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1. Vylúšti obsah tajničky doplnením slovenských alebo vedeckých rodových názvov predpísaných živočíchov. 

(CH = C a H) 

A. Hmyz s veľkým výbeţkom na čelovom štítku (vedecký názov). 

B. Denný vták, obratný letec, loviaci rôzne vtáky a malé cicavce (slovenský názov). 

C. Náš jedovatý had (slovenský názov). 

D. Príslušník čeľade Turdidae s červeno sfarbenou hruďou (vedecký názov). 

E. Príslušník čeľade lasicovité, ktorý si značkuje teritórium veľmi zapáchajúcim výlučkom (slovenský názov). 

F. Veľký brodivec, stavajúci obrovského hniezda na stromoch v lesoch (vedecký názov). 

G. Hmyz, ktorý obsahuje jedovatú a zároveň liečivú látku, býva aj zloţkou niektorých liečivých čajov (vedecký 

názov). 

H. Malá horská sova, príleţitostne loviaca aj hmyz (slovenský názov). 

I. Malý lesný hlodavec a spachtoš (vedecký názov). 

J. Drobný dravý cicavec, ktorý potrebuje veľké mnoţstvo potravy – bezstavovcov (slovenský názov). 

K. Hmyz, ktorého druhové meno je zhodné s rodovým menom jeleňa (vedecký názov). 
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Vysvetli pojem, ktorý je riešením tajničky: …………………………………………………….......................................... 

 

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

 
2. Zakrúžkuj tie z národných prírodných rezervácií, v ktorých je predmetom ochrany zachovaný jedľovo-

bukový les. 
 

A. Čenskovská lesostep B. Palotská jedlina C. Badínsky prales D. Tichá dolina 

E. Stuţica   F. Tematínska lesostep G. Dobročský prales H. Šúr  

 
3. Čo je to medovica a ktorý z predpísaných druhov (uveď slovenské meno) sa ňou živí?  
 

Medovica  je ............................................................................................................................. ........... 

 

Ţiví sa ňou  ........................................................................... 

 

4. Napíš úplné slovenské mená predpísaných druhov cicavcov, ktoré majú pravý zimný spánok.          

 

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

 



5. Identifikuj druh, štádium a priraď písmená z obrázku k častiam tela zobrazeného článkonožca. 

 

A. slovenské meno druhu: .................................................... 

B. štádium:                         ................................................... 

hlavohruď    ............ 

bruško     ............ 

kráčavá noha    ............ 

chelicery (klepietka)   ............ 

pedipalpy („hmatadlá“)   ............ 

 

 

6. Označ tie z predpísaných druhov hmyzu, ktoré v dospelosti nepríjmajú potravu. 

A. drevotoč     B. mravec  C. zlatoočka   

D. pílovka    E. lišaj   F. roháč       

 

7. Urči, o ktorú kunu sa jedná podľa sfarbenia hrude a krku a odpovedz na otázky. Uveď úplné slovenské mená 

druhov. 

A                  B  
 

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

 

C. Ktorý z týchto druhov môţeme častejšie stretnúť v ľudských sídlach? ........................................................ 

 

D. Ako si značkujú revír?  ............................................................................................................................. .......... 

 

8. Uveď slovenské mená čeľadí, do ktorých patria stavovce.                                    

 

A. pĺšik   ....................................... 

B. diviak  .......................................   

C. líška  .......................................  

D. stehlík  ....................................... 

E. orešnica  ....................................... 

9. Salamandra škvrnitá. Prečiarkni nepravdivé vety a napíš pod ne správne znenie (napr. je vták ; je obojţivelník).  

A.  Ţije v lesostepiach a v slaniskách. 

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

B. Jej jed je veľmi prudký, často usmrtí väčšieho predátora.  

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

C. Dospelý jedinec nemá na nohách plávacie blany. 

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

D. Je krátkoveký ţivočích, doţíva sa maximálne dva roky. 

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

E. Zimuje vo vode aj na suchu, podľa toho či je larvou alebo dospelým jedincom. 

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

 



10. Komu patria v dreve žijúce larvy na obrázkoch? Uveď úplné slovenské mená a slovenské mená radov do 

ktorých tieto živočíchy patria. 

 

   
A         B           C 

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

 

Rad  ..................................................    Rad  ................................................  Rad .......................................................  

   

 

11. Označ tie druhy vtákov,  ktoré majú v našich podmienkach potomstvo viackrát do roka.           
 

A. bocian čierny  B. slávik červienka C. vlha hájová    D. orešnica perlavá 

E. sýkorka chochlatá  F. tesár čierny  G. králiček ohnivohlavý  H. hýľ lesný 

     

 

12. Identifikuj vtáky v letku, tak ako ich môžeš vidieť cez ďalekohľad. Pomery veľkosti medzi druhmi na 

obrázkoch nie sú zachované! Uveď úplné slovenské mená a odpovedz na otázky. 

 

    
 

A .......................................................................... B ............................................................................... 

 

C. Ktorý z týchto vtákov môţeme u nás stretnúť aj v zime?  ....................................................................... 

 

D. Uveď mesiace, kedy znáša vajcia druh A  ..................................................................... 

 

E. Uveď mesiace, kedy znáša vajcia druh B  ..................................................................... 
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