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ZVÍŘATA V PARKU
Dobrý den, děti! Jsem rytíř Jan z Ralska a
doprovodím vás na svůj hrad, pokud
dovolíte. Cestou budete plnit nejrůznější
úkoly, luštit hádanky a dozvíte se spoustu
zajímavostí. Rozhlédněte se teď kolem.
Co vidíte? Stromy? Keře? A co nějaké
zvířátko? Že nevidíte nic? To bude asi
proto, že jste nebyly potichu. Ale já vám
poradím, co žije tady v parku.

1) V tajence se skrývá jméno živočicha, kterého můžete v parku
spatřit asi nejčastěji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. „král zvířat“ – zvíře, které u nás v parku určitě nenajdete
2. živočich s bodlinami
3. zvířátko žijící v říčkách a řekách, které má hladký, vodotěsný kožich a živí se
rybami
4. živočich, který si nosí svůj domeček neustále s sebou
5. žába s bradavičnatou kůží
6. tradiční ryba ke štědrovečerní večeři
7. pták s červenou čepičkou, doktor, který léčí stromy

Tajenka: _________________
Neexistuje u nás hbitější a obratnější zvíře, než je toto. Bez potíží vyšplhá až na
nejtenčí větvičky a skočí na strom vzdálený třeba i 5 metrů. Žere semena a ovoce,
pupeny, hmyz i ptačí vejce a mláďata. Na podzim vyměňuje svou rudohnědou srst za
šedohnědý zimní kožich. Krutou zimu přežívá v polospánku, v dobře vystlaném
pelíšku.

2)

Kvíz

1. Kterého z těchto ptáků bychom nejpravděpodobněji našli v parku?
a) skřivan polní
b) špaček obecný
c) čáp bílý
d) andulka
2. Had, s nímž bychom se mohli v parku setkat, se nazývá:
a) zmije obecná
b) kobra
c) chřestýš
d) užovka obojková
3. Velký bílý pták, často k vidění na rybníce, se nazývá:
a) polák bílý
b) labuť černá
c) labuť velká
d) husa velká

3)

Jeden z našich obojživelníků má výstražné černožluté zbarvení
– je to mlok. Co o něm však víte? Zkuste odpovědět na
následující otázky:

1. Jak se jmenuje mlok druhovým jménem?
a) poskvrněný
b) žlutý
c) skvrnitý
2. Kde nejčastěji tohoto mloka najdeme?
a) ve větších lesích
b) na loukách
c) v panelácích
3. Jaká je nejčastější potrava mloka?
a) žížaly a slimáci
b) motýli a můry
c) vegetariánská strava
4. Kde žijí jejich larvy?
a) larvy nemají
b) v potůčcích
c) ve vlhké půdě
5. Kde tráví mloci zimu?
a) v dutých kmenech
b) ve skalních dutinách
c) v podzemních úkrytech

4)

Nyní už vás čeká poslední úkol. Pospojujte siluety ptáků s jejich
názvy!
a) lejsek šedý
b) sýkora modřinka
c) rákosník proužkovaný
d) jiřička obecná
e) strnad obecný
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