
Př 7 

 Učivo z minulého zadání si můžete zopakovat na: 

dravci a sovy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2113 

                        https://www.skolasnadhledem.cz/game/2112 

 Napište si další učivo: 

Lesní stromoví ptáci 
- přečíst v učebnici na str. 48-50 

a. Šplhavci 
- silný dlátovitý zobák, dlouhý jazyk 

- šplhavé nohy -2 prsty směřují před, dva vzad, silným ocasem se opírají o kmen – 

hmyzožraví, krmiví 

- hnízdí v dutinách, které si vysekají 

strakapoud velký 

datel černý – náš největší šplhavec, stálý 

žluna zelená 

 

b. Pěvci 

- potravu vyzobávají a vytahují ⟶ zobáky kuželovitého tvaru 

- staví si hnízda 

- krmivá mláďata 

- mají hlasové ústrojí (syrinx) 

drozd zpěvný – tažný 

kos černý 

budníček lesní – tažný 

brhlík lesní – šplhá i hlavou dolů 

sýkora koňadra – potulná 

sýkora modřinka 

sýkora úhelníček 

sýkora babka 

pěnkava obecná – staří samci přezimují 

krkavec velký – největší pěvec, stálý 

sojka obecná – křikem varuje ostatní obyvatele lesa 

kavka obecná 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2113
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2112


Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny 
- přečíst v učebnici na str. 51-53 

- pro potravu zalétávají do otevřené krajiny 

- rovné zobáky různé velikosti 

- hnízdí na stromech, na zemi, v křovinách 

- krmivá mláďata 

 

a. Měkkozobí 

- zobák – tvrdá pouze špička, na „bázi“ - ozobí 

- semena, plody 

- mláďata krmí z volete – holubí mléko 

holub hřivnáč – částečně tažný, smíšené a jehličnaté lesy 

 

b. Kukačky 

kukačka obecná – hnízdní parazitismus – vejce vkládá do hnízd hmyzožravých pěvců 

                      - tažná 

      c.   Pěvci 

     pěnice – nenápadné zbarvení, u nás pouze v letním období 

     ťuhýk obecný – nespotřebovanou potravu napichuje na trny 

     strnad obecný – krátký kuželovitý zobák 

     vrána obecná – potravu sbírá při chůzi, potulná 

     havran polní – hnízdí pospolitě na vysokých stromech 

     straka obecná – dlouhý ocas, poskakuje a pohybuje jím, plení ptačí hnízda 

 

 Vypracujte v pracovním sešitě: str. 30/ cv. 1,2,3,4,5,6 

                                                         31/ cv. 1,2,3,4,5 
 

 

 

 


