
 

PRACOVNÍ LIST – VÍŠ, KDO JSEM? XII 

Poznej zvíře podle popisu.  
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Jsem jedním z mála 
jedovatých ptáků. Žiju 
v pralese a živím se brouky, 
z nichž se mi jed tvoří. 

 

 

Vypadám jako menší kráva, 
ale chlupy mám nejdelší na 
světě: měří až 90 cm. Zhruba 
tak je vysoké dvouleté dítě. 

 

 

Mám větší oko než 
mozek a dokážu 
běžet rychlostí více 
než 90 km za hodinu. 

 

 

 

Téměř celý život 
strávím ve větvích 
stromů. I když opravdu 
spěchám, popolezu jen 
o čtyři metry za 
minutu 

 

Část života žiji ve sladké 
vodě a část ve slané. 
Z horské říčky plavu do 
moře a po letech se 
vracím. 

 

Mám dvě čelisti. Jednu jako 
ty, ale druhá je zasunuta 
hluboko v hrdle. Vytáhnu ji 
při kousání kořisti. 



 

 

Řešení 

 

 

 

 

   

         Pižmoň severní 

   Pištec černohlavý                    

                
        
   

 

 

 

  Lenochodi 

  

        Pštros  

  

     

   
   
   

     

     
     

       Muréna    Losos 

 

 

Stejným jedem zabíjejí 
nejjedovatější žáby světa, ale 
tento pták (a několik jeho 
příbuzných) ho má méně – a 
jen v peří a kůži. Člověka by 
v případě dotyku jen mírně 
popálil. 

 

 

Tento sudokopytník žije v chladu 
Aljašky či Grónska. Dlouhou srst 
tak potřebuje, aby jej chránila 
před mrazem. Domorodí Eskymáci 
mu říkají „chlupáč“. 

 

Oči tohoto ptáka měří 
v průměru 5 cm, tedy 
zhruba jako krabička od 
sirek. Díky dlouhému krku 
má dobrý výhled a 
zpozoruje pohyb i na 
vzdálenost tří kilometrů. 

 

 

 

Tito savci prospí každý den až 20 
hodin, zbytek času obvykle projí. 
Ze stromů slézají, jen aby se 
vyprázdnili, což bývá zhruba 
jednou za týden až měsíc. 

 

 

Tyto ryby plavou proti proudu až 
4 000 kilometrů, skáčou přes 
peřeje a menší jezy. Přeskočí i 
překážku vysokou 3 metry. Po 
nakladení vajíček některé druhy 
hynou.. 

 

Tato ryba vypadá spíše jako 
silný had a může měřit stejně 
jako dospělý člověk. Na kořist 
číhá bez hnutí schovaná ve 
skále, přičemž jí kouká jen 
hlava. Pak bleskurychle vyrazí. 


