
Krásný jarní pozdrav vám všem😊 

1. Přečtěte si text a po jeho přečtení si 
zkuste zapsat co nejvíce názvů ptáků, které 
jste si zapamatovali. 

 
Příroda ožívá čiřikáním, pískáním a trylkováním.  Jaro se hlásí 
pronikavými hlásky malých cestovatelů. První přilétají husy velké 
(Afrika), které můžeme potkat už koncem února, dále také špačci obecní 
(Jižní Evropa), skřivani polní, čejky chocholaté, konipasi bílí.V březnu se 
objevují drozdi zpěvní (Západní Evropa), budníčci menší a čápi - nejprve 
čápi černí a poté čápi bílí (Afrika). Na konci března a během dubna 
přilétají např. vlaštovky obecné (Jižní Afrika), jiřičky obecné, pěnice 
černohlavé, slavíci obecní (Afrika) a rákosníci. Objevují se i naši 
stěhovaví dravci - např. moták pochop a v dubnu včelojed lesní. Mezi 
nejpozdější navrátilce patří sedmihlásek zpěvný, rorýs obecný, ťuhýk 
obecný, lelek lesní a žluva hajní - ti se většinou vrací až v květnu. 

2. Přesmyčky jarních ptáků: 

BECKA NACERVENO………červenka obecná………………………. 

ARCH KOMEDIE ……………...……… CESKY NOR……………………. 

KANEC POBAVENA…………………... AKORDY OKRASNA…………… 

ARCHA NEPOVLECENI……………… NALEZ NALEZU………………… 

KRKONOSI MADARKY………………. BICEM DARCOVA……………… 

KOZEL VEZNENY……………………. HRBIL LESNIK………………….. 

BELOCH TENISKY…………………… BASNIK OPILY…………………. 

3. Jednodušší přesmyčky: 
HEKLSIT………….….UZNAL…………….OKA SYR…………… PAKA 
VEN………….. HRBKIL………….     HERKE………….. NOK 
VEZ………… ABC RVE……….. I NECPE…………. SOK…….
   ANO PSIK………. 



 

4. Doplňte názvy ptáků z přesmyček k obrázkům: 

 

……………………………..       …………………………. ………………………….. 

 

……………………………..       …………………………. ………………………….. 

 

……………………………..       …………………………. ………………………….. 

  
……………………………..       …………………………. ………………………….. 



  5. Který pták není jako ostatní?  
      Zdroj: život.org.

 

6. Napište názvy ptáků podle abecedy: ……………………………….. 

 

7.Vzpomeňte si názvy, které mají něco společného s opeřenci:  

V názvu filmu ………. 

V pohádce       ……….   

V knize ……….  

V říkance ………. 

V písničce ………. 

V přísloví ………. 

V přirovnání     ………. 

Atd. 😊 

 

 

 

 



8. Počítejte a vyhledejte číslice: 

K danému číslu přičtěte součet jeho jednotlivých čísel.  

Začínáme číslem 17: 17 + (1+7) = 25 a vyhledám č. 25: 25 + (2+5) = … 

A končíme kterým číslem? … 

 185 

 130 71 

 128 96 201 

132 25 

 142 32 

35 

 81 170 169 

208 20 

 100 213 

 79 17  105 

 58 

 118 109 191 

 42 29 

 37 85 

 47 138 

 149 134 

 72 93 

173 

146 119 

 199 51 

184 

 95 59 

 21 

17 


