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FAUNA AFRIKY
1. Uvedená zvířata roztřiď podle typů krajin, ve kterých v Africe přebývají:
PŠTROS, SURIKATA, ZEBRA, GORILA, ŽIRAFA, OKAPI, LEVHART, ŠIMPANZ, SLON, LEV, HYENA, ŠTĚTKOUN
poušť
savana
deštný les













2. Podle charakteristiky poznej zvíře žijící v Africe:
a) Kočkovitá šelma obývající savany. Žije samotářsky, o samotě i loví. Dává přednost středně velkým antilopám, které si pak vynáší do korun stromů. Na rozdíl od jiných šelem, které svou kořist pronásledují rychlým během, tato šelma se za kořistí tiše plíží. 
…………………….
b) Pouštní tvor menší velikosti. Žije v početných skupinách. Příslušníci rodiny hrabou společné nory. Živí se hlavně hmyzem, který vyhrabávají nezatažitelnými drápy. Ráno se s oblibou vyhřívají ve vzpřímeném postoji. 
……………………..
3. Rozlušti tajenku. Číslice v závorce udává kolikáté písmeno v odpovědi tvoří tajenku:
1. Název mohutné africké řeky v jejíž blízkosti žijí okapi, Štětkovi, šimpanzi.(4)
2. Starší označení pro levharta. (5)
3. Jiné označení pro africký stát Kongo. (1)
4. Nejrychlejší šelma na světě. (2)
5. Rodové jméno afrického ptáka s mohutnými křídly, dlouhou chocholkou v zátylku. Pohybuje se spíše po zemi chůzí. Živí se ještěrkami, sarančaty. (5)
6. Jediný žijící druh příbuzný žirafám, když na první pohled se podobá zebrám. (3) 

4. Vyber správnou odpověď:
1. Největším nebezpečím pro stáda migrujících zeber při přechodu řek jsou:
a) krokodýli                                     b) hroši                                              c) silné proudy
2. U pštrosa dvouprstého na vejcích sedí:
a) samička                                        b) samička se střídá se samcem        c) samec    
3. Gepard může běžet rychlostí až:
a) 70km/h                                         b) 200km/h                                        c) 120 km/h
4. „Bushmeat“ je pojem označující:
a) lov zvířat pro maso a obchod       b) období páření u goril                   c)tahy zvířat za vodou
5. Kolik krčních obratlů má žirafa:
a) 12                                                  b) 7                                                  c) 21

5. Pravda nebo lež?
a) Bonobo je jeden z druhu lidoopů žijící v deštných pralesech Afriky.
b) Některé druhy gazel nemusí za celý život přijímat tekutiny.
c) Hlavním lovcem je u lvů při získávání kořisti samec.
d) Hroši mají kůži, která je schopná odolávat vysokému žáru afrického slunce.
e) Sloni se mezi sebou umí dorozumívat až na vzdálenost 5km.
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FAUNA AFRIKY-ŘEŠENÍ
1. Uvedená zvířata roztřiď podle typů krajin, ve kterých v Africe přebývají:
PŠTROS, SURIKATA, ZEBRA, GORILA, ŽIRAFA, OKAPI, LEVHART, ŠIMPANZ, SLON, LEV, HYENA, ŠTĚTKOUN
poušť
savana
deštný les

SURIKATA


LEVART
PŠTROS, HYENA
ZEBRA, SLON
ŽIRAFA, LEV

                GORILA
OKAPI
ŠIMPANZ
ŠTĚTKOUN

2. Podle charakteristiky poznej zvíře žijící v Africe:
a) Kočkovitá šelma obývající savany. Žije samotářsky, o samotě i loví. Dává přednost středně velkým antilopám, které si pak vynáší do korun stromů. Na rozdíl od jiných šelem, které svou kořist pronásledují rychlým během, tato šelma se za kořistí tiše plíží. 
…………LEVHART………….
b) Pouštní tvor menší velikosti. Žije v početných skupinách. Příslušníci rodiny hrabou společné nory. Živí se hlavně hmyzem, který vyhrabávají nezatažitelnými drápy. Ráno se s oblibou vyhřívají ve vzpřímeném postoji. 
…………SURIKATA…………..
3. Rozlušti tajenku. Číslice v závorce udává kolikáté písmeno v odpovědi tvoří tajenku:
1. Název mohutné africké řeky v jejíž blízkosti žijí okapi, Štětkovi, šimpanzi.(4)   KONGO
2. Starší označení pro levharta. (5) LEOPARD
3. Jiné označení pro africký stát Kongo. (1) ZAIR
4. Nejrychlejší šelma na světě. (2) GEPARD
5. Rodové jméno afrického ptáka s mohutnými křídly, dlouhou chocholkou v zátylku. Pohybuje se spíše po zemi chůzí. Živí se ještěrkami, sarančaty. (5) HADILOV
6. Jediný žijící druh příbuzný žirafám, když na první pohled se podobá zebrám. (3) OKAPI

4. Vyber správnou odpověď:
1. Největším nebezpečím pro stáda migrujících zeber při přechodu řek jsou:
a) krokodýli                                     b) hroši                                              c) silné proudy
2. U pštrosa dvouprstého na vejcích sedí:
a) samička                                        b) samička se střídá se samcem        c) samec    
3. Gepard může běžet rychlostí až:
a) 70km/h                                         b) 200km/h                                        c) 120 km/h
4. „Bushmeat“ je pojem označující:
a) lov zvířat pro maso a obchod       b) období páření u goril                   c)tahy zvířat za vodou
5. Kolik krčních obratlů má žirafa:
a) 12                                                  b) 7                                                  c) 21

5. Pravda nebo lež?
a) Bonobo je jeden z druhu lidoopů žijící v deštných pralesech Afriky. PRAVDA
b) Některé druhy gazel nemusí za celý život přijímat tekutiny. LEŽ
c) Hlavním lovcem je u lvů při získávání kořisti samec. LEŽ
d) Hroši mají kůži, která je schopná odolávat vysokému žáru afrického slunce. PRAVDA
e) Sloni se mezi sebou umí dorozumívat až na vzdálenost 5km. PRAVDA




