
 

ANOTACE 

V rámci učiva o savcích, žijících v lese se žák podrobněji 

seznamuje s životem nejznámějších živočichů v našich lesích, 

o stavbě jejich těla, způsobu obživy a výchově svých mláďat.  

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-8 

Autor: Mgr. Natálie Heczková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název:  Test s tajenkou 

Očekávaný výstup:  

Žák si osvojuje tiché čtení, orientuje se v textu, vyhledává 

správné informace, rozumí přečtenému, informace dále 

zpracovává a volí správné odpovědi. Pracuje samostatně.  

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina:  žák 

Typická věková skupina:  9 – 10 let, 4. třída 

Předmět: Přírodověda 

 

 

 



Test s tajenkou 

 

 

1) Prase divoké je:                                  

 K) býložravec 

O) masožravec 

S) všežravec                           

2) Samice prasete divokého se nazývá: 

A) prasnice 

E) bachyně 

R) svině 

3) Prase divoké má v tlamě: 

O) dva ostré zuby 

M) čtyři ostré zuby 

T) šest ostrých zubů 

4) Srnec má: 

V) kulatý ocásek 

Í) zakrnělý ocásek ukrytý v srsti 

Á) nemá žádný ocásek 

5) Srna mívá obvykle: 

H) jedno mládě 

R) tři mláďata 

N) dvě mláďata 

 



6) Srnec shazuje parůžky: 

K) každoročně 

E) jednou za dva roky 

L) neshazuje je vůbec 

7) Liška obecná je šelma: 

A) psovitá 

B) kočkovitá 

C) lasicovitá 

8) Je liška všežravec? 

Š) ano 

Č) ne 

9) Umí liška štěkat? 

E) ne 

I) ano 

10) Napiš název nebezpečné nemoci, kterou liška přenáší: 

 

11) Jezevec lesní je: 

R) denní zvíře 

Š) noční zvíře 

Z) denní i noční zvíře 

12) Veverka obecná je: 

E) pouze denní živočich 

A) pouze noční živočich 

O) denní i noční živočich 



13) Veverka obecná je: 

L) býložravec 

K) hlodavec 

S) masožravec 

 

Pokud jsi všechny odpovědi vybral správně, vyjde ti ze zakroužkovaných 

písmen tajenka, ve které se dozvíš, co může být potravou pro veverku 

obecnou.  

Tajenka: …………………………………………………………………… 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Helena Kholová, Květoslav Hísek, Libuše a Jaromír Knotkovi: 

Přírodověda pro čtvrtý ročník – 1. díl, Praha: Alter, 1995. ISBN 80-85775-34-4 
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