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Motivační obrázky 

Několik tematických obrázků, které může učitel využít v předlaboratorní přípravě.  
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Text 2. Odolnost proti chladu 

Živočichové se s poklesem teploty vzduchu vyrovnávají různými způsoby. Udržení tělesné teploty je 
totiž energeticky velmi náročné. Obecně je snášenlivost (tolerance) k poklesu teploty v prostředí 
větší u živočichů s nestálou teplotou těla (exotermní). 

Potřebnou energii pro udržení tělesné teploty v zimě lze získat zvýšeným příjmem potravy, což je ale 
právě v zimním období velmi náročné. Proti ztrátě tepla někteří živočichové bojují izolační vrstvou, 
jako je tuková vrstva, peří a srst.  

Další taktikou (strategií) je shlukování jedinců za účelem 
vzájemně si pomoci teplo udržet, např. shlukování včel, ale 
i zahřívání mláďat u savců a ptáků. Jiní živočichové jsou 
schopni přes zimu klidového stádia.  

Rovněž účinnou strategií je vyhýbání se nepříznivým 
podmínkám stěhováním do teplých krajin (migrace). 

Text 1. Organismy a teplota prostředí 

Teplota prostředí je hlavním činitelem (faktorem), který ovlivňuje 
organismy po celý jejich život. Teplota je během jednotlivých ročních 
období proměnlivá, může kolísat mezi −90 °C a +60 °C. Někteří 
živočichové snesou velké teplotní změny, jiní potřebují teploty 
vyrovnané. Přežít v krajních (extrémních) teplotách vyžaduje mnoho 
energie na udržení tělesné teploty a živočichové se musí přizpůsobit, 
jinak hynou. 

Organismy dělíme podle tělesné teploty do dvou skupin: 

 živočichové s nestálou teplotou těla (exotermní) jsou například bezobratlí a z obratlovců 
ryby, obojživelníci a většina plazů. Rychle teplo přijímají ze svého okolí, ale rovněž je 
rychle ztrácejí. Teplota jejich těla kolísá s prostředím.  

 živočichové se stálou teplotou těla (endotermní) jsou především ptáci a savci. Jsou 
schopni udržovat svoji tělesnou teplotu na stálé úrovni nezávisle na změnách teploty 
okolí. 
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Text 4. Přípravy na zimu 

Na zimní období se různé organismy připravují různě, aby měly dostatek energie na celou zimu. 
U rostlin například mnohé druhy ukládají zásoby do podzemních hlíz, mnohé dřeviny shazují listí. 

Zvířata se rovněž chystají různými způsoby. Většina savců jako srnec nebo liška na zimu mění srst 
na teplejší a hustší. U některých ptáků jako u kachny nebo čížka dochází k výměně peří (přepeření). 

Další izolací proti chladu je tuk. Většina zvířat tedy na podzim zvyšuje příjem 
potravy a ukládají zásoby do tukové tkáně.  

Zvířata si rovněž shromažďují potravu v jakýchsi spižírnách, jako 
například bobři, veverky nebo včely. Křeček je schopný si 
nashromáždit i 15 kg jídla. 

Důležitý je pro zvířata i zimní příbytek. Mnozí vystačí s úkryty 
v porostu nebo s dutinami stromů. Jiní si staví nory jako jezevec 
nebo krtek.  

Text 3. Klidová stádia u živočichů 

Klidová stádia živočichů jsou založena na snížení životních funkcí na minimum za účelem ušetřit co 
nejvíce energie. Klidový stav je odpovědí (reakcí) organismu na extrémní teplotní podmínky, kdy 
aktivní stav živočicha je již energeticky neúnosný. Přichází u každého živočišného druhu při jiné 
teplotě podle jeho přizpůsobení. 

Pravý zimní spánek (hibernace) je proces, kdy dojde ke snížení rychlosti (frekvence) dýchání, tepu 
i nervové činnosti. Tělesná teplota organismu může klesnout až na 2–4 °C. Mezi tyto živočichy patří 
ježci, sysli, křečci, plši, svišti a někteří netopýři. 

Nepravý zimní spánek se od pravého liší tím, že v jeho 
průběhu dochází k poklesu tělesné teploty pouze 
o několik stupňů a tělesná teplota většinou neklesne 
pod 30 °C. Takto přezimují například jezevci nebo 
medvědi. 
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Text 5. Člověk a zimní období 

Člověk si podobně jako jiná zvířata odjakživa chystal zásoby jídla na zimní období. U některých 
v tomto období stále převládá potřeba zvýšeného příjmu potravy a rovněž mohou být někteří více 
unavení. 

Výrazným pomocníkem člověku byl a je oheň. Od pradávna s jeho pomocí člověk vyhříval své 
příbytky. Domy postupně stavěl stále dokonalejší, kde se teplo lépe udrželo.  

Protože člověk nemá jako jiní savci srst, začali si lidé vyrábět teplé oblečení. Nejprve využívali zvířecí 
kožešiny, později začali šít oblečení z látek. 

V současné době má člověk díky obchodům k dispozici 
potraviny po celý rok a mnohdy s potravinami plýtvá 
a vyhazuje je. Domy staví velké a často velmi náročné 
na energie. 



Pracovní list Zimní spánek 

Datum:  
Jméno: 
Třída: 

PŘED POKUSEM 

Jak je venku velká zima? A kolik stupňů bude v noře? Zapiš své předpoklady (hypotézy). 

 odhad venkovní teploty:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    odhad teploty v postavené noře: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Jak budeš postupovat při stavbě nory? Napiš v bodech svůj plán a zakresli schematicky do obrázku. 
Popis: Obrázek: 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

PO POKUSU 

Jaké jsou výsledky tvého pokusu? Zapiš a porovnej s tvými odhady (hypotézami) na začátku. 

naměřená venkovní teplota:   _ _ _ _ _ _ _ _ _     naměřená teplota v postavené noře: _ _ _ _ _ _ _ _ _  

porovnání:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Napiš, které materiály se při zateplení osvědčily. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Co bys příště udělal jinak? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


