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FAUNA AUSTRÁLIE
1. Vyškrtni ta zvířata, která v Austrálii nežijí:
JAGUÁR, DINGO, KLOKAN, VOMBAT, ORANGUTÁN, PTAKOPYSK, KAKADU,   JEŽURA, ZEBRA, PANDA, 
2. Utvoř správné dvojice:
 ptakopysk                                                blahovičník
ďábel medvědovitý                                 elektroreceptory
 tajpan                                                      ohrožený druh                                             
koala                                                        silný jed
3. Podle krátké charakteristiky poznej australského živočicha:
a) Pták ze skupiny běžců. Obývá deštné lesy, někdy zavítá i do zahrad a parků, kde hledá plody. Samec sedí na vejcích i vodí mláďata. Jeho tělo je černé, hlava a krk výrazně zbarvený.
…………………………….
b) Zavalitý savec s bodlinami na těle. Živí se především mravenci, které chytá pomocí dlouhého a lepkavého jazyka. Vyskytuje se na celém území Austrálie.
…………………………….
4. Vyber správnou odpověď:
1. Vakomyš hnědá si buduje hnízdo:
    a) v dutých pařezech                  b) v norách                         c) v korunách stromů
2. Klaun třípruhý je:
    a) pták                                        b) savec                              c) ryba
3. Moloch ostnitý obývá australské:
    a) stepi                                       b) deštné lesy                      c) pouště
4. Samice karety obrovské se poprvé rozmnožuje ve věku asi:
    a) 30 let                                      b) 60 let                               c) 5 let
5. Rosela pestrá je:
    a) pták                                         b) ryba                                c) vačnatec 
                    
5. Pravda nebo lež?
a) Kasuáři napomáhají šířit semena lesních stromů.
b) Blahovičník je jiné označení pro eukalyptus.
c) Ara obývá australské deštné lesy.
d) Největším australským dravcem je ibis australský.
e) Dingo se živí rostlinnou potravou.
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FAUNA AUSTRÁLIE -  ŘEŠENÍ
1. Vyškrtni ta zvířata, která v Austrálii nežijí:
JAGUÁR, DINGO, KLOKAN, VOMBAT, ORANGUTÁN, PTAKOPYSK, KAKADU,   JEŽURA, ZEBRA, PANDA, 
2. Utvoř správné dvojice:
 ptakopysk                                                blahovičník
ďábel medvědovitý                                 elektroreceptory
 tajpan                                                      ohrožený druh                                             
koala                                                        silný jed
3. Podle krátké charakteristiky poznej australského živočicha:
a) Pták ze skupiny běžců. Obývá deštné lesy, někdy zavítá i do zahrad a parků, kde hledá plody. Samec sedí na vejcích i vodí mláďata. Jeho tělo je černé, hlava a krk výrazně zbarvený.
………KASUÁR…………………….
b) Zavalitý savec s bodlinami na těle. Živí se především mravenci, které chytá pomocí dlouhého a lepkavého jazyka. Vyskytuje se na celém území Austrálie.
………JEŽURA…………………….
4. Vyber správnou odpověď:
1. Vakomyš hnědá si buduje hnízdo:
    a) v dutých pařezech                  b) v norách                         c) v korunách stromů
2. Klaun třípruhý je:
    a) pták                                        b) savec                              c) ryba
3. Moloch ostnitý obývá australské:
    a) stepi                                       b) deštné lesy                      c) pouště
4. Samice karety obrovské se poprvé rozmnožuje ve věku asi:
    a) 30 let                                      b) 60 let                               c) 5 let
5. Rosela pestrá je:
    a) pták                                         b) ryba                                c) vačnatec 
                    
5. Pravda nebo lež?
a) Kasuáři napomáhají šířit semena lesních stromů. PRAVDA
b) Blahovičník je jiné označení pro eukalyptus. PRAVDA
c) Ara obývá australské deštné lesy. LEŽ
d) Největším australským dravcem je ibis australský. LEŽ
e) Dingo se živí rostlinnou potravou. LEŽ 




