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Hroznýš madagaskarský je největší had 
žijící na Madagaskaru. Patří mezi 
škrtiče. Tento had je velice ohrožený 
lovem kvůli kůži a ztrátou původního 
prostředí.

Úkol č. 4: Jaké další hady chováme     
v jihlavské zoo?

Úkol č. 2: 
horninu, ptáka, rybu a rostlinu?
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Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „H” chová jihlavská zoo?

Vylušti slova obsahující HADa. Jaké slovo označuje houbu, 

Hadi
Hadi jsou dokonalí lovci, jejich obvyklou kořistí jsou 
hlodavci a ptáci. Kořist loví obvykle pomocí jedu nebo 
škrcení. Potravu polykají vcelku, díky dobře pohyblivým 
čelistím dokáží spolknout i větší kořist než mají hlavu.

Úkol č. 1: Rozděl, kteří hadi patří mezi škrtiče a kteří 
jsou jedovatí: 

zmije, užovka, kobra, chřestýš, hroznýš, anakonda, 
korálovka, korálovec, krajta, hroznýšovec.

HADí  rébus:

Gundi saharský

Gundi je malý hlodavec. Žije           
v kamenitých pouštích severní Afriky. 
Svým vzhledem připomíná křečky nebo
morčata. Je výborný lezec a dokáže 
šplhat i na velmi kolmé stěny.          
V případě ohrožení se přitiskne na zem 
a zadrží dech.

Úkol č. 1: Která další zvířata žijící na 
Sahaře chováme v jihlavské zoo? 
Nápověda: najdete je v pavilonu Africká 
savana.

GEO -
Úkol č. 2: Mnoho cizích slov začíná na GEO a 
označují tím, že mají vztah k Zemi. Zkus přiřadit
slovům jejich význam.

geologie
geografie
geoda
geodet
geocaching
geometrie

Úkol č. 3: Do křížovky doplň názvy zvířat: gekon, gekončík, gepard, gibon, 
gorila, gueréza, gundi. Tajenka ti prozradí jméno sudokopytníka z jižní 
Ameriky, kterého chováme v naší zoo
.

Tajenka:

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

hra, kde se hledají skryté schránky pomocí GPS
zeměpis
člověk, který vyměřuje silnice nebo hranice pozemků
dutina v hornině vyplněná krystaly

věda o horninách


