
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Přírodověda 

Ročník: 5. 

Opakování vzdělávacího celku: Práce s textem a s informacemi 

 

1. Přečti si pozorně následující text. 

 

ČÁP BÍLÝ 

 

Budu stručný. Jsem nemluva. Umím jen klapat zobákem a syčet. Stejně toho o mne víte 

dost. Však mne znáte odmalička. Někteří rodiče se na mne vymlouvají, když nechtějí 

dětem pravdivě zodpovědět otázku „Jak přicházejí děti na svět?“. Vaši to snad nebyli. Já 

nosím leda žáby, ryby, ještěrky, myši,…  

Nejlépe se cítím na vlhkých loukách, na březích řek a potoků, protože tu najdu hojnost 

potravy. Své hnízdo si stavím na starých stromech, střechách domů nebo stodol. Mívá 

průměr 1 – 2 metry a skládá se z vzájemně propletených větviček a proutí. Takové hnízdo 

si vystelu nějakým jemným materiálem, jako je listí, tráva, seno, ale i papír, zbytky látek 

nebo podobný materiál. Po páření klade čapí samička do hnízda 2 – 6 vajíček. Čapí rodiče 

se v sezení na vejcích střídají asi 33 dní. Pak se vylíhnou zpočátku úplně slepá mláďata, 

která jsou zpočátku plně závislá na rodičích. Ti zásobují svá mláďata potravou i vodou a 

chrání je před sluníčkem i deštěm.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Označ správnou odpověď. 

 

Čáp bílý si staví hnízdo na stromech, střechách nebo komínech.  ANO  NE 

Čapí hnízdo mívá v průměru 2 – 3 metry.      ANO  NE 

Na vajíčkách sedí čáp i čápice střídavě.      ANO  NE 

Čapí mláďata vidí hned po narození.      ANO  NE 

 

 

 3. Víš, čím se živím?  

 

Vyhledej a vyškrtej slova označující potravu. Jsou psána pouze ve svislém či vodorovném 

směru, slova jsou psána obousměrně. Začni v levém horním rohu a další písmeno hledej 

ve vodorovném či svislém směru. Po vyškrtání mojí potravy slož ze zbylých písmen 

čtených popořadě tajenku. Prozradí ti jedno z lidových jmen pro čápa bílého. Zkus 

odhadnout, jak k němu přišel a co znamená. 

 

  

 

 

 

 

 

TAJENKA: _________________ 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Zlámalová                           
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