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Seznamuje žáky s učivem o třídě plazi a informuje žáky o způsobu 

života, hlavních znacích, rozdělení na skupiny a představuje jejich 

hlavní zástupce. 



TŘÍDA  

PLAZI 



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PLAZŮ 

 žijí po celém světě mimo chladných oblastí 

 největšího rozmachu plazi zažili v druhohorách (před 

235 -65 mil. lety) - VELEJEŠTĚŘI, kdy osídlili vodu 

slanou i sladkou, souš i vzduch  

 v současnosti osídlují vodu a souš 

 

 

 



Obrázek: Různí dinosauři 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Dinosaurs-all.jpg 



http://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/a/af/Plesiosaurus_
BW.jpg 

Obrázek: Plesiosaurus 

Obrázek: Ichtyosaurus 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Ichtyosaurus-
ZOO.Dvur.Kralove.jpg/800px-Ichtyosaurus-ZOO.Dvur.Kralove.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Pter
ano.jpg/748px-Pterano.jpg 

Obrázek: Pteranodon 



ROZDĚLENÍ PLAZŮ 

• ŽELVY 

• ŠUPINATÍ - JEŠTĚŘI 

• ŠUPINATÍ - HADI 

• KROKODÝLI 

 



HLAVNÍ ZNAKY 

 jsou přizpůsobeni životu na SOUŠI 

 tělo kryje rohovitá pokožka (hadi, ještěři), krunýř 

(želvy), rohovité štíty a kostěné destičky (krokodýli) 

 mají PROMĚNLIVOU tělesnou teplotu  

 nohy krátké nebo chybí (slepýš), prsty zakončeny 

drápy 

 

 



 v dutině ústní je jazyk, zuby, slinné nebo jedové 

žlázy 

 dýchají PLÍCEMI 

 mají KLOAKU 

 oddělené pohlaví, vnitřní oplození, kladou vajíčka 

na souš (kožovitý obal nebo vápenatá skořápka) 

 



ŽELVY 
 žijí na suchu (želva sloní) ve vodě (např. želva 

nádherná, kareta) 

 nemají zuby, ale rohovité povlaky 

 dožívají se vysokého věku 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Galapago
s_giant_tortoise_Geochelone_elephantopus.jpg/800px-
Galapagos_giant_tortoise_Geochelone_elephantopus.jpg 

Obrázek: Želva sloní 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Alligator_sna
pping_turtle_-_Geierschildkr%C3%B6te_-_Alligatorschildkr%C3%B6te_-
_Macrochelys_temminckii_01.jpg/800px-Alligator_snapping_turtle_-
_Geierschildkr%C3%B6te_-_Alligatorschildkr%C3%B6te_-
_Macrochelys_temminckii_01.jpg 

Obrázek: Kajmanka supí 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Turtle_pr
oject_Bentota_C.jpg/800px-Turtle_project_Bentota_C.jpg 

Obrázek: Kareta obrovská 

Obrázek: Želva nádherná 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Trachemys_scripta_
elegans_%28Wied%29_%281865%29_by_Karl_Bodmer.jpg/800px-
Trachemys_scripta_elegans_%28Wied%29_%281865%29_by_Karl_Bodmer.jpg 



JEŠTĚŘI 
 velmi dobře slyší 

 někteří mají schopnost odlomit ocas v nebezpečí a 

odlákat tak nepřítelovu pozornost 
Obrázek: Ještěrka obecná 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t
humb/7/72/Jaszczurka_zwinka_1.jpg/443px-
Jaszczurka_zwinka_1.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/A
nguidae.jpg 

Obrázek: Slepýš křehký 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Chlamydos
aurus_kingii_-Taronga_Zoo%2C_Sydney%2C_Australia-8a.jpg/401px-
Chlamydosaurus_kingii_-Taronga_Zoo%2C_Sydney%2C_Australia-8a.jpg 

Obrázek: Agama límcová 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/MC_GruenerLe
guan.jpg/800px-MC_GruenerLeguan.jpg 

Obrázek: Leguán zelený Obrázek: Chameleon jemenský 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Chamaeleo_calyptra
tus_female.jpg/776px-Chamaeleo_calyptratus_female.jpg 

Obrázek: Gekončík noční 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/7/77/Eublepharis_macula
rius_fg01.JPG/800px-
Eublepharis_macularius_fg01.JPG 



HADI 
 mohou roztáhnout čelisti a potravu polykají vcelku 

 zuby jsou špičaté a zahnuté dozadu, někdy v nich vede 

jedová žláza 

 reagují na chvění podkladu 

 

Obrázek: Zmije obecná 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Vipera_Berus
_Haukipudas_20110602.JPG/800px-
Vipera_Berus_Haukipudas_20110602.JPG 

Obrázek: Užovka obojková 

http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/
thumb/6/66/Ringelnatter
_auf_Stra%C3%9Fe.JPG/
800px-
Ringelnatter_auf_Stra%C
3%9Fe.JPG 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/
Brillenschlange_%28Naja_naja%29.JPG/593px-
Brillenschlange_%28Naja_naja%29.JPG 

Obrázek: Kobra indická Obrázek: Hroznýš královský 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Boa_constrictor_%282%29.jpg 

Obrázek: Korálovka kalifornská 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4
4/Lampropeltis_getulus_californae.jpg/485px-
Lampropeltis_getulus_californae.jpg 



KROKODÝLI 
 na břiše mají kostěné desky a na hřbetu rohovité štíty 

 dožívají se vysokého věku 

 žijí ve sladké i slané vodě 

 
Obrázek: Krokodýl mořský 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/SaltwaterCrocodile%
28%27Maximo%27%29.jpg/800px-SaltwaterCrocodile%28%27Maximo%27%29.jpg 

Obrázek: Krokodýl nilský 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Nil
eCrocodile-SRG001c.jpg/438px-NileCrocodile-SRG001c.jpg 


