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1. Vylúšti obsah tajničky doplnením názvov predpísaných živočíchov:  

      
A.  Uveď slovenský rodový názov vtáka, ktorý loví hmyz v letku a pri stavbe hniezda mieša 

blato so slinami, steblami slamy, trávou a srsťou ; 
B. Ktorý živočích upozorňuje svojou prítomnosťou na pleseň v potravinách? – napíš 

slovenský rodový názov;  
C. Uveď slovenský rodový názov živočícha, ktorý vie „spríjemniť“ človeku každú noc, kým 

ho ľudia nevykynožia; 
D. Uveď slovenský rodový názov vtáka, ktorý pôvodne obýval skalné biotopy. V prírode si 

stavia hniezda pod previsnutými bralami, v skalných štrbinách a pod. Pri ľudských 
sídlach umiestňuje miskovité hniezdo do rôznych výklenkov a polobúdok – tak, aby bolo 
kryté z vrchu; 

E. Uveď slovenský rodový názov vtáka, ktorý loví  menšie živočíchy v noci; 
F. Uveď vedecký rodový názov vtáka, ktorý žije, hniezdi a hľadá si potravu hlavne 

v blízkosti vody a na vlhkých biotopoch. Za hmyzom niekedy vzlietne do vzduchu.; 
G. Uveď celý vedecký názov vtáka – najlepšieho letca. V letku loví potravu, pári sa 

a pravdepodobne môže v letku aj spať. Ak je v lete dlhší čas chladno a prší a hmyz 
nelieta, mláďatá upadnú na niekoľko dní do stavu strnulosti, ich telesné pochody sa 
spomalia, nepotrebujú potravu. 
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2. vysvetli pojem čo znamená ak je živočích synantropný a súčasne  kozmopolitný: 
 

........................................................................................................................................... 
 

3. Čo je dôvod/príčina premnoženia niektorých živočícov až tak, že sa stanú  pre človeka 
škodcom: 

 

.......................................................................................................................................... 

 

4. Sú známe aj  prípady  rozmnožovania sa živočíchov  z neoplodneného vajíčka?                                        

-  Ak áno, ako sa tento spôsob rozmnožovania nazýva  ........................................................                   

-   uveď príklad:     .................................................................................................................  

 

5. Priraď k zobrazeným hlavám vtákov: 

a) ich rodový a druhový názov v slovenčine; 

b) druh potravy ktorou sa živia (R-rastlinná,   Ž-živočišná  alebo R+Ž) 

c) výskyt v zime v nás (ANO – NIE): 

(Uveď do riadkov nižšie v tvare A: nazov druhu; R/Ž/R-Ž; ANO/NIE) 

                  

 

          A   B   C        D 

A:  ........................................................................................................................................ 

B:  ....................................................................................................................................... 

C:  ....................................................................................................................................... 

D:  ....................................................................................................................................... 

 

 



  

6. Napíš úplné slovenské a vedecké názvy  vyobrazených potkanov a popíš biotopy ktoré 
obývajú v prírode mimo ľudských sídlisk: 

 

 

                 

 

    A      B 

 

    A. ................................................................................................................. 

        .................................................................................................................  
                

 
B. ................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................... 
 
 

7. Priraď k uvedeným druhom vtákov prislúchajúce písmeno týkajúce sa hniezdenia          
a zimovania: 

A. Hniezdi 1x v roku 
B. Hniezdi viackrát v roku 
C. Zimuje u nás 
D. Je sťahovavý 

hniezdenie   zimovanie 
 
dažďovník tmavý  ..................        .................... 
trasochvost biely   ..................   .................... 
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