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apír je lichokopytník, jehož 
nejbližšími příbuznými jsou Tnosorožci, koně a zebry. Typický 

je pro něj krátký pohyblivý chobot a 
velké zavalité tělo. Mláďata mají na 
sobě bílé pruhy a skvrny. Tapíři žijí      
v pralesích a hustých křovinách poblíž 
vody, ve které rádi plavou.

  
  Úkol č. 4: Kolik prstů       
     má tapír na všech čtyřech 
          nohách dohromady?

cink tanimbarský je jeden           
z největších druhů scinka. Žije pouze Sna souostroví Tanimbar severně od 

Austrálie. Má dlouhý nápadně modrý 
jazyk, který používá při obraně           
k vystrašení nepřátel. Samice rodí živá 
mláďata.

Úkol č. 1: Jaké další živorodé ještěry 
chováme v naší zoo?

Scink tanimbarský

Tapír jihoamerický

Tygři

Tygři jsou velké kočkovité šelmy žijící pouze v (1)______ (Africe x Asii). 
Tygři jsou obvykle _________ (samotáři x velmi společenští). 
Jejich hlavní kořistí jsou __________ (ryby x velcí sudokopytníci). 
Jsou _________ (výborní plavci x neplavci). 
Největší hrozbou pro tygry je _____________ (globální oteplování x 
kácení lesů a pralesů x pytláctví). 
Hlavním důvodem pro ilegální lov je využívání tygřích produktů na 

___________ (výrobu trofejí x tradiční čínskou medicínu). 
Všichni tygři ________ (patří x nepatří) mezi ohrožená zvířata.

Úkol č. 2: Doplň správná chybějící slova:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

V Zoo Jihlava chováme tygra (8)________ (indického x sumaterského x 
ussurijského). 

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

Sudokopytníci - lichokopytníci
mají 2 nebo 4 prsty      mají 1 nebo 3 prsty
býložravci nebo všežravci      býložravci
časté rohy nebo parohy      často bez výrůstků
dělený žaludek      jednoduchý žaludek

Úkol č. 2: Urči, která zvířata patří mezi sudokopytníky 
a která mezi lichokopytníky: lama, pekari, hrošík, 
nyala, pony, žirafa, zebra, tapír, nosorožec, prase.  

Savci 
jsou obratlovci, jejichž mláďata sají mateřské mléko. Tělo mají pokryté srstí.

Úkol č. 3: Doplň názvy savců začínající na S:

1  severský sudokopytník 
2  největší suchozemský savec
3  
4  
5  
6           horský hlodavec, který píská
7  kočkovitá šelma
8  šelma žijící ve skupinách

šelma, která se brání páchnoucí látkou
náš kriticky ohrožený hlodavec
sudokopytník našich lesů

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

Tuleň - lachtan
Tuleň Lachtan
nemá ušní boltce má ušní boltce

hlava: kulatá protáhlá
přední končetiny: pokryté srstí podobné ploutvím
zadní končetiny: směřují dozadu směřují do stran
pohyb: na souši neobratný na souši pohyblivý 
spánek: ve vodě na souši

Úkol č. 1: Jaký druh tuleně chováme v naší zoo?
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