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Pracovní list - Zvířata v přírodě 

V přírodě žije velké množství různých zvířat. Žijí ve vodě, v lese, na louce, na poli, pod zemí. 

Jsou přizpůsobená prostředí, ve kterém žijí. Lidé i zvířata potřebují ke svému životu dýchat, přijímat 

potravu, pít a rozmnožovat se.  Některá se živí masem, jiná rostlinami. Všechna zvířata se pohybují. 

Chodí, plazí se, skáčou, létají, plavou nebo se dokážou pohybovat více pohyby najednou. V létě 

můžeme v přírodě pozorovat více zvířat, protože potřebují ke svému životu teplo. Zimu část zvířat 

prospí, část se stěhuje do teplých krajin.  

 

1. Doplň do tabulky, v  jakém prostředí žijí zvířata na obrázcích (např.: les, pole, voda, louka): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

   

 

 

2. Napiš jména zvířat, která žijí (můžeš použít i zvířata z předchozího cvičení): 

Ve vodě 
 
 

Na zemi 
 
 

V zemi 
 
 

 

 



 

3. Doplňovačka s tajenkou: 
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1. Domácí zvíře 

2. Dravá ryba 

3. Některá zvířata prospí zimu zimním ………… 

4. Zvíře žijící na poli 

5. Roční období 
 
Tajenka: (ptáci) 

 

4. Odpověz na otázky: 

Kde všude mohou žít zvířata? 

Co potřebují zvířata k životu? 

Která životní potřeba může zvířatům chybět v zimě? 

Uveď příklady zvířat, která žijí ve vodě, na polích a v lese (nejméně 5 z každého prostředí)? 

Víš, proč mají zvířata ochranné zbarvení? 

 

5. Dokresli jednotlivým zvířatům prostředí, ve kterém žijí: 
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-07-15]. Dostupné pod licencí Public domain a Clker na WWW: 
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motýl: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=14351&picture=motyl-na-kvetine> 

kachny: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=9405&picture=par-kachen-divokych-plavani> 

veverka: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=21370&picture=veverka-jist-matice> 

kanec: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=20586&picture=kanci-les> 

liška: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=11135&picture=liska> 

sova: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=15693&picture=ural-sova> 

kachny: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=23605&picture=odpoledni-prochazka> 

bažant: <http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=23605&picture=odpoledni-prochazka> 

zajíc: <http://www.clker.com/clipart-16988.html> 

orka: <http://www.clker.com/clipart-1746.html> 

žába: <http://www.clker.com/clipart-13787.html> 

vlaštovka: <http://www.clker.com/clipart-3327.html> 

slon: <http://www.clker.com/clipart-3408.html> 

orel: <http://www.clker.com/clipart-2639.html> 
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