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Ptáci otevřené krajiny 

Předmět: Přírodopis 

Ročník: 7. ročník 

Tematický okruh: Ptáci – členění (ekosystémy) 

Anotace:  1. otázky strana 55/1 – 3  

   2. křížovka – práce s učebnicí 

   3. zápis do sešitu – ptáci otevřené krajiny 

   4. pracovní sešit strana 28 

   5. poznávačka 

    

      



Otázky ze strany 55/1 - 3 

1. Jak jsou hrabaví přizpůsobeni životu v otevřené krajině? 

 

2. Uveďte, podle kterých znaků poznáte vlaštovku a jiřičku. 

 

3. Které druhy hrabavých člověk chová? Za jakým účelem? 

1. Dobře běhají, silné hrabavé nohy, hnízdí na zemi. 

2. vlaštovka- vidličnatě vykrojený ocas, hnízdo uvnitř 

staveb, 

3. páv, perlička, krocan, kur – potrava, okrasné 



Křížovka – odpovědi hledejte v 
učebnici na straně 54-55 

Tažný pěvec, který přilétá na přelomu února 

a března. 

Jaká je koroptev z hlediska přezimování? 

Do jaké skupiny řadíme bažanta a koroptev? 

Skupina, do které patří rorýs. 

Stálý hrabavý pták pocházející z Asie.  

Pták, který má problém si sednout na větev. 

Do jaké skupiny patří vrabec a vlaštovka? 

Jaká má koroptev mláďata? 

Jaká je vlaštovka z hlediska přezimování? 



Křížovka - řešení 
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PTÁCI OTEVŘENÉ KRAJINY 

Společné znaky 

- žijí v krajině, kde se střídají křoviny a volná prostranství 
 

- řadíme sem tři systematické skupiny: hrabaví, svišťouni a pěvci 



a) Hrabaví  

- Špatní letci, pohybují se převážně po zemi, stálí 

- Silné hrabavé nohy a krátké silné zobáky - všežravci 

- Nekrmivá mláďata 

- Výrazný pohlavní dimorfismus 



BAŽANT OBECNÝ KOROPTEV POLNÍ 

- Lovný pták, pochází z Asie 

- Obývá keřovité 
porosty na 
okrajích polí, s 
jejich likvidací 
ubývá i koroptví 
- ohrožená 

KŘEPELKA POLNÍ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perdix_perdix_Sri_Mesh.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wachtel_in_Haltung_clipped.jpg


Další významní zástupci hrabavých 

TETŘEV HLUŠEC KROCAN DOMÁCÍ KUR DOMÁCÍ 

PÁV KORUNKATÝ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tetrao_urogallus_tj%C3%A4der.jpeg


b) Svišťouni 

RORÝS OBECNÝ 

-Většinu života ve vzduchu (všechny prsty dopředu a 
zakrnělé) – jeden z nejlepších letců, tažný 
-Kromě hnízdění stále ve vzduchu 
-Kolonie ve městech 
-Létá velmi vysoko (až 2 km nad povrch a při letu 
dolu částečně spí), rychlost až 200 km/hod. 

Do této skupiny patří i kolibříci, které 

máme ale zařazené mezi ptáky trpasličí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apus_apus_-Barcelona,_Spain-8_(1).jpg


c) Pěvci - Dlouhá srpovitě zahnutá křídla – dobří letci 

- Většinou loví hmyz – často tažní 
- Krmivá mláďata 

VLAŠTOVKA OBECNÁ JIŘIČKA OBECNÁ 

-Vidličnatě vykrojený ocas, hnízda uvnitř 
staveb 

-Mělce vykrojený ocas, hnízda na vnější 
straně staveb 

http://b.wz.cz/upload/z/zverimex_kvalitne_cz/201105/Jiricka_obecna_007.jpg


SKŘIVAN POLNÍ 

VRABEC DOMÁCÍ VRABEC POLNÍ 

- Třepotavý let 

-Ve městech i na venkově 
-stálý 

-Převážně a venkově 
-potulný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alauda_arvensis_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alauda_arvensis_2.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Alauda_arvensis_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:House_sparrowIII.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/House_sparrowIII.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tree_Sparrow_August_2007_Osaka_Japan.jpg


Pracovní sešit strana 28 

28/1 Vymyslete odlišné a shodné znaky vlaštovky a jiřičky. 

28/2 Rozlišení hnízda vlaštovky a jiřičky. 

28/5 Poznání vrabce domácího a polního a vytvoření rozdílných znaků.  

Vlaštovka má více vykrojený ocas, nežije tolik pospolitě, 

miskovitá hnízda si staví uvnitř staveb  

Vrabec polní – má kaštanově hnědou čepičku a černou 

skvrnu na lících  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/House_sparrowIII.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tree_Sparrow_August_2007_Osaka_Japan.jpg


POZNÁVAČKA NA ZÁVĚR 
přiřaď název k obrázku 

Bažant obecný 

 

Koroptev polní 

 

Páv korunkatý 

 

Rorýs obecný 

 

Skřivan polní 

 

Tetřev hlušec 

 

Vlaštovka obecná 

 

Vrabec polní 

 

 

 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

1 – vrabec, 2 – tetřev, 3 – rorýs, 4 – bažant, 5 – páv, 

6 – koroptev, 7 – vlaštovka, 8 - skřivan 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Alauda_arvensis_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apus_apus_-Barcelona,_Spain-8_(1).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tetrao_urogallus_tj%C3%A4der.jpeg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perdix_perdix_Sri_Mesh.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tree_Sparrow_August_2007_Osaka_Japan.jpg


Zdroje obrázků 
Koroptve - Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Perdix_perdix_Sri_Mesh.jpg/280px-

Perdix_perdix_Sri_Mesh.jpg  

Křepelka polní - Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné 

z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Wachtel_in_Haltung_clipped.jpg/245px-

Wachtel_in_Haltung_clipped.jpg  

Tetřev - Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Tetrao_urogallus_tj%C3%A4der.jpeg/258px-

Tetrao_urogallus_tj%C3%A4der.jpeg  

Rorýs obecný - Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné 

z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Apus_apus_-Barcelona%2C_Spain-

8_%281%29.jpg/220px-Apus_apus_-Barcelona%2C_Spain-8_%281%29.jpg  

Vlaštovky se vrací domů - Ptáci - www.iReceptar.cz. IReceptář – Oficiální stránky časopisu Receptář - 

www.iReceptar.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: 

http://www.ireceptar.cz/res/data/142/017213.jpg  

Jiřička obecná (Delichon urbica) | Zverimex Litoměřice. Zverimex Litoměřice [online]. 2011 [cit. 2013-01-

04]. Dostupné z: 

http://b.wz.cz/upload/z/zverimex_kvalitne_cz/201105/111/Jiricka_obecna_007_220x154.jpg  



Zdroje obrázků 

Ostatní obrázky použity z galerie klipart programu Powerpoint.  

Další zdroje 

Přírodopis 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-

424-4.  

ČABRADOVÁ, Věra. Přírodopis 7: pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 

Fraus, 2005, 64 s. ISBN 80-723-8425-2.  

Skřivan polní - Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné 

z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Alauda_arvensis_2.jpg/220px-

Alauda_arvensis_2.jpg  

Vrabec domácí - Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2013 [cit. 2013-01-04]. Dostupné 

z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/House_sparrowIII.jpg/260px-

House_sparrowIII.jpg  

Vrabec polní - Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Tree_Sparrow_August_2007_Osaka_Japan.j

pg/250px-Tree_Sparrow_August_2007_Osaka_Japan.jpg  


