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ŽIVOČÍCHY
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1. Úloha: Stavba tela

Prečítajte si jednotlivé časti tela. Porozmýšľajte, aké zviera sa skladá zo všetkých týchto častí. 

Vami vybrané zviera nakreslite a ku kresbe priraďte názvy častí jeho tela.

• Hlava 

• Trup 

• Predné končatiny 

• Zadné končatiny 

• Pazúry 

• Chvost 

• Oči  

• Uši 

• Srsť 

• Tlama 

• Ňufák 

• Zuby 

• Krk 

• Fúzy 
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2. Úloha: Stavovce a bezstavovce 

Živočíchy z hľadiska stavby tela delíme na 
stavovce (majú kosti) a bezstavovce (nemajú 
kosti). Pri každom živočíchovi zakrúžkujte či sa 
 

 
 
jeho telo skladá z kostí alebo nie. Pomocou 
špáradiel, špajlí alebo vatových tyčiniek 
vyskladajte kostru vybraného stavovca.
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včela medonosná kapor obyčajný

vrabec domový

salamandra škvrnitá

kura domáca norik muránsky

vlk dravý

mlok karpatský skokan zelený

užovka stromová

dážďovka zemná

jasoň červenooký
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3. 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

Slovné porovnanie (odlišnosti a podobnosti):
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4. Úloha: Prešmyčky a stopy

Zistite, ktorému zvieraťu patria stopy. 
Dokreslite aj ďalšie podľa počtu nôh. 
Podľa stôp otlačených v blate alebo v snehu 
dokážu šikovní pátrači určiť, aké zviera po 
lesnej cestičke prechádzalo. Vyskúšajte to aj 
vy! Akému zvieraťu patria stopy? Pomôže vám 
písmenková prešmyčka. Dokreslite aj ďalšie 
stopy podľa počtu nôh príslušného zvieraťa.

vidkia

 

vivrčkeea 

nrsa 

arvna 

zaacj

jže 

suh

kalíš

veďdem
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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 
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6. Úloha: Vtáčí bufet 

Zistite, čo chutí ktorému vtákovi a napíšte jednoduchý recept na vtáčiu pochúťku.
NÁZOV VTÁČEJ POCHÚŤKY:
POTREBUJEME:
POSTUP:

Ktoré druhy vtákov by si mohli pochutnať na tejto dobrote?

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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8. Úloha: Domáci miláčik  

Malo by sa u vás zvieratko dobre? 
Porozmýšľajte, čo všetko bude potrebovať a 
kto by sa o neho staral.

• AKÉ ZVIERATKO BY STE CHCELI? 
• KTO BY HO KŔMIL? 
• ČO BY JEDLO? 
• KDE BY MALO SVOJE MIESTO? 
• MÁ NIEKTO V DOMÁCNOSTI ALERGIU? 
• KDE SA NACHÁDZA NAJBLIŽŠÍ 

ZVEROLEKÁR? 
• AKO ZABEZPEČÍTE HYGIENU? VÝMENU 

PILÍN, ČISTENIE BÚDY A POD. 
• AKO ČASTO JE POTREBNÉ HYGIENU VYKONAŤ? 
• AKO BY STE SA SO ZVIERATKOM HRALI ALEBO HO CVIČILI? 
• KAM BY STE HO UMIESTNILI, AK BY STE IŠLI NA DLHÝ ČAS PREČ?

Vytvorte ľubovoľnou výtvarnou technikou vášho vysnívaného domáceho miláčika.
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