
 

PRACOVNÍ LIST – VÍŠ, KDO JSEM? V 

Poznej zvíře podle popisu.  
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Žiji jen na ledovci. Mé 
mládě je bez přehánění 
skoro nejšpekatější tvor 
světa – tuk tvoří až 
polovinu jeho váhy. 

 

Jsem štíhlá a měřím až 35 
cm. Když jsem na hlídce, 
tyčím se do výše na zadních 
nohou a opírám se o ocas. 

 

 

Podle 
Guinnessovy 
knihy rekordů 
jsem nejméně 
bojácné zvíře 
světa. Zaženu 
klidně i smečku 
lvic. 

 

 

Mám kly, na nohou 
kopýtka a mezi nimi 
plovací blány. Jsem tak 
těžký, že můžu chodit 
po dně. 

 

Má hlava zabírá až jednu 
třetinu těla a můj jediný 
zub váží i celý kilogram. 
potopím se do tří 
kilometrů. 

 

Když se narodím, jsem 
hluchý, slepý a měřím jen 30 
cm. Už za rok bys měl přede 
mnou raději utéct. 



 

Řešení 

 

 

 

 

      Surikata  

Tuleň kroužkovaný         
               
       

 

 

 

 

     Hroch obojživelný 

 

 

Medojed kapský           

 

 

 

 

 

 

               Vorvaň 

          Medvěd hnědý      

 

Mláďata se rodí na přelomu března a 
dubna na ledovci. Když je matka 
přestane kojit, žijí až do chvíle, než 
začnou sama plavat, jen ze svých 
tukových zásob. 

 

Tato drobná šelma žije na 
jihozápadě Afriky, žere pavouky, 
drobný hmyz a štíry. Jejich jed jí 
neublíží, přežije i dávku, která je pro 
člověka smrtelná. Žije v norách pod 
zemí. 

 

Silnou srstí této malé 
šelmy neprojde 
žihadlo a je imunní 
proti většině hadích 
jedů. Žije v Africe. 
Žere všechno, ale ze 
všeho nejradši má 
med a včelí larvy 

 

 

Tento savec měří až 3,6 
metru. Když se potopí, 
dokáže si záklopkou uzavřít 
nozdry i uši. Většinu dne tráví 
ve vodě, pod hladinou vydrží 
pět minut. Živí se rostlinami. 

 

 

Tento kytovec je největší 
ozubené zvíře na světě, možná 
i které kdy žilo. Zároveň se 
potopí hlouběji než kterýkoli 
jiný savec. Plejtvák je sice 
větší, ale nemá zuby. 

 

Mláďata tohoto chlupatého 
savce, který žije u nás, začnou 
vidět a slyšet až asi ve dvou 
měsících. Během prvního roku 
života však dorostou do 40% 
váhy svých rodičů. 


