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Dravci a sovy 

Předmět: Přírodopis 

Ročník: 7. ročník 

Tematický okruh: Ptáci – členění (ekosystémy) 

Anotace:  1. společné a rozdílné znaky dravců a sov (skupinová práce) 

   2. referát – dravci a sovy 

   3. zápis do sešitu – dravci  

   4. osmisměrka – zástupci dravců  

   5. vyhledávání informací o zástupcích dravců 

   6. zápis – sovy 

   7. pracovní sešit strana 25 

   8. otázky na závěr   



Společné a rozdílné znaky dravců a sov 

1. Vytvoříme 4 skupiny.  
2. Dvě dostanou za úkol vymyslet společné znaky a znaky rozdílné. 
3. Po 5 minutách srovnáme výsledky práce všech skupin.   



Zápis do sešitu 

DRAVCI A SOVY 

- masožravci (velmi dobří letci) 
- výborné smysly (především zrak a sluch) 
- k lovu mají ostré hákovitě zahnuté zobáky a silné nohy se srpovitě 
zahnutými drápy 
- nestravitelné zbytky vyvrhují ve formě vývržků 
- mají krmivá mláďata 
- dravci a sovy hrají klíčovou úlohu v udržování biologické rovnováhy 

Dravci a sovy nejsou systematicky příbuzní. 
Podobnost vychází  z jejich přizpůsobení k lovu.  



Osmisměrka - dravci 

V osmisměrce najdeš 11 zástupců dravců, které si napíšeš do sešitu a ve 
dvojicích o nich zjistíte informace (učebnice, internet, odborná literatura) 
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Přiřaď názvy k obrázkům dravců 
káně lesní  poštolka obecná  jestřáb lesní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sup africký  orel skalní  sokol stěhovavý 
  

nejhojnější evropský dravec 
menší dravec, i ve městech 

ohrožený druh, 
myslivci ho nemají 
rádi 

holý krk, nežije v ČR 
v ČR vzácný (2. největší po 
orlu mořském) 

drobnější, střemhlavý 
let až 300 km/hod. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buteo_buteo_1_(Lukasz_Lukasik).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_kestrel_falco_tinnunculus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Accipiter_gentilisAAP045CA.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gyps_africanus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aquila_chrysaetos_Flickr.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Accipiter_gentilis_-injured_Goshawk.jpg


Sovy 

- na rozdíl od dravců mají zavalitější tělo a velkou zakulacenou hlavu 
- hlava je velmi pohyblivá (až 270 °) 
- oči mají umístěné vedle sebe  
- spíše noční živočichové 
- neslyšný let 
- mají vratiprst (jsou schopny otočit ho dozadu – 2 + 2) 



Zástupci sov 

VÝR VELKÝ PUŠTÍK OBECNÝ 

- největší žijící sova (až 70 cm) 
- na hlavě z peří typická ouška 

- nejběžnější na území ČR 
- Rozárka z pohádky Tři oříšky pro 
Popelku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eagle.owl.arp.750pix.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Strix_aluco_3_(Martin_Mecnarowski).jpg


Zástupci sov 

KALOUS UŠATÝ 
SOVA PÁLENÁ 

- velký kolem 40 cm 
- dlouhá pera kolem uší 

- nezaměnitelný srdcovitý 
obličej 
- 36 poddruhů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Waldohreule_in_freier_Wildbahn.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tyto_alba_close_up.jpg


Zástupci sov 

SÝČEK OBECNÝ SÝC ROUSNÝ SOVICE SNĚŽNÁ 

- malý (20 cm) 
- v ČR kriticky ohrožen 

- horské oblasti 

- velká až 60 cm 
- přizpůsobená životu v 
chladnějších oblastech 
(bílé zbarvení) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mochuelo_Com%C3%BAn_(_Athene_noctua_)(1).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aegolius-funereus-001.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Harfang_en_vol_2.jpg


Pracovní sešit strana 25 

25/1 Rozeznat dravce a sovu a jejich společné a odlišné znaky. 

Káně lesní x puštík obecný 

25/3 Podle čeho poznáte přítomnost dravců v přírodě? 

Hlasové projevy, peří, vývržky 

25/5 Vylušti přesmyčky 

BŘESTÁJ   SOUKAL 
HURACEJK  ŠTUPÍK 
KALOPTOŠ  VÝVERKÝL 
LÍNĚNÁSEK 

JESTŘÁB  KALOUS 
KRAHUJEC PUŠTÍK  
POŠTOLKA VÝR VELKÝ 
KÁNĚ LESNÍ 



Otázky na závěr 

1. Jaký význam mají v přírodě dravci a sovy? 
 

2. Čím se dravci a sovy odlišují? 
 

3. Vyjmenuj 5 dravců v přírodě ČR? 
 

4. Který zástupce sov je největší? 
 

5. Co je to vratiprst? 

Udržují rovnováhu  
 
Oči, denní aktivita, běhák,… 
 
Káně, poštolka, jestřáb, 
krahujec, orel 
 
Výr velký 
 
Prst na zevní straně se může 
otočit dopředu i dozadu 
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