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Fenek je nejmenší liška na světě, žije     
v pouštních a polopouštních oblastech 
severní Afriky. Je aktivní převážně       
v noci, přes den se schovává před 
pouštním žárem v hlubokých norách 
vyhrabaných pod kameny a kořeny 
rostlin. Cítí-li se ohrožen, zahrabe se 
tak rychle, že doslova „zmizí v písku“. 
Potravu si, podobně jako liška obecná, 
schovává na horší časy a polohu všech 
svých skrýší si velmi dobře pamatuje. 

Úkol č. 4: Víš, proč má fenek tak velké 
uši?

Fenek

Emu hnědý

Emu je největší původní pták 
Austrálie. Dobře plave a je výborný 
běžec. Dokáže vyvinout rychlost až 
48 km/h. Samice snáší tmavě zelená 
vejce, o která se po celou dobu stará 
výhradně samec.

Úkol č. 1: Jaké znáš ještě další 
ptáky, kteří nelétají stejně jako 
emu?

Ekologie 
Ekologie je věda, která se zabývá studiem vztahů mezi 
organismy a jejich prostředím. 
V přeneseném významu se používá i to, že co je 
ekologické - je dobré pro přírodu.

Úkol č. 2: Můžeš něco z toho, co děláš ty nebo tvoje 
rodina označit jako ekologické chování? 

Evropská zvířata
Úkol č. 3: Přiřaď správnou stopu těmto evropským zvířatům: bažant, jelen, 
jezevec, ježek, kachna, liška, muflon, prase divoké, rys, srnec, vydra, výr, 
zajíc.

Úkol č. 4: Napiš, jaká zvířata začínající na „E” chová jihlavská zoo?

    Fauna a flóra
    Fauna označuje živočichy na určitém území 
    (jiné označení je zvířena). Pochází z řeckého 

             jména Fauna, což byla tamější bohyně plodnosti.

    Flóra označuje rostliny na určitém území nebo 
    v určitém období (jiné označení je květena). 
    Pochází z jména bohyně květů a jara.

Úkol č. 1: Roztřiď názvy, podle toho, jestli se jedná o zvíře nebo o 
rostlinu: drápatka, dřípatka, kamýšek, kosmatec, kosman, listenatka, 
listovnice, medojed, medovník, medozvěstka, roháč, rohatka, rohozub, 
vranka, vratič.

Film a zvířata
Úkol č. 2: 
obrázky?
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Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „F” chová jihlavská zoo?

Dokážeš určit, z jakého filmu o zvířatech jsou následující 
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