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Anotace:  

 Prezentace slouží k poznání největších a nejmenších zástupců 

ze skupiny „ptáci“. Je zároveň zaměřena na jejich základní 

charakteristiku. Závěr je doplněn o opakování. 

 Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky. 



Ptačí „obři a trpaslíci“ 



ptačí „obři“ = BĚŽCI 

 žijí v Africe, Austrálii, Jižní Americe 

 mají: 

 mohutné tělo, dlouhý krk 

 zakrnělá křídla = nemohou létat 

 silné nohy = rychlí běžci 

 na vejcích sedí většinou samci 



pštros dvouprstý 

 Afrika 

 samec dorůstá výšky až 
260 cm a dosahuje 
hmotnosti až 100 kg 

 je to největší žijící pták 

 všežravec 



nandu pampový 

 Jižní Amerika 

 vytváří hejna 

 všežravec 



emu hnědý 

 Austrálie 

 býložravec 



ptačí „trpaslíci“ = KOLIBŘÍCI 

 žijí v tropech jižní a střední Ameriky 

 trubicovitým zobákem sají nektar z 
květů 

 mají duhově lesklé zbarvení 



kolibřík čmelákový 

 nejmenší známý 
pták – 6,3 cm, 1,8 g 

 štíhlá srpovitě 
zahnutá křídla 
umožňují vířivý let 

 



Opakování 

 Doplň text o ptačích „obrech“ 

 jejich tělo je ………………………….1 a 
mají …………………2 krk 

 jejich křídla jsou ………………………3, 
což jim ………………………4 létat 

 na vejcích sedí většinou ……………5 

 

 1- mohutné, 2- dlouhý, 3- zakrnělá, 4- 
znemožňuje, 5- samec 



 Vylušti názvy běžců: 

 dunan mopývap: .................................. 

 nandu pampový 

 ropstš rovtýdusp: ................................. 

 pštros dvouprstý 

 ume nědýh: ......................................... 

 emu hnědý 



 Jak se jmenuje nejmenší známý pták 
na světě? 

 ………………………………………………… 

 kolibřík čmelákový 

 Kde žije? 

 ………………………………………………… 

 v tropech jižní a střední Ameriky (Ekvádor, 
Peru) 
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