
Př 7 

• Milí žáci, budeme pokračovat v učivu. 

• Učivo z minulého zadání si můžete zopakovat na: 
Kostra ptáků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2106 

Chování ptáků: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2108 

 

Vodní ptáci 
• přečíst v učebnici na str. 40–41 

- dovedou plavat – loví ve vodě, hnízdí na souši 

- plovací blány, husté nesmáčivé peří, podkožní tuk 

řád: Vrubozobí 

- rohovité vroubky na okraji zobáku, nekrmiví  

kachna divoká – pohlavní dvojtvárnost (samec výrazněji zbarvený), všežravá 

polák chocholačka – potápí se pod vodu, tažný pták 

husa velká – tažná 

labuť velká – dlouhý krk slouží ke škubání vodních rostlin ve větších hloubkách 

 

řád: Potápky 

- plovací blána není celistvá, mláďata nekrmivá 

potápka roháč – tažný pták, živí se malými rybami 

 

řád: Veslonozí 

- plovací blána spojuje všechny 4 prsty 

- rybožraví 

kormorán velký – tažný, hnízdí v koloniích 

 

řád: Dlouhokřídlí 

- hnízdí v koloniích 

racek chechtavý – letní a zimní šat, loví ryby a hmyz 

rybák obecný – loví ryby 

 

řád: Krátkokřídlí 

lyska černá – bílá lysina na čele, živí se rostlinnou potravou a drobnými vodními živočichy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2106
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2108


Mokřadní ptáci 
• přečíst v učebnici na str. 42-43 

• jsou vázaní svým životem na mokřady 

• na vodní hladině se nezdržují 

• mají dlouhé brodivé nohy a špičaté zobáky 

• kořist loví na mělčinách i mimo vodu 

řád: Veslonozí 

volavka popelavá – létá s esovitě prohnutým zobákem 

                              - živí se rybami, obojživelníky, hraboši a hmyzem 

řád: Brodiví 

čáp bílý – v letu má rovně natažený krk, tažný 

čáp černý – tažný, mláďata krmivá, žije skrytě v lesích 

 

řád: Dlouhokřídlí 

• bahňáci – malí až středně velcí štíhlí ptáci 

                          - dlouhá a úzká křídla, brodivé nohy se zakrnělým zadním prstem 

čejka chocholatá – hnízdí na zemi, mláďata nekrmivá, převážně tažný pták 

 

řád: Krátkokřídlí 

slípka zelenonohá – na čele červená lysinka, dlouhé nohy včetně prstů zelené 

                               - mláďata krmivá, částečně tažná 

 

• Vypracujte v pracovním sešitě: str. 22/cv. 1,2,3 

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

                                                                     24/cv. 1,2,4,5 


