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Co umí 
zvířata

Chci to 
   vědět

Jsme taky hrozně 

zvědavá zvířata 

a chceme se o TOBĚ 

něco dozvědět!

Které zvíře 

máš 

NEJRADĚJI?

Kolik je ti 
L ET?

Jak se 
JMENUJEŠ?
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Můžeš jíst jen 

jeden druh jídla. 

Co si vybereš?

Které zvíře chceš 

mít jako domácího 

mazlíčka?

Kterou 

barvu máš 

nejraději?

Máš 

raději slunce 

a teplo, nebo 

zimu a sníh?

Vstáváš brzy 

jako skřivan,  

nebo jsi sova?
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Co je to 
zvíře?
Zvířata jsou 
živí tvorové, 
kteří dokážou 
tohle 
všechno…

Zvířata musí přijímat 
potravu, jinak by 
nepřežila. Dodává 
jim energii k pohybu 
a dalšímu růstu.

I s hovínky se musí 
šetřit! Nám vrubounům 

se ta sloní hodí ke 
spoustě věcí!

Všechna zvířata 
mohou mít mláďata – 
říkáme tomu schopnost 
rozmnožovat se neboli 
reprodukce.

1  Mláďata

Většina zvířat se pohybuje,  
aby našla potravu, vodu 
či úkryt a aby mohla utéct  
před nebezpečím.

Zvířata využívají smysly 
jako hmat, chuť, čich, zrak 
a sluch, aby zjistila, co se 
kolem nich děje.

Výkaly čili trus jsou zbytky 
potravy, které tělo zvířat  
už nepotřebuje.

Zvířata jsou zpočátku malá, 
pak začnou růst, a když jsou 
dospělá, mohou mít vlastní 
mláďata.

Zvířata dýchají vzduch. 
Aby jejich tělo fungovalo, 

potřebuje k tomu plyn 
zvaný kyslík, který je  
právě ve vzduchu. 

Postavil jsem se na nohy  

za půl hodiny po narození.  

Jak dlouho to trvalo tobě?

2  Dýchání

3  Smysly

4  Pohyb

6  Vyměšování

7  Růst

5 Potrava

Ty lístečky jsou 
k nakousnutí!



4 5

Co je to 
zvíře?
Zvířata jsou 
živí tvorové, 
kteří dokážou 
tohle 
všechno…

Zvířata musí přijímat 
potravu, jinak by 
nepřežila. Dodává 
jim energii k pohybu 
a dalšímu růstu.

I s hovínky se musí 
šetřit! Nám vrubounům 

se ta sloní hodí ke 
spoustě věcí!

Všechna zvířata 
mohou mít mláďata – 
říkáme tomu schopnost 
rozmnožovat se neboli 
reprodukce.

1  Mláďata

Většina zvířat se pohybuje,  
aby našla potravu, vodu 
či úkryt a aby mohla utéct  
před nebezpečím.

Zvířata využívají smysly 
jako hmat, chuť, čich, zrak 
a sluch, aby zjistila, co se 
kolem nich děje.

Výkaly čili trus jsou zbytky 
potravy, které tělo zvířat  
už nepotřebuje.

Zvířata jsou zpočátku malá, 
pak začnou růst, a když jsou 
dospělá, mohou mít vlastní 
mláďata.

Zvířata dýchají vzduch. 
Aby jejich tělo fungovalo, 

potřebuje k tomu plyn 
zvaný kyslík, který je  
právě ve vzduchu. 

Postavil jsem se na nohy  

za půl hodiny po narození.  

Jak dlouho to trvalo tobě?

2  Dýchání

3  Smysly

4  Pohyb

6  Vyměšování

7  Růst

5 Potrava

Ty lístečky jsou 
k nakousnutí!



6 76

Proč krokodýli 
polykají kameny?
Krokodýli polykají masitou potravu  
ve velkých kusech a kameny v žaludku  
jim ji pomohou rozmělnit.

Kdo má rád listy?
Listy a jiné části rostlin jsou 

oblíbenou potravou býložravců, 
například lenochodů. Někdy jsou 

listy tuhé, tak je musí lenochod 
dlouho žvýkat.

Proč jsou  
plameňáci růžoví?
Plameňáci jsou růžoví, protože 
se živí drobnými korýši a řasami, 
které obsahují barvivo karoten. 
Potravu přijímají vždy hlavou 
dolů. Jsou zvířata u jídla vybíravá?

Někdy ano! Některá zvířata se  
živí jen jedním druhem potravy.  

Jiná, třeba žralok tygří nebo  
medvěd hnědý, sežerou  

skoro  cokoliv.

Je tu snad někdo 

další, kdo obědvá 

hlavou dolů?

Já jsem 

mravenečník a slupnu 

spoustu mravenců 

a termitů, každý den  

jsou to tisíce! Nalepí se  

na můj dlouhý  

lepkavý jazyk.

My krokodýlové jsme jedni 

z největších masožravců na světě. 

Jíme ryby, ptáky, krysy, hady, 

ještěry, dokonce i jeleny 

a prasata.
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