
 

 

PRACOVNÍ LIST K VÝSTAVĚ „ JAKO VEJCE VEJCI“ 

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

 

1) Spoj správné charakteristiky krmivých a nekrmivých ptačích mláďat: 

 Krmivá ptáčata                          rodí se slepá, bez peří, rodiče se o ně musí hned po narození starat 

 Nekrmivá ptáčata       jsou zčásti opeřená, vidí, rodiče se o ně starat nemusí 

 

2) Vejce ptáků mohou nabývat různého tvaru. Kteří naši ptáci mají svá vejce kulatá? 

 

a) Slepice 

b) Husy 

c)    Sovy 

d)    Sýkorky 

 

 

3) Který žijící pták má největší vejce na světě? 

 

pštros………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

4) Zajímavý způsob hnízdění má i kalous ušatý. Jak si zařizuje své hnízdo?  

 

Využívá stará hnízda jiných ptáků. Do nich klade svá vejce a stará se o ně 

 

5) Spoj jednotlivé druhy ptáků s místem, kde hnízdí: 

 

Káně lesní    dutiny stromů 

Strakapoud velký   na stromech 

Křepelka polní    na zemi 

Sýkora koňadra 

 



 
6) Jakou rozmnožovací strategii využívají naše kukačky? 

 

a) Hnízdní parašutismus 

b) Hnízdní parazitismus 

c) Hnízdní symbióza 

d) Hnízdní predace 

 

 

7) Pokud znáš odpověď na předchozí otázku, nebude pro tebe těžké popsat, jak se tedy    

      kukačky ke svým vajíčkům chovají: 

 

Kukačky přenechávají starost o svá vejce jiným druhům ptáků, kladou svá kukaččí vejce do cizích hnízd. 

(Kukaččí ptáče se vyklube dříve a ostatní domácí vejce vyhodí z hnízda ven)………………………………………….. 

 

 

8) Jaký je rozdíl mezi ptačími a plazími vejci? 

 

Vejce plazů jsou kožovitá, vejce ptáků mají pevnou skořápku…………………………………………………………………. 

 

9) Ptáci hnízdící v dutinách mají vejce bílá. Proč nejsou kropenatá, barevná nebo jinak maskovaná? 

 

V dutinách je tma a vejce proto nemusí být maskována tak, aby v okolním prostředí 

nebyla vidět. Bílá vejce jsou navíc ve tmě lépe viditelná…………………..………………............... 

 

 

 

 

10) Je pravda, že se pomocí vajec rozmnožují i někteří savci?                  ANO – NE 

(ježury a ptakopyskové se rozmnožují pomocí vajec) 

 

11) V obchodě můžeš koupit vajíčka označená zajímavými kódy.  
              Víš, co jeho znaky znamenají? 
 

  

1 druh chovu slepic………………………………………………………………………….  

 

2 země původu vejce.........................................................................                                      


