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Zajímavosti z ptačí říše 

Ověřeno dne 23.4. 2013 

Eva Ždímalová 

Čtenářské a informační dovednosti v předmětu Člověk a jeho svět 

3. ročník 

25 – 30 minut 

Využití v kapitole o jarní přírodě. 

Žáci si čtou zajímavosti z ptačí říše. Každému odstavci však chybí 

nadpis, který je třeba dopsat. Nadpisem musí být nějaká otázka, 

protože text je vlastně odpovědí na ni. Např. Proč ptáci zpívají? 

 

Texty z ptačí říše jsou použity z dětské přílohy časopisu Ano.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajímavosti z ptačí říše 

1.   …………………………………………………………………………………………………………………… 

     No přece pštros! Pštros dvouprstý je větší než tvůj táta nebo máma, protože 

může být vysoký 2, 5 metru a vážit až 135 kg. Protože je tak velký a těžký, 

neumí létat. Zato rychle běhá, dokonce až 72 km v hodině. Tedy rychleji, než 

auto , které projíždí městem. 

 

2.   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

    Neumějí. Všichni sice mají křídla, ale do vzduchu se nevznesou. Tak třeba 

pštros, o kterém jsme už mluvili. Kiwi se zase rád toulá vysokou trávou, tučňáci 

výborně plavou a umí se potápět. 

 

3.   …………………………………………………………………………………………………………………… 

     Většinou ne pro své potěšení. Zpívají buď, aby si namluvili nějakou pěknou 

samičku, která se jim líbí, nebo aby někoho varovali, když se blíží nebezpečí. No 

a podle hlasu poznají také malá ptáčátka svoje rodiče. 

 

4.   …………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Když dlouho běžíš, rozbolí tě nohy. Také ptáci se při dlouhém letu unaví. 

Jenže často není kde si odpočinout – třeba když letí nad mořem. A proto 

přestanou mávat křídly a nechají se pouze nést vzduchem a plachtí.  

 

5.    ……………………………………………………………………………………………………………………. 

     Není to proto, že by se jim u nás nelíbilo. Jenže když se změní roční období a 

nastane zima, nenašli by u nás dost potravy a třeba by i zmrzli. A tak už koncem 

léta a během podzimu letí na jih, kde zimu přečkají. A třeba takový rybák 

dlouhoocasý létá od severního pólu až k jižnímu a na cestě urazí někdy i více 

než 35 tisíc kilometrů. 


