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Anotace:  

 Výukový materiál slouží k zopakování základních poznatků a pojmů 
o „Našich obojživelnících“. Je zaměřen především na charakteristiku 
a ekologii těchto živočichů. 

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky. 
 

 

 
 

 

 

 



NAŠI OBOJŽIVELNÍCI 

 

 

1. Rozděl uvedené zástupce našich žab podle způsobu života: kuňka žlutobřichá, rosnička 

zelená, skokan hnědý, ropucha obecná, skokan zelený 

NAŠE ŽÁBY 

stromové vodní pozemní 

      

      

 

2. Vylušti názvy našich žab a napiš je na příslušný řádek. 

ksočrain neláze ……………………………………………………………………………………….. 

chuparo ceábn ……………………………………………………………………………………….. 

koskan nědýh ……………………………………………………………………………………….. 

ňukak buřtážolchi ……………………………………………………………………………………….. 

kanosk nelýze ……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Uprav popletený text: 

Černou kůži se žlutými skvrnami má skokan zelený.     ………………………... 

Zavalité tělo, krátké nohy a bradavičnatou kůži vlastní čolek obecný.  ……....………………... 

Pestře, výstražně zbarvené břicho, je typické pro rosničku zelenou. ………………………... 

Dlouhými, skákavými a pruhovanými nohami se pyšní mlok skvrnitý. ………………………... 

Vysoký hřeben v době rozmnožování má sameček skokana hnědého. ………………………... 

Přísavné terčíky na koncích prstů má ropucha obecná.   ………………………... 

 

4. Vyřeš křížovku a s pomocí tajenky doplň větu. 

    1. Naše největší žába. 

    2. Druhový název mloka. 

    3. Dýchacím orgánem pulců jsou ……....................… 

    4. Žáby mají mezi prsty zadních končetin …………… 

    5. Oplození u žab se označuje jako …………………..   

    6. Druhový název čolka obývající spíše nížiny. 

    7. Jméno larev obojživelníků. 

 

Obojživelníci jsou v České republice ……………………...…………………………………………                                     
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4.         
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6.         
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NAŠI OBOJŽIVELNÍCI - ŘEŠENÍ 

 

 

1. Rozděl uvedené zástupce našich žab podle způsobu života: kuňka žlutobřichá, rosnička 

zelená, skokan hnědý, ropucha obecná, skokan zelený 

NAŠE ŽÁBY 

stromové vodní pozemní 

 rosnička zelená  skokan zelený  skokan hnědý 

   kuňka žlutobřichá  ropucha obecná 

 

2. Vylušti názvy našich žab a napiš je na příslušný řádek. 

ksočrain neláze rosnička zelená 

chuparo coeábn ropucha obecná 

koskan nědýh skokan hnědý 

ňukak buřtážolchi kuňka žlutobřichá 

kanosk nelýze skokan zelený 

 

3. Uprav popletený text: 

Černou kůži se žlutými skvrnami má skokan zelený.     mlok skvrnitý 

Zavalité tělo, krátké nohy a bradavičnatou kůži vlastní čolek obecný.  ropucha obecná 

Pestře, výstražně zbarvené břicho, je typické pro rosničku zelenou. kuňka žlutobřichá 

Dlouhými, skákavými a pruhovanými nohami se pyšní mlok skvrnitý. skokan zelený/hnědý 

Vysoký hřeben v době rozmnožování má sameček skokana hnědého. čolka obecného 

Přísavné terčíky na koncích prstů má ropucha obecná.   rosnička zelená 

 

4. Vyřeš křížovku a s pomocí tajenky doplň větu. 

    1. Naše největší žába. 

    2. Druhový název mloka. 

    3. Dýchacím orgánem pulců jsou ……....................… 

    4. Žáby mají mezi prsty zadních končetin …………… 

    5. Oplození u žab se označuje jako …………………..   

    6. Druhový název čolka obývajícího spíše nížiny. 

    7. Jméno larev obojživelníků. 

 

Obojživelníci jsou v České republice chráněni.                                

1. R O P U CH A                   

2.   Č E R N Ý  

3.    Ž Á B R Y 

4.  B L Á N Y   

5.   V N Ě J Š Í 

6. O B E C N Ý   

7. P U L C I    



Zdroje: 

 
 

 Všechny objekty použité k vytvoření materiálu jsou součástí SW MS 
OFFICE 2010 nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
 Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále šířeno 

pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  
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