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Rosnička zelená (Hyla arborea)
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Cílem tohoto projektu je přiblížit dětem předškolního věku běžné druhy volně žijících zvířat vyskytujících se v naší přírodě. K tomuto záměru jsme použili jak ilustrace jednotlivých zvířat, tak speciálně složené doprovodné říkačky, rýmovačky,
hádanky a texty. Materiál doporučujeme používat postupně podle jednotlivých druhových skupin (obojživelníci, plazi,
ptáci a savci) tak, aby si děti co nejvíce zvířat a říkaček zapamatovaly.
Určeno výhradně pro žáky mateřských škol a maximálně prvního stupně škol základních.
Jedno paré obsahhuje 40 karet s následujícími druhy živočichů:
ptáci

plazi

obojživelníci a rak

savci

Kos černý
Špaček obecný
Sýkora modřinka
Vlaštovka obecná
Jiřička obecná
Vrabec polní
Stehlík obecný
Skřivan polní
Červenka obecná
Dlask tlustozobý
Konipas horský
Sojka obecná
Straka obecná
Výr velký
Ledňáček říční
Kormorán velký
Labuť velká
Čáp bílý

Ještěrka obecná
Slepýš křehký
Zmije obecná
Užovka obojková

Skokan hnědý
Ropucha obecná
Rosnička zelená
Mlok skvrnitý
Čolek obecný
Rak říční

Srnec evropský
Prase divoké
Zajíc polní
Veverka obecná
Bobr evropský
Ježek západní
Liška obecná
Jezevec lesní
Kuna lesní
Lasice kolčava
Rys ostrovid
Netopýr velký
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Liška obecná (Vulpes vulpes)
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O lišce se toho napovídá. Říká se jí například postrach
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V noře jsou schoulené rezavé
y.
noru opustí, než aby ji museli sdílet s takovými nepořádník
shora rezavá
kožíšky, jen konce ocásků bílé
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tak i nohy. Liška vlastně vypadá, jako kdyby měla na nohou
V noci jde na lov tiše jak myška,
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K tomu všemu má šikmé oči jako nějaký Japonec a dlouhý
ale ani
z kurníku slepice odnese…?
Lovit ale liška umí. Nejčastěji loví myši a hraboše, nepohrdne
ulovit i větší
broukem nebo žížalou a pochutná si i na borůvkách. Dokáže
má nejraději
kořist, jako jsou ptáci, zajíci nebo srnčata. Z domácích zvířat
lišek pomocí potravy, ve
u nemocí – vzteklinou. Proto se leckde provádí očkování
slepice. Podobně jako pes, i liška se může nakazit nebezpečno
za bílého dne a které před vámi neutečou!
které je přimíchána vakcína. Pozor na lišky, které potkáte

Další informace naleznete také na www.desop.cz.
Dotovaná cena jednoho výtisku je 300 Kč + poštovné a balné

Objednávat si můžete na adrese:
DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
ptactvo@desop.cz
Nebo formou SMS zprávy na tel. čísle 777 145 960
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Užovka obojková (Natrix natrix)
Těsně za
Tahle užovka vypadá, jako kdyby se narodila v Turecku.
vodu a umí
hlavou po stranách krku hrdě nosí dva žluté půlměsíce. Miluje
u potoka, nebo
výborně plavat. Proto ji najdeme poblíže zatopených lomů,
anakonda.
u rybníka. Ráda plave na hladině a vlní se přitom jako
může
Užovka obojková je náš nejhojnější had a když je dobře rostlá,
jedové zuby
měřit více než metr. Nemusíme se jí ale vůbec bát. Nemá
má s námi
a před člověkem se vždy snaží co nejrychleji zmizet. Nejspíše
lidmi nějaké špatné zkušenosti.
zbarvený
Kromě svých výrazných půlměsíců má užovka zbytek těla
had roste, stará
dohněda, někdy skoro černě nebo zase šedozeleně. Jak
užovka
kůže je mu pořád těsnější a těsnější. Když už to není k vydržení,
připravenu
už
má
se prostě vysvleče z kůže. Pod starou těsnou slupkou
potřeby naší
kůži novou, která je pružnější a pěkně se roztáhne podle
tloustnoucí dámy.
hodně vodUžovka žije hlavně v nížinách a pahorkatinách, kde je
tím menší
ních ploch, mokřadů a sluníčka. Čím výše do hor se vydáme,
hlavně žábami
se
Živí
potkali.
ní
s
se
bychom
že
nost,
pravděpodob
je
Zajímavý je
a jejich pulci, ale nepohrdne ani myší nebo malou rybkou.
užovka
chytrá
její způsob obrany před nebezpečím. Když jde do tuhého,
že je mrtvá. Tak
vyloučí z těla odporně páchnoucí tekutinu a předstírá,
nepřítele.
oklame kdejakého

