
Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace 
 

………………………………………………………………….. 
 

 

 

DIGITÁLNÍ U ČEBNÍ MATERIÁL  
 

VY_32_INOVACE 31 
 

 
Téma vyučovací jednotky:  PŘÍRODOPIS „Úvod do zoologie“ 

1. Rozlušti, která zvířata se schovávají v následujících přesmyčkách. Jedno ze zvířat si 
potom vyber a pomocí encyklopedie, internetu nebo učebnice o něm zjisti všechny   

požadované informace, které doplň i jeho obrázkem. 

  

RAKP____________________________                              

NACORK_________________________ 

       BRBO____________________________ 

                  FARAŽI__________________________ 

       EZABR___________________________                                        

          IDOKRBZA_______________________ 

       LOSN____________________________                                   

            DEMDĚV________________________ 

 
 

2. Každé zvíře zařaď do správné skupiny: 
 

medvěd, lev, sumec, křeček, liška, rosnička, zebra, plameňák, levhart, veverka, 

kráva, straka, losos, jelen, zmije, mlok, krajta, sysel, pes, krysa, racek, krokodýl, 

sardinka 

  

šelmy:______________________________________________________________________ 

hlodavci:____________________________________________________________________ 

sudokopytníci:_______________________________________________________________ 

ptáci:_______________________________________________________________________ 

plazi:_______________________________________________________________________ 

obojživelníci:________________________________________________________________ 

ryby:_______________________________________________________________________ 
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3. Napiš ANO nebo NE. Pokud je odpověď NE, napiš správnou odpověď: 

 

 

Nejvyšší savec na světě je žirafa. ________________________ 

Mlok má zeleno – žluté zbarvení. ________________________ 

      Vajíčka vši se nazývají hnidy. ___________________________ 

       Hmyz má deset nohou. _________________________________ 

      Delfín je ryba. ________________________________________ 

       Mládě ovce se jmenuje sele. ____________________________ 

       Datel má na hlavě žlutou „čepičku“. ______________________ 

       Medvěd lední patří mezi šelmy. __________________________ 

 

4. V každé větě je schované jedno zvíře – najdi ho a podtrhni: 
 

 

Sleva nám udělá radost.                                 

Doma se peklo, kancelář voněla cukrovím. 

Na autě nebyla žádná vada, několikrát jsme ho zkontrolovali. 

 

5. Vylušti křížovku:  
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1. Plž, má silnou svalnatou nohu, na které je ulita, je to býložravec a 

potravu krouhá jazykovou páskou 

2. Žába s bradavičnatou kůží, po zemi spíše kráčí, než skáče, živí se 

hmyzem 

3. Dravec, loví ze vzduchu zejména králíky a hlodavce, staví si hnízda ve 

skalách, je přísně chráněný, hnědě zbarvené peří 

4. Africký ještěr, mění barvu podle okolí nebo k vyjádření různých 

pocitů, lapá hmyz vystřelovacím jazykem, žije zejména na stromech 

nebo keřích 

 

 
 
TAJENKA: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Tomášková 


