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SAVCI I

Vylušti tajenku (číslo v závorce udává písmeno, které tvoří tajenku):

	Základní stavební a funkční jednotka organismu. (1)

Geografické místo výskytu ježury. (8)
Australský vejcorodý savec se širokým zobákem. (5)
Specialista na blahovičník. (4)
Způsob orientace u netopýrů. (3)
Věda zabývající se chováním zvířat. (6)
Primát nejbližší člověku. (2)
Nejrychlejší kočkovitá šelma. (2)


Najdi v uvedených větách jméno savce:

Jarda někdy dokáže překvapit svým výkonem.
Ztracený pes vypadal stejně jako Alan od sousedů. 
Vždycky jsem chtěl řídit kombajn. 
Venku na nás už čekali kamarádi. 
Líbila se mu zelená i černá bunda.
Nenech své myšlenky jen volně plynout!
	Loď vlnobití zaneslo na neobydlený ostrov.
Nechceš-li škaredým být, musíš se denně mýt!


Přiřaď k danému savci místo výskytu:

JAGUÁR                                             MADAGASKAR


LEMUR                                               SEVERNÍ POLÁRNÍ OBLASTI


LEV                                                      JIŽNÍ AMERIKA


KLOKAN                                             AUSTRÁLIE


LEDNÍ MEDVĚD                                AFRIKA  

 
Kdo nepatří mezi savce?

       POTKAN, VELBLOUD, VČELA, VELRYBA, KROKODÝL, ZEBRA, KRÁLÍK,                                               
       LIŠKA, ŽRALOK, DELFÍN



Podle stručné charakteristiky lovu kořisti urči, o jakou šelmu se jedná:

             a) Pronásleduje kořist rychlostí až 120 km/h. Touto rychlostí však vydrží běžet                                                    
     maximálně 300m. Zaútočit může i ze stromu. Má jen částečně zatažitelné             
     drápy.                                                   …………………………………….

 b) Tato šelma  loví ve skupině. Hlavním aktérem při lovu bývá samice. Kořist  
     vyplaší, oddělí od stáda a zažene do míst, kde již čekají ostatní členové 
           smečky.                                               …………………………………….. 
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SAVCI I - ŘEŠENÍ

Vylušti tajenku (číslo v závorce udává písmeno, které tvoří tajenku):

	Základní stavební a funkční jednotka organismu. (1) BUŇKA

Geografické místo výskytu ježury. (8) AUSTRÁLIE
Australský vejcorodý savec se širokým zobákem. (5) PTAKOPYSK
Specialista na blahovičník. (4) KOALA
Způsob orientace u netopýrů. (3) ECHOLOKACE
Věda zabývající se chováním zvířat. (6) ETOLOGIE
Primát nejbližší člověku. (2) ŠIMPANZ
Nejrychlejší kočkovitá šelma. (2) GEPARD


Najdi v uvedených větách jméno savce:

Jarda někdy dokáže překvapit svým výkonem. DANĚK
Ztracený pes vypadal stejně jako Alan od sousedů. KOALA
Vždycky jsem chtěl řídit kombajn. KOMBA
Venku na nás už čekali kamarádi. KUNA
Líbila se mu zelená i černá bunda. EMU
Nenech své myšlenky jen volně plynout! MYŠ
Loď vlnobití zaneslo na neobydlený ostrov. SLON
	Nechceš-li škaredým být, musíš se denně mýt! LIŠKA


Přiřaď k danému savci místo výskytu:

JAGUÁR                                             MADAGASKAR


LEMUR                                               SEVERNÍ POLÁRNÍ OBLASTI


LEV                                                      JIŽNÍ AMERIKA


KLOKAN                                             AUSTRÁLIE


LEDNÍ MEDVĚD                                AFRIKA  

 
Kdo nepatří mezi savce?

       POTKAN, VELBLOUD, VČELA, VELRYBA, KROKODÝL, ZEBRA, KRÁLÍK,                                               
       LIŠKA, ŽRALOK, DELFÍN



Podle stručné charakteristiky lovu kořisti urči, o jakou šelmu se jedná:

             a) Pronásleduje kořist rychlostí až 120 km/h. Touto rychlostí však vydrží běžet                                                    
     maximálně 300m. Zaútočit může i ze stromu. Má jen částečně zatažitelné             
     drápy.                                          
                             GEPARD         

 b) Tato šelma  loví ve skupině. Hlavním aktérem při lovu bývá samice. Kořist  
     vyplaší, oddělí od stáda a zažene do míst, kde již čekají ostatní členové 
           smečky.          
                                   LEV

  

