ka růžovka,
zpečná muchomůr
be
ne
ní
ne
k
ja
k
…?
Ta
líží had se jménem
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Tak jak není nebezpečná
muchomůrka růžovka, zrovna tak ti
neublíží had se jménem…?
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Ledňáček říční (Alcedo atthis)
zdatný potápěč a hlavně
Ledňáček je velký rybář, zručný razič tunelů,
má na hlavičce, na zádech a na
krasavec. Jeho modrozelené peří, které
podle toho lesku také
se
Však
leskne.
ě
nádhern
křídlech, se ve slunci
m“. Když chceme ledňáčka uvidět,
ledňáčkovi přezdívá„létající drahoka
Ale ne k ledajaké vodě. Ledňáček
musíme se za ním vypravit k vodě.
tekoucí a nejlépe, kdyby to
má rád vodu průzračnou, čistou, pomalu
vítr. To jsou nároky – co?
bylo někde v údolí, kde moc nefouká
ve kterém by se dala snadno
Poblíž té vody by měl být strmý břeh,
jmě musejí být rybky, nejlépe
vyhloubit hnízdní nora. Ve vodě samozře
y by zarostlé břehy a také větve, co
ty malé, ty chutnají nejlíp. Neškodil
místo najdeme, můžeme na těch
by zasahovaly do vody. Když takové
třeba každé ráno. Tedy v případě,
větvích nad vodou pozorovat ledňáčka
dělat hluk, uslyšíme jenom
že budeme tiše jako myšky. Když budeme
náš modrý drahokam, jak
spatřit
e
zašustění křídel a možná stihnem
těsně nad vodou odlétá kamsi do dáli.
podíváme se alespoň na jeho
uletěl,
ledňáček
tedy
nám
už
Když
ňte na splétané hnízdečko
hnízdo. Hnízdo? Ale kdepak! Zapome
Nad hladinou řeky letí
hnízdo, to je asi metr dlouhá nora
z kořínků, mechu a trávy. Ledňáččí
jejím konci je malá kotlinka, kam
modrý obláček,
vyhrabaná do kolmého břehu. Na
vajíčka ale nejsou jako
Tahle
vajíček.
bílých
sedm
až
šest
samička snese
v zobáku si nese rybku,
spíš připomínají pingpongové
ta slepičí. Jsou totiž skoro kulatá, takže
hlavně
už vím, je to…?
krmí
je
ledňáčci, rodiče
míčky. Když se z míčků vyklubou malí
rybkami a vodním hmyzem.
k
Ledňáče
rybku?
celou
t
spolknou
ji ledňáček polykal z druhé
Mimochodem – víte jak správně
krku sklouzla hlavou napřed. Kdyby
se musí v zobáku otočit tak, aby do
drží rybku obráceně.
vás to naučí, dobře ho pozorujte. Ryba
nic příjemného. Ale támhleten ledňáček
mu šupinami v hrdle a to by asi nebylo
se
by
já jsem vám to říkal.
zapříčila
–
Vidíte,
pryč.
ocásku
je
od
už
–
a
–
strany
Tiše, ať ho nevyplašíme! Frrrrrrrr
m.
mláďatů
nebo
družce
svojí
nese
Opravdu? Tak to ji

Nad hladinou řeky letí modrý obláček,
v zobáku si nese rybku, už vím, je to…?

Ukázky karet dalších živočichů
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