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1. Afrika

Afrika je po Asii a Americe třetí největší kontinent. Její 
velkou část zabírají pouště a polopouště, savany a také se 
zde nacházejí tropické deštné pralesy. 

Na jmenovkách u zvířat zjisti, v jakém prostředí žijí ve 
volné přírodě, doplň to do tabulky a spoj jejich název 
s místem výskytu.

žirafa

fenek 

marabu

kočkodan

surikata

gueréza

7. Z jakého kontinentu pochází vybraná zvířata?  

Vyznač šipkou na mapě:

lvíček

zebra 

panda

klokan

vakoveverka surikata

rys ostrovid

gibon
morče



2. Austrálie

Austrálie je světadíl s nejmenší rozlohou a nejmenší 
průměrnou nadmořskou výškou. Je od nás také nejvíce 
vzdálena a mnoho zvířat tam žijících nenajdeme nikde 
jinde na světě.

A) Podle popisu doplň název zvířete z Australské farmy.

Jsem malý vačnatec dorůstající do délky kolem 30 cm. 

Z toho většinu tvoří můj ocas. Své druhové jméno jsem 

dostal podle schopnosti letu. Mezi předníma a zadníma 

nohama mám blánu, pomocí které mohu plachtit jako 

papírová vlaštovka.

___________________________

Jsem vačnatec. Měřím asi 70 cm (i s ocasem). Můj ocas 

je holý a chápavý - zachycuji se s ním větviček. Pohybuji 

se v korunách stromů, ale hodně času trávím i na zemi. 

Moje rodové jméno označuje i jídlo, které si děláte jako 

přílohu k obědu.

___________________________

6. Evropa

Evropa je náš kontinent. Většina území je pokryta lesy 
(jehličnatými, smíšenými, listnatými).  

A) Vedle velké voliéry orla mořského je na Lesní stezce i 
menší voliéra pro puštíky. 

Porovnej jejich vzhled a vyber pro každého správná tvrzení:

oči ze strany hlavy

oči umístěné vpředu

holé konce nohou

opeřené konce nohou

velká otáčivost hlavy (270°)

3 prsty dopředu, 1 dozadu

vratiprst – prst, kterým mohou otáčet

B) Kočka divoká, rys a vlk jsou šelmy, které se vracejí i 
do našich lesů. 

Zakroužkuj, co patří mezi znaky šelem:

kopýtka, ostré zuby, výborný čich, parohy, drápy, 

býložravost, pomalý pohyb, dobrý sluch a zrak  

OREL
PUŠTÍK



Jsem vačnatec. Spíše budete znát mého většího 

příbuzného. Já jsem drobnější, a proto mám i zdrobnělé 

jméno. Na břiše mám kapsu na mláďata. Skáču po zemi. 

Mé druhové jméno mám podle domácího zvířete, které je 

podobné zajíci.

__________________________

B) Za Australskou farmou má výběh emu hnědý. 

Označ, co pro něj platí:

létá     x     nelétá

2 prsty na nohou   x  3 prsty na nohou

zelená vejce   x   modrá vejce

peří   x   srst

     plave   x   potápí se

 plody, semena     x      ryby

5. Amerika - část II.

Všechna následující zvířata pocházejí z Jižní Ameriky. 

Spoj jejich název s obrázkem.

IBIS
  

MARA

LAMA

TAPÍR

NANDU

KAPYBARA



3. Amerika - část I.

Amerika se skládá ze Severní a Jižní. V Jižní Americe 
se nachází největší deštný prales na světě – Amazonský. 

V pavilonu Hacienda Escondido si pozorně prohlédni 
zvířata i cedulky. Kromě zvláštního vzhledu mají 
některá i netradiční jména. 

Spoj rodové a druhové jméno jednotlivých zvířat.:

pralesnička zlatý

lvíček strašná

lenochod bělolící

kosman zakrslý

chvostan dvouprstý

4. Asie

Asie je největší kontinent. Najdeme zde nejvyšší pohoří 
světa Himálaj s nejvyšší horou světa – Mount Everest. 

V okolí Asijského pavilonu najdi následující zvířata a vyber 
správnou odpověď.

A) Jeřáb mandžuský žije v:

a) jehličnatých lesích b) močálech c) deštných  
   pralesích

B) V zoo chováme pandu:

a) velkou b) černobílou c) červenou

C) Irbis je také nazýván:

a) levhart sněžný b) levhart obláčkový c) levhart 
   horský 

D) Gibon zlatolící má svůj ocas:

a) zlaté barvy b) černé barvy c) nemá ocas

E) Babirusa je druh:

a) primáta b) prasete c) šelmy

F) Potravu medvědů malajských tvoří především:

a) maso a ryby b) tráva a listy c) ovoce a hmyz


