
Milí sedmáci, 

tento týden nás čeká opět opakování již probraného učiva tak, abyste si ho co nejvíce 

zapamatovali   POZORNĚ SI PŘEČTĚTE ZADÁNÍ!!! 

Je pro vás připravena křížovka, jejíž tajenka vám řekne, jaké téma budeme tento týden.  

Všechny informace, na které se v křížovce ptám, najdete v sešitě v zápiscích, takže mi nikdo 

nebude posílat křížovku s tím, že něco nenašel nebo neví!!    

Prostě budete pozorně hledat a číst, dokud všechny odpovědi nenajdete!   

Informace budete hledat v tématech: Ještěři, Hadi, Ptáci - úvod 

Ofocenou křížovku pošlete na email: le.peterkova@seznam.cz do 7. května 2020.  

Až ji pošlete hotovou, dostanete ode mě nové zápisky  

 

Přeji vám příjemné luštění  

 

 

       S pozdravem Lenka Peterková 
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Písmeno CH pište do jednoho chlívečku! 



 

1. Napiš, jaký smysl nemají hadi. 

2. Který orgán umožňuje hadům vnímat pachy? 

3. Jak se oficiálně nazývá „brejlovec“? 

4. Jak se nazývá schopnost ještěrů v nebezpečí odhodit koncovou část ocasu? 

5. Která čeleď ještěrů má přísavky na prstech končetin? 

6. Jak se jmenoval předchůdce ptáků? 

7. Co vyrůstá z ptačí kůže? 

8. Jaký druh peří kryje ptačí tělo? 

9. Jaký druh trávicí soustavy mají ptáci? 

10. Jaké části těla ptáků jsou duté? 

11. Který druh hada dává ostatním výstrahu pomocí ocasu? 

12. Který had patří v Austrálii mezi nejjedovatější? 

13. Jak se nazývají přeměněné přední končetiny u ptáků? 

14. Jaký druh peří u ptáků slouží jako tepelná izolace? 

15. Jak se nazývají ptáci, kteří zůstávají celý rok na jednom místě? 

16. Na kterém kontinentě se vyskytuje pštros dvouprstý? 

17. Jak se označují ptáci, kteří mají neopeřená mláďata zcela závislá na rodičích? 

18. Jak se nazývají nelétaví ptáci se zakrnělými křídly? 

19. Doplňte větu: Vrubozobí filtrují potravu z bahna pomocí .............................. v zobáku. 

 


