
Zdravím všechny sedmáky. Doufám, že máte splněné úkoly, které jsem vám 

zadala před týdnem ve škole a posílám úkoly na tento týden. V učebnici si 

prostudujte látku od str. 29 do str. 32 a přepište následující poznámky do 

sešitu. Obrázky vám dodám dodatečně, až se vrátíte do školy. 

Řád. DRAVCI 

Znaky:  

- silný zahnutý zobák 

- výborný zrak a sluch 

- dlouhé letky ( peří na křídlech) 

- silné drápy 

- „ péřové kalhotky“- nápadné peří na stojácích většiny dravců – sahají 

z lýtka na patu ) 

- predátoři – podílejí se na udržování přírodní rovnováhy ( snižují počet 

jedinců, kteří se přemnožují – např. hraboši) 

- mláďata krmivá 

Zástupci: 

káně lesní 

- nejhojnější dravec, 50 – 60 cm velká (káně je rodu ženského), rozpětí 

křídel má až 130 cm,  na nohách má „péřové kalhotky“, na kořist číhá 

z vyvýšeného místa – živí se hraboši, hlodavci, hnízdí na vysokých 

stromech 

káně rousná  

- přilétá k nám na zimu z Polska, na jaře se vrací 

       

jestřáb lesní 

- velký jako káně, břišní část má světlejší, samice je větší než samec, na 

kořist rychle útočí, loví ptáky a zajíce 

- chráněný druh! 

krahujec obecný 



- velký asi jako holub, ale zbarvený jako jestřáb 

obratně kličkuje mezi stromy v lese 

- živí se ptáky 

poštolka obecná 

- velká jako krahujec nebo holub, loví v otevřené krajině – třepetavý let, na 

kořist se vrhá, živí se hraboši a brouky 

 nestaví si hnízdo – hnízdí na stromech, skalách, římsách domů, kostelů 

sokol stěhovavý 

- velký jako jestřáb, má štíhlé špičaté letky a úzký ocas 

-  pod okem má tmavý široký pruh – tzv. „ vous“ 

- vyskytuje se vzácně – zákonem chráněn 

-  kořist uchvacuje v letu 

-  podle něho byl nazván způsob lovu pomocí dravců – sokolnictví 

 

orel skalní 

- velký až 1 m, rozpětí křídel 2m 

- hlava a krk jsou zlatavě žluté, tělo hnědé 

- nohy jsou opeřené až k prstům 

- velmi vzácný 

- je symbolem udatnosti a síly 

 

sup bělohlavý 

- živí se mršinami (uhynulými zvířaty) 

kondor velký 

- největší dravec na světě – rozpětí křídel téměř 3 m 

 

 

 

 



Řád: SOVY 

Znaky:  

- noční draví ptáci, zobák mají zahnutý jako dravci 

- oč směřují dopředu, hlava je značně pohyblivá  - otáčivá 

- kolem očí mají z peří „ závoj“, peří je velmi jemné – proto sovy létají tiše 

- nohy jsou porostlé peřím včetně prstů 

- na nohou mají tzv, vratiprst – 3, prst, který směřuje do strany a sova ho 

může otočit dopředu i dozadu 

- mají dobrý zrak a sluch. loví savce a ptáky 

- hnízd v dutinách stromů, ve věžích, na půdách 

Zástupci: 

výr velký 

- naše největší sova – 70 cm, samice je větší 

-  na hlavě má z peří „ chvostky“- nejsou to uši, ale peříčka! 

- loví myši, potkany, ježky, sojky 

- je zákonem chráněný 

kalous ušatý 

- na hlavě má chvostky – 2 peříčka připomínající uší 

- hnízdí v hnízdech vran nebo veverek 

- živí se hlodavci 

sýček obecný 

- hnědošedá barva s bílými skvrnami 

- může lovit i ve dne, jeho houkání „ půjď – půjď „ dříve lidem připomínalo 

přvolávání smrti – ale je to pověra! 

- je vzácný, zákonem chráněný 

puštík obecný 

- žije v lesích, parcích, zahradách 

- naše nejběžnější sova 

sova pálená 

- na břiše rezavě hnědá, kolem očí má závoj srdčitého tvaru 



Úkoly z řádu dravců a sov: 

 

Odpovědi na otázky zašli na mail: skola@zskasejovice.cz 

do 24. 3. Odpovědi budou klasifikovány. 

 
1. Co jsou to „ péřové kalhotky“? 

2. Který dravec k nám přilétá na zimu a na jaře se vrací zpět na sever? 

3. Jakého dravce poznáš podle třepetavého letu? 

4. Který z dravců umí obratně kličkovat mezi stromy v lese? 

5. Který dravec se živí mršinami? 

6. Víš, který z dravců je největší na světě? 

7. Zapamatoval/la sis, co je to vratiprst? 

8. Proč sovy létají tiše? 

9. Víš co je závoj a chvostky? 

10. Která sova má závoj srdčitého tvar? 
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