
Milí šesťáci, 

jelikož téma šelmy je velice rozsáhlé a měli jste s tím hodně práce, posílám jen pár otázek k zopakování a 

doporučuji vám shlédnout nějaký pěkný dokument o šelmách. (např. v televizi nebo na youtube.com …)  

S pozdravem vaše paní učitelka Mathauserová 

Otázky – šelmy  

(  číslo ze závorky označuje písmeno, které použijete do tajenky – ukázka na 1. otázce ) 

1. Žiji v Africe ve smečkách.  Mám na hlavě mohutnou hřívu na rozdíl od samice. Zatímco já bráním 

naše teritorium ( území ), samice obstarávají potravu. 

Jsem  - LEV ( 3 )  

2. Jsem naše největší lasicovitá šelma a dělám si složité nory, ve kterých si udržuji čistotu. Na hlavě 

mám bílou srst s černými pruhy přes oči. Lovím v noci. 

Jsem …………………….. ( 3 ) 

3. Obývám chladné moře, především polární oblasti. Mám končetiny přeměněné v ploutve. Výborně 

plavu, ale na souši se pohybuji nemotorně. Nemám ušní boltce. 

Jsem …………………………….. (1 ) 

4. Jsem jediná kočkovitá šelma, která má nezatažitelné drápy. Dokážu vyvinout rychlost až 100km/hod. 

Mám žlutohnědou srst s černými skvrnami a žiji v Africe a Asii. 

Jsem …………………………( 2 ) 

5. Patřím do lasicovitých šelem. Mé příbytky jsou různé např. hromada kamení, dříví, různé díry, duté 

stromy a někdy se vydám i do měst k lidským příbytkům. Tam mám ráda hlavně drůbeží vejce, ale 

nepohrdnu ani plody rostlin jako jsou třešně. Někdy se jdu podívat i do auta, kde překousám kabely. 

Lidé mě ve svém okolí neradi vidí. 

Jsem ………………… ( 1 ) 

6. Podobám se ovčáckému psu. Liším se od něho nižším šikmým čelem a šikmo položenýma očima. U 

nás se nevyskytuji, jen když se sem zatoulám ze Slovenska. Žiji ve smečkách a společně i lovíme 

kořist. Kdybyste mě chtěli vidět, mám udělaný výběh na Srní, kde jsem pod lidskou kontrolou. 

Jsem ……………………( 2 ) 

7. Žiji v lese, v horách i nížinách, kde si vyhrabávám noru s několika chodbami. Jsem štíhlá psovitá 

šelma s poměrně dlouhýma špičatýma ušima a dlouhým huňatým ocasem. Mé zbarvení je rezavé a 

často jsem postavou různých bajek, kde často vystupuji v roli chytrých a lstivých vítězích nad 

hloupějšími siláky. 

Jsem ……………………….. ( 2 ) 

8. Jsem přizpůsoben vodnímu životu stejně jako tuleň, ale na rozdíl od nich se mohu dobře pohybovat 

na souši díky stavbě zadních končetin. Mám tmavé zbarvení a nápadné ušní boltce. 

Jsem ………………………. ( 6 ) 

9. Jsem lasicovitá šelma. Žiju ve vodě a výborně plavu. Moje srst je velice hustá a mastná, aby do ní 

nevnikla voda. Mezi prsty mám plovací blány. 

Jsem ………………………. ( 5 ) 

 

TAJENKA  

V         

 

Řešení tajenky můžete poslat na mathauserova@zs-kdyne.cz 


