
ZVÍŘÁTKA VŠUDE 

KOLEM NÁS 
 

2. kolo – 2. kategorie 

(8- 13 let) 

 
V druhém kole se blíže podíváme na zvířátka žijící 

na polích nebo v lese. Na procházkách v přírodě 

můžete některé i zahlédnout.  

1. Jezevec lesní 

 

a) 

Patřím mezi šelmy a jmenuji se Čenda. Poznáte mě podle černobílé masky, která 

mi zdobí obličej. Na podzim se pěkně zakulatím a ztloustnu, sotva se hnu. 

Takhle se připravuju na tuhou zimu, protože když padne sníh, moc potravy už 

nenajdu.  

Jsem všežravec a mám toho rád opravdu hodně. 

 Napište, co všecko mi chutná. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

b)  

Víte, že jezevčí nory jsou pod zemí až v pětimetrové hloubce a můžou být 

dlouhé až sto metrů? Budujeme si je vyhrabáváním pomocí našich silných drápů 

na nohách. 



Jsem velmi plachý, jako všichni jezevci, je velmi těžké mě spatřit. Snad jen 

s myslivcem, který zná mé cestičky. Podle mě vzniklo jedno rčení.  

Vysvětlete, co znamená, když se o někom říká: Žije jako jezevec.  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

2.  Mravenec lesní 

a) 

Mé jméno je Ferda a správně patřím k hmyzu. Řadím se mezi nejmenší a 

zároveň mezi nejužitečnější obyvatele lesa. Lidé nás mravence chrání, protože 

hubíme velké množství lesních škůdců.  

V mém domě, mraveništi, nebydlím sám. Jak určitě víte, jsou nás tisíce. Často 

nás najdete na okrajích lesa. Mraveniště, které vidíte na povrchu je jen jeho malá 

část, ta větší se nalézá pod zemí. Máme tu mnoho komůrek na zásoby jídla, ale 

také pro 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Přemýšlejte, kdo ještě žije v mraveništi. Jsou zde 4 slova. Zakroužkujte vždy 

jednou barvou písmena jednoho slova a napište na řádek. 
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b) 

Mravenci nemluví, ani nevydávají žádné zvuky a přece se mezi sebou lehce 

dorozumí. Požíváme totiž hlavně čich a hmat. Také vzájemný dotek nebo 

pachovou značku.   



3. Prase divoké 

 

a) 

Ahoj, já jsem Cyril. Patřím mezi sudokopytníky a jsem všežravec. Dlouhým 

rypákem rád ryju v lesní půdě a pochutnávám si na kořínkách, červech, hmyzu, 

bukvicích, myších i ptačích vejcích. Mým domovem jsou po celé Evropě listnaté 

i smíšené lesy. Občas mě můžete vidět i na poli, jak se živím mladou kukuřicí.  

Vzpomeňte si, jak vypadám, vezměte si pastelku a zkuste mě nakreslit u mě 

doma v lese. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) 

Tak jako můj příbuzný, prase domácí, i já se rád válím v bahně. Po takovéto 

znamenité koupeli si svoji srst třu o kmen a tím se zbavuji parazitů. Mám totiž 

nepohyblivý krk a nemůžu použít jazyk ani zuby.  

Pojmenuješ celou mou rodinu? 

 

 

c) 

Najdi a vysvětli význam těchto slov: 

 

klektáky a páráky 

letošák 

štětina 

kňour 

všežravec 

 

 

 

4. Datel černý 

 

a) 

Kdo to buší do kmene? To jsem já, datel Kryštof. Jsem celý černý a temeno 

hlavy mám červené. Vypadá to jako čepička. Své hnízdo stavím v dutině 

stromu. Jsem největším evropským datlem.  

Zobákem vybírám z kůry škodlivý hmyz. Do vyhloubených dutin se mohou 

uhnízdit další druhy ptáků, kteří jsou pro les stejně jako já užiteční. Říká se o 

mě, že jsem ………………………………… 

 

 



b)  

V lese i na polích mám mnoho ptačích přátel. Někteří z nich jsou hrdiny 

pohádkových příběhů. 

Popřemýšlej a dopiš k uvedeným ptákům jejich kamaráda a název knihy. 

 

sova ………………………………………………………………… 

sojka ……………………………………………………………….. 

vrána ………………………………………………………………… 

havran ……………………………………………………………….. 

krkavec ……………………………………………………………… 

 

c)  

Tvým posledním úkolem tohoto kola bude napsat kratičký příběh nebo pohádku, 

kde vystupují tyto zvířátka: jelen, liška, zajíc, bažant, křeček. Použij ve svém 

vyprávění i tato slova: podzim, pařez, bukvice, balón a baterka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám hodně štěstí a těšte se na příští kolo. Poznáte naše kamarády 

z rybníků a řek.  


