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Nohy
Nohy (nebo také končetiny) jsou části těla, které 
zvířata používají hlavně k tomu, aby mohla stát a  
chodit. Některá zvířata drží v předních nohou také 
potravu – přesto se těmto částem těla neříká „ruce“  
ale „nohy“. Většina obratlovců má 2 nebo 4 nohy. 
Bezobratlí živočichové mohou mít 6, 8 nebo i 
mnohem více končetin. Existují však také živočichové, 
kteří nemají vůbec žádné nohy –  např. ryby, které 
mají místo nohou ploutve.

Úkol č. 1: Jak se říká pestrobarevným jedovatým 
žabkám z pralesů Střední a Jižní Ameriky, jejichž jed
využívali indiáni?

Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „O” chová jihlavská zoo?

yala nížinná je africká antilopa. 
Samec nyaly je mnohem větší než Nsamice, má černošedou srst, 

mohutnou hřívu a krátké rohy. Samice 
rohy nemá a je červenohnědá s bílými 
pruhy.

Úkol č. 1: Jaké další druhy antilop 
chováme v naší zoo?

Nyala nížinná

rel mořský je náš největší orel, 
vyskytuje se v okolí větších vodních Oploch. Rozpětí jeho křídel dosahuje 

až 2,5 m. Své hnízdo každý rok dostavuje, 
a to tak po několika letech může měřit i  
2 m na výšku a mít hmotnost několik set 
kilogramů.

Úkol č. 4: Viděl/a jsi někdy v naší zoo 
letové ukázky dravců a sov? Tipneš si, 
kolik druhů dravců je umístěno ve 
voliérách pro letové ukázky?

Orel mořský

Úkol č. 2: Přiřaď živočichům správný počet noh: majna, majka, strašilka, 
křovinář, sametka, moko, orlicie, vari, nandu, sklípkan, anolis, čája, maki, 
šváb, tlamoun.    

Úkol č. 3: Doplň hledaná zvířata, která mají v názvu NOS
šelma: NOS_ _ opice:  _ _ _ _ _    NOSatý
lichokopytník: NOS _ _ _ _ _ _  vačnatec: _ _ _ _ _ _ _ _ NOSatý
brouk NOS _ _ _ _ _ _ had:  _ _ _ _ _ _   NOSatá
brouk NOS _ _ _ _ ryba:  _ _ _ _ _ _   NOSatá

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

Obojživelníci
v dospělosti žijí na souši a dýchají plícemi, ale 
rozmnožováním jsou vázáni na vodu. Z oplozených 
vajíček se líhnou ve vodě pulci, kteří dýchají žábrami. 
Liší se vzhledem - žáby jsou bez ocasu a mezi ocasaté 
obojživelníky patří mloci a čolci.

Drápkaté Opice
Patří mezi nejmenší opičky, délka jejich těla bez ocasu je 12 až 
30 cm a váží od 100 do 250 gramů. Žijí v tropických pralesích 
Amazonie a Střední Ameriky. Na prstech, kromě palců u nohy, 
mají místo nehtů malé drápky. Jsou to všežravci, živí se 
převážně ovocem a dále příležitostně hmyzem, drobnými 
obratlovci, bezobratlými, mízou a pryskyřici, které vylučují 
stromy, a nektarem květů. Téměř celý život stráví v korunách 
stromů, na zem slézají jen výjimečně.

Úkol č. 2: Napiš, jaké druhy drápkatých opic chováme v Zoo 
Jihlava.


