
Ahoj šesťáci! 

Děkuji za odeslané úkoly za třetí období ( řád zajícovci ), kdo ještě neodevzdal, stále můžete posílat ke 

kontrole  

Čeká nás čtvrté studijní období a s ním i další připravené úkoly – řád hlodavci. Přeji hodně energie  

S pozdravem Mathauserová 

1. Napište ( vytiskněte ) si poznámky do sešitu 

2. Odpovězte na otázky 

3. Spojovačka - správně spojte hlodavce s jeho charakteristikou 

4. Poznávačka - pojmenujte obrázky ( využijte nabídky )  

5. Správné řešení na úkoly 2 – 4  pošlete na email mathauserova@zs-kdyne.cz 

( odpovědi na otázky si vyhledejte v učebnici nebo na internetu  ) 

Poznámky: 

řád: hlodavci 

- nejpočetnější ze savců 

- téměř kosmopolitní ( výskyt po celém světě ) 

- většina drobné velikosti 

- 1 pár hlodáků ( musí obrušovat, neustále rostou ) 

- velká rozmnožovací schopnost v malých časových odstupech 

- býložravci i všežravci 

zástupci: veverka obecná, hraboš polní, myšice lesní, hryzec vodní, myš domácí, bobr evropský, 

potkan, krysa, kapybara, dikobraz 

domácí mazlíčci: křeček, morče, činčila, osmák…. 

Otázky: 

1. Proč hlodavci okusují tvrdé předměty? 

2. Co je to deratizace? 

3. Který hlodavec má tělo pokryté ostny a co o něm víš? 

4. Jak se jmenuje nemoc, kterou ve středověku přenášeli krysy a potkani? 

5. Který z hlodavců se umí dobře pohybovat po stromech?  

6. Vysvětli, proč hlodavci mají velkou rozmnožovací schopnost? 

7. Napiš alespoň 3 hlodavce, které chováme jako domácí mazlíčky? 

8. Kdo z hlodavců se používá pro laboratorní výzkumy? 

9. Kde si přenáší plody a semena sysel obecný a křeček polní? 

10. Jací hlodavci žijí v koloniích, kterou varují zvukovými signály před nebezpečím? 

11. Uveďte alespoň 3 rozdíly mezi krysou a potkanem 

krysa        potkan 

1……………………………….   ……………………………………… 

2……………………………….   ……………………………………… 

3……………………………….   ………………………………………. 
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Správně spoj: 

1. kapybara   a) nejdelší spánek ( 7měsíců ) 

2. nutrie    b) vodní stavitel hrází 

3. sysel dlouhoocasý  c) nejpřizpůsobivější savec, vyskytuje se blízkosti člověka 

4. potkan    d) chová se pro dietní maso 

5. hraboš polní   e) největší hlodavec 

6. bobr evropský   f) náš nejhojnější hlodavec, často způsobuje škody na polích 

 

Poznávačka: 

( nabídka: veverka obecná, myš domácí, kapybara, bobr evropský, dikobraz, hraboš polní ) 

                  

1…………………                     2……………………                        3……………………… 

 

                

      4…………...............                         5…………………                           6……………………… 

 


