejčastěji v Indii nebo na Srí Lance. Dosahuje délek až 10 m a na rozdíl od anakondy a hroznýše je vejcorodá a snůšku ochraňuje. Krajtu už jsi poznal, tak se jdeš podívat na anakondu (3)  nebo hroznýše (34). Pokud jsi už prozkoumal všechny škrtiče, tak pokračuj na (46).   


46


Postupuješ dále a vstupuješ do části pro exotické jedovaté hady. V prvním teráriu je krásně červenočerně zbarvený had, který by se dal nosit na krku jako ozdoba. Jmenuje se korálovec (37) nebo korálovka (18).


47

Bohužel ještěrka obecná vyhledává teplejší místa a samička klade vajíčka do země. Proto se vrať zpět na (16).


48

Postupuješ dále podle šipek namalovaných na zemi, až narazíš na velké jezero, které můžeš obejít buď zleva (61) nebo zprava po šipkách (22).


49

Takovou formu živočicha neznám a ty jsi teda střílel špatně. Vrať se zpět na (28). 


50


Hadí komnata je opravdu příznačný název, protože na stěnách místnosti jsou vyobrazeni nejrůznější zástupci hadů a v teráriích je spousta zástupců živých. Nejprve dojdeš k zástupcům žijícím v České republice a hned narazíš na jediného jedovatého hada České republiky. Jejím užovka obojková (21) nebo zmije obecná (12).


58

Po otevření dolní zásuvky se zklamáním zjistíš, že je prázdná. Proto otevřeš horní zásuvku (6) nebo zásuvku prostřední (27). Protože si nevšimneš dalších dveří, vrátíš se těmi, co jsi vstoupil zpět na chodbu (13).


59

To jsi malinko minul. Želva bahenní dosahuje většinou rozměrů kolem 20 cm. Žije i v České republice. Proto se vrať zpět na (8) a zvol druhou možnost.


60


Výborně. Je to opravdu gaviál indický. Představuje asijské zástupce skupiny krokodýlů, který loví prakticky pouze ryby a jeho úzké čelisti by se dokonce při napadení větších zvířat mohli zlomit. Prohlédneš si ještě jednou gaviála a pak odcházíš od jezírka a pokračuješ dále (48) nebo se podíváš k jezírku na levé straně (54). 


61

Rozhodneš se jít doleva a po 100 metrech narazíš krokodýla nilského ležícího nehybně na cestě. Přemýšlíš jestli je mrtvý. Zkusíš projít kolem krokodýla (33) nebo se raději vrátíš zpět (48). 


62


Vstoupíš do moderní laboratoře. Postupuješ pomalu kolem pracovních stolů, na kterých nic není, až narazíš na skříňku na zdi. Skříňka má tři zásuvky. Otevřeš horní (6), prostřední (27), nebo spodní zásuvku (58).


63

Potkáváš další známé dinosaury až narazíš na rozevřenou tlamu Tyrannosaura, kam vedou šipky. S ulehčením si řekneš, ještě, že už vymřeli a se zavřenýma očima tlamou Tyrannosaura projdeš a opustíš halu s vývojem plazů (8).


64


Postupuješ k hlavnímu východu. Na čerstvém vzduchu si uvědomíš, že Ti místy mohlo jít i o holý život, ale na druhou stranu si řekneš, že jsi během cesty poznal spoustu nových živočichů a dozvěděl se nové informace. 




		6

Pomalu zásuvku otevřeš a uvidíš zde modely dvou srdcí. Levý model má dvě části    a pravý model je prakticky složen ze čtyřech částí. Plazí srdce je levé (39) nebo pravé (20).


7

Velmi správně. Kajmani žijí opravdu v Jižní Americe. Po zkušenosti s kajmanem se opatrně přiblížíš k jezírku napravo (15) nebo půjdeš dál (48).


8

Dostaneš se opět na chodbu, kterou postupuješ dále až k průhledným dveřím. Nad nimi je nápis „Bez krunýře neodejdeme.“ Otevřeš dveře a vstupuješ do prostorné haly, kde vidíš akvária a terária s různě velkými a různě zbarvenými želvami. Již na první pohled Tě zaujme na kameni sedící 1,5 metru velká želva. Jedná se o želvu bahenní (59) nebo želvu sloní (30).

9

Bohužel se o aligátora nejedná , protože aligátor má čelisti mnohem masivnější, a proto se vrať zpět na odkaz 15.

