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Teoretická část  

Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. 
Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi , ptáci, savci 

 

 
   

Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční 

ryby:  Dýchají žábrami. 
Rozmnožují se třením a poté 
kladou jikry. Tělo je pokryto 
šupinami a opatřeno ploutvemi 
(nepárové-ocasní, hřbetní, řitní; 
párové-prsní, břišní) 

dravá ryba, tře se 
v moři 

dravá ryba, stojaté 
vody i řeky 

tekoucí vody, tře se 
v zimních měsících 

dravá sladkovodní 
ryba 

 
 

 
   

Čolek velký Ropucha Rosni čka zelená Skokan hn ědý 

obojživelníci:  Jejich vajíčka 
jsou v rosolovitém obalu. Pulci 
dýchají žábrami, dospělí jedinci 
plícemi. Mají nestálou tělesnou 
teplotu žije ve vodě obecná-jedové 

žlázy,bezzubá ústa 
žije na stromech kladou vajíčka ve 

shlucích 

 
 
 
 



plazi : Tělo je většinou pokryto 
šupinami a jeho teplota je 
proměnlivá. Samičky kladou 
vejce v kožovitém obalu. 

  
 

 Zmije obecná Ješt ěrka obecná Užovka obojková Slepýš k řehký 
 jedovatá 

 
regenerace ocasu, 

živý se hmyzem 
umí plavat není slepý 

 
 

  
Sojka obecná Straka obecná 

ptáci : Vylehčená kostra a přeměněné přední končetiny v křídla 
jim umožňují létat. Peří jim umožňuje regulovat stálou tělesnou 
teplotu. Zobák je přizpůsoben typu potravy. Vejce ve vápenité 
skořápce kladou do hnízd, kde je vysedí. 

pěvci pěvci 

 

 
 

 
 

 

Kos černý P ěnkava obecná Strnad obecný Sýkora ko ňadra Červenka obecná Volavka popelavá 
pěvci pěvci pěvci pěvci pěvci brodiví 

 
 
 



 
 
 

 
 

  
 

 
Kachna divoká Lyska černá Poštolka obecná Kán ě lesní Sý ček obecný Strakapoud velký 

vrubozobí krátkokřídlí dravci dravci sovy šplhavci 
 

  
Rejsek obecný Ježek západní 

savci:  Tělo je zpravidla pokryto srstí, která pomáhá udržovat 
stálou teplotu. Většina má dobře vyvinutý zrak, sluch a čich. 
Savci rodí živá mláďata, která se živý sáním mateřského mléka. 
Mají čtyři končetiny, které jsou uzpůsobeny specifickému životu. 

hmyzožravec hmyzožravec 

  
 

 
  

Zajíc polní Plšík lískový Hraboš polní Liška obecná  Srnec obecný Muflon 

býložravec - 
60km/h, plave 

staví si hnízdo, do 
kterého vrhá slepá 

mláďata 

žije na polích, 
loukách v koloniích šelma psovitá 

sudokopytník, 
býložravec 

sudokopytník, 
býložravec 



  
 

  

 
Vydra říční Kuna lesní Lasice kol čava Jezevec lesní Prase divoké Netopýr velký 

výborně plave šplhá, loví v noci - 
masožravec 

lasicovitá šelma žije v rodinách, 
v norách 

žije v lesích-stáda  
jsou všežravci 

chytá hmyz díky 
ultrazvuk. vlnám 

 
Praktická  část  

Poznáš 10 stop a určíš hlasy 5 ptáků 
 
Hlasy pták ů:  
Pěnkava obecná -  Zpěv se skládá z řady silných, energických tónů, který je ukončený dlouhým, 

hrčivým motivem.  
Sýkora ko ňadra -  Jejich zpěv se skládá ze dvou tónů. Mají zvonivě znějící hlas a donekonečna 

opakují "cicitá cicitá" Tóny nelze napodobit ani pískáním. 
Strnad lu ční- Jejich zpěv začíná třemi oddělenými tóny. Na ně navazují velmi rychle za sebou 

jdoucí tóny, jako chrastění klíči. 
Sojka obecná Zpěvem je daleko slyšitelné, zdvojeně vydávané "křá křá", nebo prudce vyrážené, 

protáhlé "č č" Místy vydává táhlé, vysoké, mňoukavé "hijé". 
Kos černý Zpěv je charakteristicky flétnovitě zabarven, bohatý na motivy, které však 

neopakuje bezprostředně po sobě. 
 
 



Stopy:  
 

 
 

  
 

 

Zajíc polní Ko čka domácí Pes Prase divoké Srnec obecný Hraboš poln í 
má delší nohy než 
králík, délka přední 

tlapky  asi 3 cm, 
zadní 13 cm, při 

běhu klade přední 
tlapky za zadní 

otisk palce není 
nikdy zřetelný, 

stejně jako 
pazourky,stopa je 

téměř kulatá, délka: 
3,5 cm, šířka: 3 cm 

je kulatější než 
stopa lišky, 

pazourky jsou málo 
zřetelné, délka i 
šířka záleží na 

druhu psa 

malé zadní prstíky v 
půdě dobře 

viditelné, vzadu dvě 
hlavní kopýtka, 

délka: 10 cm, šířka: 
6 cm 

úzký tvar, 
prodloužená 

kopýtka, délka: 4,5 
cm, šířka: 3 cm 

jen 4 prsty na 
přední tlapce, 

délka: jen 2 cm  

 

 
 

  

 

 Koroptev  Kachna divoká Liška obecná Veverka  

 

přední prsty dlouhé, 
zadní prst velmi 

krátký, délka: 4,5 
cm 

zadní prst je krátký 
a silný, délka: 5 cm 

4 dobře viditelná 
bříška prstů, 1 

prostřední bříško, 
ostré a dlouhé 

pazourky, délka: 5 
cm, šířka: 4,5-5 cm 

přední tlapka má 4 
prsty, dlouhé, tenké 
a dobře oddělené, 

délka: 4 cm, šířka: 2 
cm, zadní tlapka: 

délka: 5 cm, šířka: 
2,5-3,5 cm 

 

 


