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ŽIVOČÍCHY

10+
1. Úloha: Porovnanie dvoch živočíchov

Vyberte si jedného slovenského stavovca a jedného bezstavovca. Nájdite k nim informácie 

nachádzajúce v tabuľke a vzájomne ich porovnajte. 

Celý názov 
Zaradenie 
Pokrytie tela 
Spôsob pohybu 
Potrava
Aktívnosť počas dňa alebo noci 
Premena počas života 
Miesto výskytu 
Priemerný vek dožitia
Spôsob rozmnožovania
Ohrozenie

Slovné porovnanie (odlišnosti a podobnosti):
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2. Úloha: Chýbajúce otázky 

Pozorne si prezrite rozhodovací diagram. Do voľných polí vpíšte otázku, na ktorú je možné 
odpovedať áno/nie. Vašou úlohou je vymyslieť také otázky, aby ste sa odpoveďami dostali až k 
živočíchom naspodku diagramu.

Žije vo vode?

áno

áno áno

áno ánoáno áno

nie

nie nie

nie nienie nie

potápnik 
obrúbený

skokan 
zelený

šťuka 
severná

pijavica 
lekárska

zajac 
poľný

mačka 
domáca

orol 
skalný

užovka 
stromová
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3. Úloha: Bioindikátor

Vašou úlohou je zistiť čo najviac zaujímavých 
informácii o živočíchovi alebo skupine 
živočíchov, ktoré označujeme ako bioindikátory 
(vyberte si jedného zástupcu). Svoje zistenia 
spracujte formou prezentácie. Na záver 
prezentácie uveďte, čo vás najviac prekvapilo.

4. Úloha: Hľadá sa ...

Vyberte si jedného chráneného cicavca 
a vypracuje o ňom list so základnými údajmi. 
List má mať podobu osoby hľadanej políciou, 
v tomto prípade živočícha kvôli jeho ochrane. 
Má obsahovať: názov živočícha, fotografiu 
(nákres), zaradenie do systému, základné údaje 
o stavbe tela, výskyt, spôsob pohybu, dýchania, 
obehovej sústavy, nervovej sústavy, obľúbenú 
potravu, rozmnožovanie, zaujímavosť. 
Jednotlivé body si môžete premenovať 
vlastným vhodným spôsobom – napr. 
zaujímavosť ako poznávací znak a pod.
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5. Úloha: Kvíz

1. Koľko priemerne váži líška hrdzavá? 
a/ 5-7 kg     b/ 1-4 kg     c/ 6-10 kg 

2. Koľkými svalmi mačka ovláda svoje uši?  
a/ 2     b/ 12     c/ 32 

3. Kamzík tatranský sa vyskytuje 
a/ skoro vo všetkých pohoriach sveta      
b/ len v Západných, Vysokých, Belianskych a 
Nízkych Tatrách      
c/ v Tatrách a v českých Krkonošiach 

4. Slimák záhradný znáša naraz do vyhĺbenej 
jamky okolo 
a/ 5 vajíčok     b/ 60 vajíčok     c/ 20 vajíčok 

5. Orliak morský je najväčší hniezdiaci dravec 
žijúci na Slovensku. Má rozpätie krídel až 
a/ 2,5 m     b/ 25 cm     c/ 1 m 

6. Slepúch lámavý patrí medzi 
a/ jedovaté hady      
b/ jaštery      
c/ suchozemské úhory 

7. Zobor je príbuzný
a/ medveďa    b/ diviaka     c/ bizóna 

8. Kedy sa ropuchy bradavičnaté sťahujú húfne 
do vody? 
a/ v decembri     b/ v júli    c/ v marci  
 
9. Najmenšia sova žijúca na Slovensku sa volá 
kuvičok vrabčí a dorastá do veľkosti 
a/ bažanta     b/ vrabca    c/ vrany 

10. Včely medonosné sa medzi sebou 
dorozumievajú 
a/ včelím tancom     
b/ bzučaním      
c/ nijako nekomunikujú 



5

ENVIROPÁTRAČKA ENVIROPÁTRAČKA

6. Úloha: Mýty o zvieratách

Vytvorte poster, kde odprezentujete nepravdivosť 
zaužívaných mýtov o zvieratách (napr. že ucholak 
vyhľadáva ľudské ucho).

7. Úloha: Kŕmidlo pre vtáky

Vyrobte kŕmidlo pre vtáky, ktoré bude zhora kryté. 
Do záznamovej kartičky zapisujte aké druhy vtákov sa k vám chodili hostiť. Nezabudnite vašich 
návštevníkov aj odfotiť alebo natočiť ich na video.
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