
 

PRACOVNÍ LIST – VÍŠ, KDO JSEM? IX 

Poznej zvíře podle popisu.  
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Do výšky skočím až 35 cm, 
do dálky 20 cm. Je to, jako 
kdybys ty vyskočil na 
třicetipatrový dům. 

 

 

I když přijdu o hlavu, budu žít 
ještě celé tři týdny. Tři 
měsíce nemusím jíst a přežiju 
i jadernou válku. 

 

 

Když pořádně 
rozkmitám 
membránu, kterou 
mám na zadečku, 
vyloudím zvuk o 
hlasitosti motorové 
pily. 

 

 

 

Nemám ústa, vůbec 
totiž nejím. Jsem 
největší motýl světa, 
můj bratr je zase 
největší v Evropě. 

 

 

Sosák mám delší než 
tělo, měří až 10 cm. 
Abych mohl létat, mám 
ho stočený do spirály. 

 

Za rok urazíme 4 tisíce 
kilometrů. Část uletím já, 
část mé dítě, další část mé 
vnouče – a do cíle dorazí až 
mé pravnouče. 
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Blechy                  Švábi 

        
              

     

 

 

 

 

  

  Cikáda   Martináč  

 

         

     

     
  
   

 

 

Monarcha stěhovavý  

      Dlouhozobka  

      svízelová              

 

 

Na světě žije na 2500 druhů tohoto 
hmyzu, všechny se živí krví savců a 
ptáků. Měří jen 1 až 8 mm. Při každém 
skoku zažívají větší přetížení než 
astronauti při startu rakety. 

 

 

Existuje na 3500 druhů tohoto 
hmyzu, některé měří i 10 cm. Dobře 
běhají, ale téměř nelétají. Jejich tělo 
neřídí mozek jako to naše, po ztrátě 
hlavy vlastně zemřou hlady. 

 

Zvuk tohoto hmyzího 
druhu se nese stovky 
kilometrů a u některých 
dosahuje až 120 decibelů, 
což je více než vrtací 
kladivo či řetězová pila. 
Cvrkáním lákají samci 
samičku. 

 

 

Tito motýli se vylíhnou z kukly už 
bez trávicího ústrojí, žijí ze zásob, 
které si uložili jako housenky. Žijí 
jen několik dní, než se spáří a 
nakladou vajíčka. 

 

 

Tento motýl patří do čeledi 
lišajovitých. Díky dlouhému 
sosáku může sát nektar 
z hlubokých květů. Říká se mu 
také český kolibřík. 

 

Tento motýl tráví zimu v Mexiku. 
Postupně se však přesouvá za potravou 
na sever USA a Kanady, odkud se další 
generace vydává do Mexika zimovat. Vše 
za jediný rok. 


