
PŘÍRODOVĚDA       11. 5.  – 15. 5. 

Budeme pokračovat v tématu ŽIVOČICHOVÉ. Podrobněji se budeme věnovat 

obratlovcům. Tento týden skupině PTÁCI. 

V učebnici si najdi stranu, prohlédni si obrázek a přečti si informace. 

str. 8/ vlaštovka, jiřička 

str. 12, 13/ káně, koroptev, bažant 

str. 15/ vodní ptáci 

str. 22/ husa velká 

str. 25/ havran, vrána 

str. 27/ obrázek 

str. 40/ noha kachny, zobák orla 

str. 47/ hmyzožraví ptáci 

Zapiš do sešitu, nakresli a popiš části těla (hlava, krk, trup, křídla, nohy, zobák) 

holuba str. 40. 

PTÁCI 

- jsou to obratlovci, mají 2 nohy, křídla, zobák, duté kosti, tělo je pokryté peřím, 

snášejí vejce 

- stálí ptáci u nás přezimují, protože se uživí – živí se semeny (kos, koroptev) 

nebo loví drobné živočichy – jsou draví (káně, poštolka) 

- tažní = stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin, protože by se neuživili – 

hmyzožraví (vlaštovka) nebo živící se obojživelníky (čáp) 

- stavba těla: 

hlava se zobákem – krk (vole) – trup - křídla – nohy – ocas 

------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

Přečti si zajímavosti: 

Křídla: dlouhá pera – umožňují ptákům udržet se ve vzduchu, krátká pera – 

umožňují ptákům ovládat let 



Ocas: je tvořen ocasními pery, využívají je k plachtění a přistávání, dokáží je 

roztáhnout do tvaru vějíře a tak směrovat či zbrzdit let.  

Nohy: mají čtyři prsty, u většiny ptáků směřují dopředu, jeden prst dozadu, 

prsty se automaticky sevřou v okamžiku, kdy pták dosedne (udrží se tak snadno 

na větvi i ve spánku) 

Vole: je orgán, ve kterém se hromadí a změkčuje potrava ještě před tím, než se 

dostane do žaludku, ptáci, kteří se živí tvrdými semeny, jej mají dobře vyvinuté 

Tělo: je kryto peřím, na nohou šupinami, někteří si peří mastí, což slouží jako 

obrana proti vodě 

Teplota těla: všichni ptáci mají stálou teplotu těla kolem 39 – 40°C 

Pohyb: většina je schopna letu, někteří se adaptovali na vodní prostředí a umí 

plavat a potápět se, druhy bez schopnosti letu mají většinou silné nohy a umí 

rychle běhat 

 

***úkol 1: napiš číslo obrázku vedle textu: 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

*umím výborně plavat a potápět se 

*stavím si hnízdo z bláta v místech, kde je hodně hmyzu 

*stavím si kulovité hnízdo 



*živím se larvami a červy, mám přezdívku „lesní doktor“ 

*svým hlasem probudím všechny kolem 

 

***úkol 2: označ * ty, kteří mezi stěhovavé ptáky nepatří 

a) bažant b) čáp   c) vlaštovka   d) kos   e) jiřička   f) kukačka   g) datel   h) 

sýkora  
 