10

Výborně, je to opravdu slepýš křehký. Jedná se o zástupce ještěrů, který má zakrnělé nohy, ale na kostře stopy po nohách patrné jsou. Žije v listnatých lesích a živí se drobným hmyzem. Chceš ho prozkoumat. Natáhneš ruku do terária a chytneš ho za ocásek, který Ti ale zůstane v ruce a slepýš rychlými pohyby zmizí v porostu terária. Bude žít zbytek života bez ocásku (31) nebo mu opět doroste (52).


11

Opravdu kůže hadů a tedy i všech plazů je naomak suchá a pokrytá nejčastěji rohovitými šupinami. Takovéto uspořádání pokožky chrání plazi před nadměrnou ztrátou vody. Kůži rozbalíš a zjistíš, že měří téměř tři metry. Pak ji vrátíš do zásuvky a otevřeš horní zásuvku (6) nebo zásuvku spodní (58). Protože si nevšimneš dalších dveří, vrátíš se těmi, co jsi vstoupil zpět na chodbu (13).

12

Výborně. Jediným jedovatým zástupce České republiky je zmije obecná. Jedná se však o velmi plachého zástupce, který se kontaktu s člověkem raději vyhne. Živí se hlavně drobnými hlodavci a poznáme ji podle typické klikaté čáry na hřbetě. Jsi rád, že víš, jak zmije vypadá a odcházíš k dalším terriím. V nich se nachází vemli velcí hadi. Patří mezi tzv. škrtiče. Chceš se podívat nejprve na anakondu (3) nebo na hroznýše (34) či na krajtu (45).

21

Užovky přece jedovaté nejsou. Kosnout Tě sice mohou, ale nemají jedové zuby a jen Tě mohou nakazit nějakou infekcí. Proto vyber znovu (50). 


22

Vydáš se tedy napravo podél jezírka a v něm vidíš pět velkých zástupců krokodýlů. Pozorně si prohlíšíš jejich zavřené čelisti a všimneš si, že jeden má i při zavřené tlamě viditelný zub, zatímco u ostatních vidíš zuby jen pokud tlamy otevřou. Napadne Tě, že zde chovají asi dva rozdílné druhy. Zástupce, u kterého je zub vidět se jmenuje krokodýl nilský (4) nebo aligátor severoamerický (55).


23

Dveře vedou do pavilonu s velkými jezýrky. Můžeš se jít podívat k jezírku nalevo od tebe (54) nebo po tvé pravé ruce (15). 


24

Vyjdeš na chodbu vedoucí k východu. Na chodbě potkáš mladého muže, který Ti nabídne podívat se do jejich laboratoře. Pokud jsi ještě v laboratoři nebyl nabídku přijmeš(5),jinak zdvořile odmítneš a laboratoř opustíš (64). 

25

Leguán zelený je také velkým ještěrem, ale varani jsou ještě větší, a proto se vrať zpět na (43).


26


Po otevření modrých dveří vstupuješ mezi několik akvárií, ve kterých jsou vystaveni různě velcí zástupci ryboještěrů. Po prohlédnutí jednotlivých exemplářů místnost opouštíš a vracíš se zpět do haly. Zvědavost Ti nedá a otevřeš i zelené dveře (5). 


27


V prostřední zásuvce najdeš kůži hada. Protože je smotaná, rozhodneš se ji vyndat a zjisti, jak je velká. Když na ni sáhneš zjistíš, že je suchá (11) nebo slizká (42).


28

Výborně. Ještěrka živorodá je vejcoživorodý zástupce. To znamená, že oplozená vajíčka zůstavají v těle samičky a mláďata se pak líhnou přímo při kladení vajec. Už chceš výstavku českých zástupců opustit, když zahlédneš drobného hnědého zástupce podobného hadu. Jedná se o hluchýše obecného (49) nebo o slepýše křehkého (10). 


36

To se malinko pleteš. Kajmani v Africe nežijí, a proto se vrať na odkaz  (54).

37


Výborně. Některé druhy korálovců patří dokonce mezi velmi jedovaté a nebezpečné hady. Bývají velcí asi 1 metr a mají typicky pruhované tělo. Živí se menšími obratlovci. Odcházíš od terária s korálovcem a přistupuješ k teráriu číslo 2. V něm leží největší jedovatý had současnosti. Jejím kobra indická (29) nebo kobra královská (40).


