
DRUHOHORY 

DÉLKA TRVÁNÍ: od ………… mil. let do ………… mil. let – éra ……………………….. (dinosaurů) 
 
VÝVOJ ROSTLIN 
1. Doplň do textu správné skupiny rostlin: 

- drobné …………………………… (kapradiny a přesličky)  

- vůdčí postavení …………………………… rostliny (cykasy, jinany a jehličnany) 

- uprostřed druhohor rozvoj …………………………… rostlin (šácholany, vrby, topoly, fíkovníky, duby, javory)  
 
ZKAMENĚLINY 
- v mořích hojní měkkýši (hlavonožci) 
2. Pojmenuj uvedené zkameněliny:  
a) ……………………………… 

b) ………………………………     

      a)    b)  
DINOSAUŘI 
- plazi hojně rozšířeni, někteří dosahovali velkých rozměrů (veleještěři) 
3. S pomocí nabídky urči vyobrazené dinosaury a napiš, zda byli býložravci nebo masožravci:  

• Tyrannosaurus   • Stegosaurus  • Triceratops  
 

            
           
 
 
 
 

……………………………   ……………………………  …………………………… 

 ……………………………   ……………………………  …………………………… 
 

PRAPTÁK ARCHEOPTERYX 
- jeho zkameněliny nalezeny v Německu 
- znaky plazů: čelisti se zuby, dlouhý ocas z obratlů 
- znaky ptaků: peří, přední končetina přeměněná v křídla 
 
PRIMITIVNÍ SAVCI 
- vačnatci a hmyzožravci 
 
VELKÝ KONTINENT 
4. Rozhodni, zda je tvrzení správné, či nikoliv. Označením odpovídajících písmen získáš tajenku. 
Popiš, co se s tímto celkem dělo v druhohorách: 
          ANO  NE 
a) Éra druhohor se dělí na šest geologických útvarů.   A  P 
b) Mezi útvary druhohor patří křída, jura a trias.    A  L 
c) Asi před 250 mil. lety započal vývoj prvních savců.   N  P  
d) Druhohory jsou označovány jako éra trilobitů.    I  G 
e) Většina dinosaurů přežila druhohory.      N  E 
f) V druhohorách se poprvé objevily krytosemenné rostliny.  A  K 
  

Tajenka: __ __ __ __ __ __  - ………………………………………………………………… (např. Jižní Amerika 

se odtrhla od Afriky; došlo k poklesu částí některých pevnin a ty se staly na 20 milionů let mořským dnem) 
 
ALPÍNSKÉ VRÁSNĚNÍ 
Koncem křídy začalo alpsko-himálajské vrásnění, např. v Jižní a Severní Americe, vznikl Atlantský oceán 
a Indický oceán. Mělká moře ustoupila.  
Z geologického hlediska se tvořily vrstvy hlavně usazených hornin, převážně vápence, které u nás 
nacházíme v Polabí v České křídové pánvi, jihočeských pánvích a Moravskoslezských Beskydech. 
 
VYMÍRÁNÍ ORGANISMŮ 
V závěru druhohor došlo k dalšímu hromadnému vymírání organismů. Nebylo tak rozsáhlé jako předchozí, 
bylo však náhlé a zcela vyhubilo téměř všechny dinosaury. 

a) b) 

c) 


