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PL 6 Tabulka k pozorování ptačích zástupců ve městě 

Úloha č. 1 

 Během vycházky po městě zapisuj do tabulky následující údaje: jaké druhy ptáčků jsem viděl, kde jsem je viděl, jaká 

nebezpečí pro ptáky ve městě jsou, případně jiné údaje, kterých si během vycházky všimneš. 

Jaký druh jsem viděl Kde jsem ho viděl Jiné údaje, čeho jsem si všiml 

Vlaštovka obecná Jablunkov – náměstí Prosklené vitríny 

Brhlík lesní Jablunkov – park ničeho 

Kos černý Jablunkov – náměstí Sběr potravy 

Sýkora koňadra Jablunkov – park Sběr potravy 
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Úloha č. 2 

Napiš k obrázkům názvy ptačích zástupců.  

           

 

 

 

Obrázek č. 9                        Obrázek č. 10                                                   Obrázek č. 11                                                                                                                                   

 

                

 

 

Obrázek č. 12                                                 Obrázek č. 13                                                    Obrázek č. 14                                   

    rorýs obecný                                                 sýkora parukářka   špaček obecný 

                                                                    

 

Úloha č. 3 

Nakresli do rámečků, co je pro ptáčky ve městech nebezpečné. 

 

 

1.                                                                           2. 

 

 

 

 

                               prosklené plochy                                                 prosklené zastávky                                                                      

       3.                                                                              4. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                              kácení zeleně                                                            kočky 

vrabec domácí  

rázek č. 1 

 

vlaštovka obecná sýkora modřinka 
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