
 

 

ANOTACE 

Žák se dozvídá nové informace o dravcích, zajímavosti si 

zvýrazňuje, rozšiřuje si vědomosti o životě dravců a jejich 

druzích.  

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-10 

Autor: Mgr. Natálie Heczková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název:  Velcí draví ptáci 

Očekávaný výstup:  

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

správné informace, nové informace si zvýrazňuje, rozumí 

přečtenému, informace dále zapisuje do pracovního listu, 

pracuje ve dvojicích, ověřuje si správnost spolužákových 

odpovědí. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina:  žák 

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

Předmět: Přírodověda 



Velcí draví ptáci 

 

 Příslušníci řádu dravců se značně liší velikostí. Vůbec nejmenšími dravci jsou 

miniaturní šedesátigramoví sokolíci z asijských džunglí, největší je impozantní jihoamerická 

harpyje, která může vážit až sedm kilogramů. U většiny dravců jsou samice větší než samci. 

Dravci používají různé lovecké techniky a také jejich kořist bývá různá. Káně, která se živá 

nelétajícími živočichy, obvykle loví z vyvýšeného místa. Ze svého stanoviště soustředěně 

pozorují zem pod sebou, dokud nespatří pohyb, pak se na svou kořist vrhnou. Poštolky a 

další lovci travnatých plání se při lovu třepotají na místě. Orli si kořist většinou najdou při 

kroužení.  

 Všichni draví ptáci (tedy i sovy) mají vynikající zrak. Na nohou mají ostré drápy, jimiž 

uchopují kořist, zahnutý zobák s ostrým okrajem je určen k trhání masa. Sokoli zlomí 

zahnutým koncem zobáku ptákům a drobným hlodavcům vaz. 

Nejznámější draví ptáci 

 Sokol stěhovavý hnízdí na skalních útesech a římsách, někdy i na městských 

budovách. Jestřáb lesní má krátká křídla a dlouhý ocas, jeho příbuzným je krahujec. Orel 

skalní patří mezi největší dravé ptáky. Nápadné jsou jeho mohutné pařáty. Sovy jsou 

většinou noční lovci, silnýma nohama s mohutnými drápy loví drobné hraboše a myši. Přes 

den sova odpočívá na větvi nebo v nějaké dutině. Mezi známé sovy patří puštík obecný, 

kalous ušatý nebo sova pálená. 

Jaká si dravci stavějí hnízda? 

 Sokolovitým stačí holá skalní římsa, ale ostatní dravci si nějaké hnízdo stavějí. Tam, 

kde jsou k dispozici stromy, obvykle hnízdo stavějí na nich. Některé druhy dravců ovšem 

hnízdí na zemi. Hnízdem může být vratká plošinka z větviček a listí na jediné hnízdění - 

taková si staví relativně malé druhy jako je krahujec – nebo také ohromné hromady z větví, 

jaké po mnoho let budují orli a orlovec. 

 Na stavbě hnízda obvykle pracují samec i samice. Zavedené hnízdo je někdy 

využíváno po několik generací nebo staré hnízdo poslouží páru jako podložka pro hnízdo 

nové. Posledním detailem na každém hnízdě, starém či novém, je výstelka z čerstvého listí, 

kterou samice uvnitř upěchuje hrudí. 

Proč je na tom prvorozené mládě nejlépe? 

 Dravci mívají maximálně čtyři vejce, ale nezřídka snesou pouze jedno nebo dvě. Při 

větší snůšce bývá mezi vejci interval dva až čtyři dny. Samice zasedne hned na první vejce a 

výsledkem pak je značný rozdíl ve velikosti mláďat. Mládě, které se vylíhne prvním, má před 

svými sourozenci značnou výhodu. Rodiče totiž nejprve krmí větší mláďata, která se potravy 



nejvíce dožadují, ostatní někdy zcela ignorují. Slabší mládě proto může uhynout hladem. 

Hlavní příčinou úhynu však bývají agresivní sourozenci. V bratrovražedném boji starší 

mláďata útočí na menší sourozence a často ho shodí z hnízda. Rodiče přitom vůbec 

nezasáhnou.  

Otázky a úkoly k textu: 

Přečti si text a podtrhni si informace, které jsou pro tebe nové nebo zajímavé. Se svým 

sousedem o nich diskutuj. 

Pracuj dále ve dvojicích, jeden pokládá otázku, druhý vyhledává správnou odpověď. Tazatel 

musí odpověď zkontrolovat, zda je správná. Při další otázce se vystřídejte. 

1) Jsou u všech dravců samice větší než samci?                                            ano – ne 

2) Mají všichni dravci vynikající zrak?                                                              ano – ne 

3) Jestřáb lesní má dlouhá křídla                                                                      ano – ne 

4) Sovy jsou vždy noční lovci                                                                             ano – ne 

5) Co vše může být hnízdem dravců? Najdi a vypiš z textu odpověď: 

 

 

 

6) Kdo obvykle pracuje na stavbě hnízda? 

 

7) Kolik vajec mohou mít dravci maximálně? 

 

8) Jakou výhodu má první vylíhnuté mládě? 

 

 

 

 

 

 



 

Richard L. Scheffel a kol.: 

ABC přírody, Praha: Reader´s  Digest Výběr, spol. s r.o., 1999.  

ISBN 80-86196-06-2 
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