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Ptáci - vnitřní stavba

Předmět:Přírodopis

Ročník: 7.ročník

Tematický okruh: Ptáci

Anotace: 
1. Opakování minulé hodiny: Ptáci – vnější stavba těla
2. Práce v lavicích s učebnicí: srovnání vylosované soustavy ptáků a plazů
3. Zápis do sešitu: na základě odpovědí dětí dle části 2
4. Upevnění pomocí křížovky
5. Závěrečné opakování s pracovním sešitem strana 19



Opakování minulé hodiny: schody

1.  Životu v jakém prostředí jsou ptáci přizpůsobeni nejlépe ze všech obratlovců?

2. Na co se ptákům přeměnily přední končetiny?

3. Jak jsou většinou uspořádány prsty na běháku?

4. Jaká je tělní teplota ptáků?

5. Co pokrývá povrch těla ptáků?

6. Jaké jsou dva základní druhy peří?

7. Kde najdeme rýdovací pera?

8. Místa bez peří nazýváme?

vzduch

na křídla

3 dopředu a 1 dozadu

stálá, kolem 40 °C

peří

Obrysové, prachové

na ocase

nažiny



Lístečky pro práci v lavicích

1. Kostra a svaly
2. Trávicí soustava
3. Dýchací soustava
4. Cévní soustava
5. Vylučovací soustava
6. Nervová soustava
7. Rozmnožovací soustava

Odpověz na tři otázky na 
lístečku (Podle učebnice 
strana 35-37).



Zápis do sešitu – Vnitřní stavba ptáků
1) Kostra a svaly -přizpůsobeny létání

-kosti jsou duté pneumatizované (tvoří jen 1/10 hmotnosti)

-hrudní kost má hřeben, na který se napojují létací svaly. 
-lebka spojena s páteří pohyblivě

Co je pneumatizace?
Jaký je největší sval ptačího těla a kam se 
upíná?
Jak se přizpůsobili létání?



Zápis do sešitu – Vnitřní stavba ptáků
2) Trávicí soustava

- zobák (nemají zuby) – ústní dutina – hltan – jícen (u některých 
rozšířen ve vole) – svalnatý a žlaznatý žaludek – střevo - kloaka 

Co je to vole?
Rozdíl mezi žaludky?
Kde se vstřebávají živiny?



Zápis do sešitu – Vnitřní stavba ptáků

3) Dýchací soustava

-Nejvýkonnější ze všech obratlovců

-Nosní otvory v zobáku – hrtan – průdušnice – průdušky – plíce
-mají syrinx = hlasové ústrojí

Dýchací soustava ptáků
1 - hrtan, 2 - průdušnice, 3 - syrinx, 4 - průdušky, 
5 - plíce, 6- krční vak, 7- meziklíčkový vak, 8 -
přední hrudní vak, 9 - zadní hrudní vak, 10 -
břišní vak

Kde je umístěn a co je to syrinx?
Jaké části dýchací soustavy jsou párové?
Jakou má funkci (co zajišťuje)?



Zápis do sešitu – Vnitřní stavba ptáků

4) Cévní soustava

- uzavřená
- srdce už má vždy 4 oddělené 
části (2 síně a 2 komory) = krev 

už se nemísí

- srdce je značně výkonné (10-

20 % hmotnosti, vysoký krevní tlak, 

rychlá tepová frekvence)

Proč mají ptáci tak výkonné srdce?
Proč se nemísí krev okysličená a 
s odkysličenou?
Z jakých částí je složeno srdce?



Zápis do sešitu – Vnitřní stavba ptáků

5) Vylučovací soustava

-ledviny tvoří bílou kašovitou moč, 
-chybí močový měchýř

Kde se tvoří a jak vypadá moč ptáků?
Jakou část vylučovací soustavy ptáci 
nemají?
Jakou má funkci (co zajišťuje)?



Zápis do sešitu – Vnitřní stavba ptáků

6) Nervová soustava

-Velmi dobře vyvinut mozek i mícha
-Ze smyslů dokonalý především zrak

Který smysl je nejlépe vyvinut?
Proč mají ptáci velký zorný úhel?
Která skupina ptáků má oči vedle sebe?



Zápis do sešitu – Vnitřní stavba ptáků

7) Rozmnožovací soustava

-Oddělené pohlaví, často s pohlavní dvojtvárností, vnitřní oplození
-Kladou vejce s vápenatou skořápkou – zárodek je vyživován ze žloutku

Stavba ptačího vejce
1 - skořápka, 2 - skořápečné blány, 3 -
vzduchová komůrka, 4 - řídký bílek, 5 -
hustý bílek, 6 - poutko, 7 - žloutková blána, 
8 - žlutý loutek, 9 - bílý žloutek, 10 - krček, 
11 - zárodečný terčík 

Co je pohlavní dvojtvárnost?
Kolikrát se zvětší varlata před pářením?
Jakou má vajíčko skořápku a čím je uvnitř 
vyživován zárodek?



Křížovka na závěr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Jaká je tělní teplota ptáků?
2. Rozšířený jícen.
3. Cévní soustava je …
4. Část pera, z níž vybíhá brk.
5. Samec vypadá jinak než samice (pohlavní ….)
6. Společný vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací
7. Jaká část vylučovací soustavy ptákům chybí?
8. Hlasové ústrojí neboli …
9. Jaká je skořápka u ptačího vejce?
10. Kosti ptáků jsou kvůli létání?
11. Začátek trávicí soustavy je bezzubý ...
12. Nejdokonalejším smyslem je…
13. Trubice, která se člení na dvě průdušky



Křížovka - řešení
1 S T Á L Á
2 V O L E
3 U Z A V Ř E N Á
4 O S T E N
5 D V O J T V Á R N O S T
6 K L O A K A
7 M O Č O V Ý M Ě CH Ý Ř
8 S Y R I N X
9 V Á P E N A T Á
10 D U T É
11 Z O B Á K
12 Z R A K
13 P R Ů D U Š N I C E

1. Jaká je tělní teplota ptáků?
2. Rozšířený jícen.
3. Cévní soustava je …
4. Část pera, z níž vybíhá brk.
5. Samec vypadá jinak než samice (pohlavní ….)
6. Společný vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací
7. Jaká část vylučovací soustavy ptákům chybí?
8. Hlasové ústrojí neboli …
9. Jaká je skořápka u ptačího vejce?
10. Kosti ptáků jsou kvůli létání?
11. Začátek trávicí soustavy je bezzubý ...
12. Nejdokonalejším smyslem je…
13. Trubice, která se člení na dvě průdušky



Práce s pracovním sešitem str. 19

19/1 Popis kostry ptáků – dle učebnice strana 35

19/2 Přiřaď orgány k soustavám.

Hrtan, játra, kloaka, ledviny, mozek oči, plíce, srdce, střevo, vaječník, 
varlata, vole, vzdušné vaky 

DS – hrtan, plíce, vzdušné vaky, CS – srdce, TS – játra, střevo, kloaka, 
vole, NS – mozek, oči, VS – ledviny, kloaka, RS – vaječník, varlata, kloaka

19/3 Rozhodni o pravdivosti.

Všichni ptáci mají schopnost létat.
Ptáci nemají ozubené čelisti.
Vnější kostru ptáků tvoří peří. 
Někteří ptáci jsou živorodí. 
Většina ptáků si staví hnízdo. 

Ne
Ano
Ne
Ne
Ano 
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