
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Vlastnosti živo čichů 
Živočichové tvoří samostatnou říši živých organismů – podobně jako houby a rostliny . 

Buňky živo čichů 
Buňky živočichů mají podobnou stavbu jako buňky rostlin nebo hub.  

a - cytoplazmatická membrána: velmi tenká blána, která obaluje buňku a zajišťuje výměnu látek 
mezi buňkou a jejím okolím (například příjem vody a kyslíku, výdej odpadu ap.). 

b - jádro : zde je uložena dědičná (genetická) informace. Z tohoto místa se celá buňka řídí. 

c - cytoplazma: základní hmota, která vyplňuje vnitřek buňky. Je tvořena směsí vody bílkovin. Zde 
probíhají hlavní děje uvnitř buňky. 

V cytoplazmě můžeme pozorovat různé další částice, které se podílejí na dějích uvnitř buňky, 
například na trávení živin. 

Na rozdíl od buněk bakterií, rostlin a hub však buňky živočichů: 

� nikdy nemají buněčnou stěnu 

� nikdy neobsahují chloroplasty 

Společné vlastnosti živo čichů 
� živí se organickými látkami (cukry, škrob, tuky, bílkoviny…),  

které přijímají jako potravu ze svého okolí  
(mohou být draví, býložraví, všežraví…) 
Nestravitelné zbytky odstraňují jako trus. 

� k životu vždy potřebují kyslík (jako odpad vydechují oxid uhličitý ) 

� umějí se pohybovat z místa na místo 
(jsou však i výjimky – živočichové, kteří jsou trvale přisedlí) 

� z těla vylučují odpadní látky, které vznikají v jejich buňkách 
(například v podobě moči) 

Jednobun ěční a mnohobun ěční živo čichové 
Živočichové mohou být jednobuněční (tělo je tvořené jedinou buňkou) nebo mnohobuněční  

Těla mnohobuněčných živočichů se skládají z mnoha jednotlivých buněk.  

Soubor buněk, které mají stejný tvar a vykonávají stejnou činnost, se nazývá tkáň. Rozlišujeme například tkáň svalovou, kostní, 
nervovou a mnoho dalších.  

Z několika tkání se skládají orgány, hlavní stavební jednotky těla. 
Orgánem je například srdce, oko, mozek, žaludek, játra…  

Orgány, které společně zajišťují nějakou činnost, tvoří dohromady 
orgánové soustavy.  
(Například žaludek, střeva a játra jsou součástí trávicí soustavy.) 

Co nás bude u živo čichů zajímat? 
Při popisu jednotlivých skupin živočichů budeme sledovat následující vlastnosti: 

� tvar t ěla, počet končetin… 

� čím je tělo pokryto  

� jakou má kostru nebo jiné vyztužení těla 

� jak se pohybuje 

� jak a čím dýchá (přijímá kyslík a odstraňuje oxid uhličitý) 

� čím se živí, jak přijímá potravu  a jak odstraňuje nestravitelné zbytky (trus) 

� jak rozvádí látky po svém těle 

� jak vylučuje z těla odpadní látky (vylučování není totéž, co odstraňování nestravitelných zbytků při trávení!!!) 

� jak řídí své tělo, jaké má smyslové orgány 

� jak se rozmnožuje 


