
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu nouzového stavu 
 

4. KOLO 
 

1. Kdo jsem? 
 

Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo. 

 

Jsem hlodavec. Nejsem ale žádná myš nebo krysa, dorůstám až do velikosti 50 cm a mohu vážit i 

3 kg. Ve volné přírodě mě najdete ve střední části Afriky v tropických deštných lesích. Většinou 

žijeme v malých rodinných skupinách, které tvoří rodiče a jejich mláďata. 

Na zadní části hřbetu nám vyrůstají lehké, ne moc dlouhé ostny. Na konci našeho ocasu, který je 

celkem dlouhý, máme štětku tuhých chlupů, kterými můžeme potřásat. Když na nás někdo 

zaútočí, začneme dupat, naježíme naše ostny, abychom vypadali větší, a začneme potřásat 

ocasem, aby naše tuhé chlupy šustily. Našimi ostny můžeme nepřítele i zranit. Před nebezpečím 

se umíme ukrýt i na stromy, protože dobře šplháme a skáčeme. 

Jsme noční tvorové a přes den spíme v norách nebo skalních rozsedlinách. Jsme býložraví, 

máme rádi spadané listy, květy a plody. Pokud najdeme políčko s kukuřicí nebo banánovníky, 

rádi si přilepšíme, a můžeme tak škodit úrodě domorodců. Ti nás zase loví jako svoji potravu. 

 

2. Kam patřím? 
Druhové názvy zvířat bývají někdy odvozeny od oblasti, ve které se ve volné přírodě vyskytují. 

Dokážete „ubytovat“ naše zvířata? Ke každému zvířeti přiřaďte oblast, podle které dostalo své 

druhové jméno. Na výběr máte tyto oblasti: Havaj, Madagaskar, Filipíny, Sumatra, Čína, 

Malajsie, Egypt 

 

A) husice 

 

B) tygr 

 

C) hroznýš 

 

D) medvěd 

 

E) ovíječ 

 

F) aligátor 

 

G) berneška 

 

 

 



3. Najdi zvíře 

 
Homonyma jsou slova, která se stejně píší, ale mají různý význam. Např. kolej (po které jezdí 

vlaky x ubytování pro studenty). Vymysli homonyma, která jsou v jednom z významů zvířetem, a 

ta nám napiš. 

 

 

4. Ptačí nej 

 
Přečti si text o ptácích a doplň vynechaná slova. Na výběr máš tato: kukačky, dropi, sokoli, 

kolibříci, orli, snovači, labutě, pštrosi, albatrosi, sýkorky. Pozor, některá jsou navíc a do textu je 

nepoužiješ. 

  

Ptáci jsou dvounozí, vejce snášející obratlovci. Dnes je známo téměř 10 tisíc druhů. Mezi 

nejmenší druhy patří A)………, kteří váží jen 1,5 g, těmi největšími jsou B)………, kteří mohou 

vážit až 150 kg. Většina ptáků létá a může dosáhnout i velké rychlosti. Těmi nejrychlejšími jsou 

C)………, kteří mohou při lovu letět až rychlostí 350 km/h. Letu jsou ptáci schopni díky 

křídlům. Největší rozpětí křídel, a to až 3,6 m, mají D)………. Na povrchu těla mají ptáci peří. 

Každý druh má ale jinou hustotu peří. Největší počet prachových pírek mají E)………. Ptáci si 

pro svá vejce staví hnízda. Mezi nejlepší stavitele patří F)………, kteří hnízdí v koloniích a 

jejichž výsledná stavba může zabírat větší část koruny stromu a připomínat domorodou chýši. 

Výjimkou jsou G)………, které svá vejce snáší do cizích hnízd. 

  

 

5. Slavná zvířata 

 
A) Ferda Mravenec se během svého putování setkal s Ťutínkem. Jaké zvíře to bylo? 

 

B) Které zvíře má Zoo Jihlava ve svém znaku? 

 

C) Jaká zvířata jsou zmíněna v písničce „Když jsem já sloužil“? 

 

D) Kdo podle báje vychoval bratry Romula a Rema? 

 



6. Kdo je na obrázku? 

  
Poznej zvíře, které je na obrázku: 

 

 A) 

 
 

B) 

 
 

 

Své odpovědi nám doplňte do našeho formuláře. 

 

 

7. Dobrovolný úkol - Vytvoř zvíře 
 

Dnešní dobrovolný úkol bude na vás. Jako základ nám bude sloužit rulička od toaletního papíru, 

kterou si rozstříhejte na cca centimetrové proužky. Z těchto koleček zkuste poskládat jakékoli 

zvíře. Fantazii se meze nekladou. Jako inspiraci přikládáme vytvořenou myšku. Pokud nemáš 

ruličku, požij proužky papíru, které slepíš do kolečka. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffj6rqbbst2ht9HJVFyb7bNswxiJZYRj4LI9UXVLtRtIHz9g/viewform?usp=sf_link


 
 

Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz, 

připočítáme ti bod navíc. 

 

 

 


