
 

ANOTACE 

V rámci učiva o plazech, žijících v lese se žák podrobněji 

seznamuje s životem nejznámějších hadů a ještěrek v našich 

lesích, o stavbě jejich těla, způsobu obživy a výchově svých 

mláďat.  

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-11 

Autor: Mgr. Natálie Heczková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název:  Doplňovačka 

Očekávaný výstup:  

Žák si osvojuje tiché čtení, orientuje se v textu, vyhledává 

správné informace, rozumí přečtenému, informace dále 

zpracovává a volí vhodná slova, která dále doplňuje do textu. 

Správnost své volby si poté ověří přečtením textu v učebnici. 

Pracuje samostatně.  

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina:  žák 

Typická věková skupina:  9 – 10 let, 4. třída 

Předmět: Přírodověda 



Do vět vyber a doplň vhodná slova, která najdeš pod textem.  

Věty si poté celé pročti a zkontroluj správnost s učebnicí. 

 

Zmije obecná je noční živočich. ………………………………. délky sotva 80 cm. Člověku jde z cesty a 

uštkne jedině tehdy, cítí-li se ………………………………. Zbarvení zmije je proměnlivé, šedé, hnědé 

nebo i úplně černé, kresba klikaté čáry může být ……………………………… nebo zcela nenápadná. 

Žije samotářsky, je vejcoživorodá. Mláďata se rodí z vejce buď ještě ……………………….. těla 

matky, nebo ihned po nakladení vajec. Jsou ihned samostatná, dokonce i jedovatá. Živí se 

hmyzem a jinou drobnou kořistí. Zmije má kupodivu mnoho nepřátel. Zmijí mláďata loví 

užovka ………………………, čáp i skokan velký. Poradí si s ní i ježek, prase divoké, tchoř nebo 

někteří draví ptáci. 

Užovka hladká se podobá ……………………… velikostí i zbarvením. Je štíhlá, pohyblivá a 

mnohem …………………………………… než zmije, ale její kousnutí není jedovaté. Žije na suchých 

slunných místech, živí se ještěrkami a malými ………………………………..  Užovka rodí mladé 

v průhledných obalech, které se hned po snesení trhají. Mláďata se osvobodí nejdéle do 

……… minut. 

Ještěrka obecná je asi 20 cm dlouhá. Je to ……………….., který na rozdíl od hadů má 4 nohy. 

Žije spíše na okrajích lesů a na pasekách. Ještěrky …………………………………… v párech. Setkávají 

se pouze v době páření. Samička klade do jamky nebo díry v zemi vajíčka, mláďata se líhnou 

asi za 50 dní a jsou ihned …………………………….. Ještěrka se živí hmyzem, červy i plži. Při 

napadení se ještěrce odlomí ocásek, který se ještě dlouho po odlomení prudce …………………. 

a tím upoutává pozornost útočníka. Ocásek může dorůst několikrát po sobě. 

Slepýš křehký je beznohá ještěrka. Na rozdíl od hadů má slepýš ………………….  s víčky, když 

zahyne, má víčka zavřená a lidé se proto domnívali, že je slepý. Slepýš je mnohem ………………. 

ohebný než hadi. Na lov vylézá za soumraku, živí se hmyzem, červy a slimáky. Asi za ……….. 

dnů po páření klade samička mláďata obalená tenkou blánou, která se obyčejně již v těle 

matky protrhává. Slepýš se může dožít až 50 let. Ocásek slepýše má stejnou …………………… 

jako u ještěrky.  

 

plaz                     výrazná                     samostatná            uvnitř                 méně       

20                       funkci                         Dosahuje                90                       zmiji 

hladká               hlodavci                     kousavější             očka                    ohrožena     

zmítá                 nežijí 



 

Helena Kholová, Květoslav Hísek, Libuše a Jaromír Knotkovi: 

Přírodověda pro čtvrtý ročník – 1. díl, Praha: Alter, 1995. ISBN 80-85775-34-4 
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