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Anotace:  

 Prezentace slouží jako podpora k výuce dravců a sov. Je 

zaměřena na základní charakteristiku skupin a poznávání 

jejich hlavních zástupců. Závěr je doplněn o opakování. 

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky. 



*



*
*mají: 

*typicky zahnutý zobák 

*ostré drápy 

 

*jsou to denní ptáci 

 

*mláďata jsou krmivá a pečují o ně oba rodiče 

 

*jsou to vynikající letci s výborným zrakem 

 

*nestravitelné zbytky potravy (chlupy, kosti) po 
čase vyvrhují 

 



*

*hnízdo si staví 

vysoko v korunách 

stromů 

*loví hraboše, hady a 

obojživelníky 



*

*loví v letu  

*vyskytuje se u nás 

celoročně 



*

*kořist vyhledává při 

třepotavém letu 

*kořist usmrcuje 

klovnutím do krku 

*loví hraboše, ale i 

hmyz 



*



*



*



*
*jsou to noční ptáci 

 

*mají zavalité tělo a zakulacenou 

hlavu 

 

*mají vratiprst, což je prst na zevní 

straně nohy, který mohou otočit 

dozadu 

 

*mají krmivá mláďata, o která se 

starají oba rodiče 



*

*naše největší sova 

*přes den se ukrývá, 

za soumraku vylétá 

lovit 



*

*při vyplašení přitáhne 

peří k tělu a vztyčí 

pernatá „ouška“ 

*hnízdí v opuštěných 

hnízdech 



*

*hnízdí v dutinách 

stromů, popřípadě v 

zemních norách 

*je stálý 



*



*
*Jaké znaky jsou pro sovy a dravce shodné a jaké 

rozdílné? 

*SHODNÉ: ……………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 

*ROZDÍLNÉ: …………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 

* SHODNÉ: zahnutý zobák, ostré drápy, mají krmivá mláďata 

* ROZDÍLNÉ: u sov – vratiprst a oči blízko u sebe, noční ptáci,         

u dravců – oči daleko od sebe, denní ptáci 



*Poznej zástupce sov a dravců: 

 

*orel skalní 

*puštík obecný 

*výr velký 

*sokol stěhovavý 

*poštolka obecná 

*sýček obecný 

*jestřáb lesní 

*kalous ušatý 

*káně lesní 

 



*O kterém zástupci sov či dravců je řeč? 

*Tento pták je naší největší sovou. V ČR se vyskytuje 

po celý rok. Přes den se ukrývá na stromech nebo 

na skalách. 

   ……………………………………………………… 

* výr velký 

*Dravec, o kterém je řeč, velmi obratně létá a svoji 

kořist loví za letu. Nejčastěji loví drobné ptáky a 

svace. Vyskytuje se u nás celoročně. 

   ……………………………………………………… 

* jestřáb lesní 

*Tato sova hnízdí v dutinách stromů, popř. v zemních 

norách. Je stálá a vyskytuje se běžně v lesích a 

parcích. 

   ……………………………………………………… 

* puštík obecný 

 



Zdroje: 
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