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Čáp bílý a kachna divoká 

Ověřeno dne 16. 4. 2013  

Eva Ždímalová 

Čtenářské a informační dovednosti v předmětu Člověk a jeho svět 

3. ročník 

30 – 40 minut 

Využijeme v kapitole Život v přírodě. 

     Žáci si přečtou článek o čápovi a kachně divoké. Potom si mají do pracovního 

listu zapisovat rozdíly mezi těmito ptáky a rychlejší děti zapíší i společné znaky. 

Každý se svými poznatky seznámí ostatní. Doma vyhledají k oběma ukázkám 

obrázky a do pracovního listu si je nalepí. Vyhledávají i další informace. 

Text podle knihy Jiřího Felixe a Květoslava Híska: Ptáci luk, bažin a vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čáp bílý 

Čáp bílý je jedním z nejznámějších evropských ptáků. Je tažný – začátkem srpna 

nebo v září se vydává až do Afriky. V březnu nebo začátkem dubna se objevuje 

na hnízdištích. Hnízdo je vystavěno z větví a klacíků. Čápi používají po léta 

stejné hnízdo a pokaždé ho přistavují. Nové hnízdo je hotové asi za 8 dní. 

V dubnu až květnu snáší samice 4 – 5 vajec, na kterých se v sezení střídají oba 

partneři. V noci sedí samice sama. Za 30 – 34 dní se vylíhnou mláďata, kterým 

přinášejí staří potravu a vyvrhují ji na hnízdo. Asi za 2 měsíce jsou mladí schopni 

letu. Čápi jsou výluční masožravci. Loví na mělčině ve vodě, na loukách i na 

polích. Jejich kořistí jsou malí hlodavci, žáby, ještěrky, rybky a hmyz. Za letu je 

čáp dlouhý asi 1 metr. Ozývá se klapáním zobáku a mláďata vydávají mňoukavé 

zvuky. 

 

 

Kachna divoká 

Tito ptáci hnízdí po celé Evropě. Od nás se nestěhují, ale ze severních zemí ano. 

Obývají stojaté vody i řeky a to i ve městech. Hnízdí v párech. Nápadně 

zbarvený samec si hnědavou samici namlouvá – sklání zobák, čepýří se, 

pocukává ocasem a pokyvuje hlavou. Hnízdo staví samice sama. Bývá na zemi, 

ale i na stromech. Je vystlané listy, stébly, drobnými klacíky a prachovým peřím. 

Samice snáší 9 – 13 vajec a sama na nich sedí 22 – 26 dní. Když se mláďata 

vylíhnou a oschnou, hned je odvede na vodu. Potravu si shánějí sama, matka je 

nekrmí. Živí se různými semeny, výhonky, trávou, sbírají potravu na hladině, 

loví i hmyz a červy. Kachna měří asi půl metru na délku. Samec se ozývá 

hlasitým „fíhb“ nebo „reb,reb“. Samice vydává kvákavé „ kvekkvekkvek“. 

 

 

 

 



Jaké rozdíly jsem objevil(a)? 

                     čáp bílý                                    X                          kachna divoká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mají společného? 