38

Tvá odpověď není úplně přesná. Chameleon se sice takto maskuje, ale schopnosti měnit barvu podle prostředí se říká barvoměna. Chvíli sleduješ, jak sezobne pár much a uvědomíš sí, že většina plazů je docela užitečných, neboť čistí přírodu od škůdců. Pak projdeš kolem chameleona do „hadí komnaty.“ (50)

39

Tvá odpověď je chybná. Neboť srdce tvořené jednou komorou a jednou síní mají především ryby, ale srdce plazů je mnohem složitější. Proto se vrať zpět na odkaz (6).


40

Velmi dobře. Největším jedovatým hadem je kobra královská, která dosahuje délky téměř až 6 metrů. Porovnáš ji s vedle vystavenou kobrou indickou a zjistíš, že královská je mnohem větší. Přistoupíš k poslednímu teráriu v pavilonu hadů. V něm nic nevidíš. Najednou si na dně všimneš tisícikoruny. Pokusiš se ji zvednout (57) nebo opustíš hadí komnatu (24).

41

Výborně. Kožatka velká krunýř vytvořený nemá a má tělo chráněno jen silnou kůží. Jedná se o masožravou mořskou želvu, která váží až 600 kg a dorůstá ke dvěma metrům. Přímo mezi akvárii kožatky velké a karety obrovské se nachází východ z pavilonu želv a při vzpomínce na kožatku Tě napadne, že nápis nad vchodem u většiny želv platí, ale najdou se i výjimky (23).


42

To že hadi mají slizkou pokožku je jen pověra. Ve skutečnosti je jejich tělo suché . Vlhkou pokožku mají ale obojživelníci, protože vlhká pokožka jim umožňuje přijímat kyslík i povrchem těla. Ovšem plazi už mají jinak fungující cévní a dýchací soustavu a nemusí dýchat povrchem těla. Proto se vrať na odkaz (27) a zvol druhou možnost.


51

Tvá volba není správná, neboť žádný had nechodí o berlích. Vrať se zpět na (29).


52

Máš pravdu. Ocásek mu opravdu doroste, a proto pokračuj dál na odkaz (43).


53

Je vidět, že už o plazech něco znáš, protože opravdu mají proměnlivou tělní teplotu a jejich tělní teplota se tedy přizpůsobuje teplotě okolního prostředí. Klidně postupuješ dále chodbou. Na podlaze jsou černou barvou namalovány šipky. Podle nich postupuješ asi padesát metrů až dojdeš na místo, kde chodba končí a ty můžeš jít buď do levých dveří (44), kam ukazují šipky a nebo do dveří napravo (62).


54

Když se přiblížíš k jezírku, lekneš se pod okrajem ležícího kajmana. Tento dvoumetrový kousek se na tebe mlsně podívá, a proto od jezírka raději odstoupíš. V jakém světadíle vlastně žijí kajmani. V Africe (36) nebo v Jižní Americe (7). 


55

Bohužel je to naopak. Čtvrtý zub při zavřené tlamě je vidět u krokodýla nilského a nikoli u aligátora severoamerického. Proto se vrať zpět na (22).


56

Velmi dobře. Opravdu se jedná o chameleona obecného, který měří 15 centimetrů a je potřeba být velmi pozorný, aby si ho člověk všiml. Chvilku ho pozoruješ a všimneš si, že se mu každé oko dívá jinam. Seskočí z keře na hnědou zem a jeho barva se pomalinku začne měnit ze zelené na hnědou. Tomuto jevu se říká maskování (38) nebo barvoměna (19).


57


Pozorně si ještě jednou terárium prohlédneš a opatrně saháš po bankovce, když tu na tvoji ruku zaútočí s typickým zvukem chřestýš. Ucukneš, ale už je pozdě. Na ruce máš jasně vidět otisk hadích zubů. Rychle vyběhneš na chodbu, kde ovšem zjistíš, že jsou všechny dveře zamčené. Za jedněmi dveřmi, ale spatříš mladou laborantku. Prudce na dveře zabušíš a ona otevře. Rychle Ti píchne protijed. Po dvou hodinách už je Ti lépe, a tak se dáte do hovoru a ona Ti nabídne jestli si nechceš prohlédnout laboratoř. Pokud jsi ještě v laboratoři nebyl její nabídku přijmeš(5),jinak zdvořile odmítneš a laboratoř opustíš (64). 
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