
 

PRACOVNÍ LIST – VÍŠ, KDO JSEM? 

1. Poznej zvíře podle popisu.  
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 Hl Hledají kořist ve 
špatně přístupném 
terénu, jako je 
rákosí či různé 

I když se vylíhnu jako kluk, 
dokážu se v případě potřeby 
proměnit v holku a klást jikry.  

Jsem nejúspornějším letcem 
světa. Bez jediného mávnutí 
křídla urazím každý den i 
1000km. 

 

 

Jsem sice 
obrovský a 
těžkopádný, ale 
umím skvěle 
plavat. Svůj 
dlouhý nos 
používám jako 
šnorchl. 

 

 

Vajíčka kladu do písku 
na pláži. Pokud jsou 
v chladu, vylíhnou se 
z nich kluci, když 
v teple, tak holky. 

 

 

Umím otočit hlavu o 
270°, člověk to 
zvládne jen o 150°. 
Díky tomu tě 
uvidím, i když budeš 
stát za mnou. 

 
Vahou i velikostí jsem 
největší pavouk na světě. Jen 
tak tak se vejdu na papír A4. 



 

 

Řešení 

 

 

 

 

 

 

Klaun očkatý 

        Albatros  

 

 

 

 

 

 

 

Slon           Mořská želva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sklípkan největší    Sovy  

 

 Hl Hledají kořist ve 
špatně přístupném 
terénu, jako je 
rákosí či různé 

Tyto drobné rybky žijí ve skupinách 
několika samců a jedné samice. Pokud 
samice uhyne, nejsilnější ze samců se 
přemění na samici a zaujme její místo.  

Tento velký pták umí využít 
proudění větru v různých výškách a 
teplotách, jeho ohromné rozpětí 
křídel mu pak umožňuje dlouho 
plachtit. Stejně létají bezmotorová 
letadla. 

 

Bylo zaznamenáno, 
že tento savec 
uplaval 50 km a také, 
že plaval 6 hodin, aniž 
se dotkl pevniny. 
Někde jej využívají 
k přepravě nákladů z  
ostrovů na kontinent. 

 

 

 

Když se tento plaz vylíhne, 
plave tisíce kilometrů přes 
oceán, kde žije. Po třiceti 
letech se vrátí na tutéž pláž a 
naklade na ni vlastní vajíčka. 

 

 

Tito ptáci mají výjimečný 
zrak. Skvěle vidí také za 
šera, kdy loví. Sice neumí 
hýbat zorničkami jako 
lidé, otáčení hlavy jim to 
však vynahradí. 

 

Obvykle se živí hmyzem, ale 
spořádá i menší myš. Svou kořist 
usmrtí, vstříkne do ní smrtící 
enzymy a pak ji natrávenou 
vysaje. Neumí ji totiž rozkousat. 


