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ANOTACEANOTACE
• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro 

práci za pomoci počítače, dataprojektoru a promítacího 
plátna. Dá se využít v předmětu přírodopis, osmém 
ročníku. Je součástí tématického okruhu ptáci.

• Materiál vznikal za pomoci ŠVP v souladu s požadavky RVP 
pro přírodopis. Je určený k vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva.

• V prezentaci je stručným způsobem uvedeno systematické 
zařazení, charakteristika, výskyt a způsob života druhu.

• Součástí prezentace jsou čtyři testové otázky na 
procvičování.

• Materiál vznikal z materiálů autora, který vycházel z 
učebnice: Čabradová Věra, Hasch František, Sejpka
Jaroslav, Vaněčková Ivana: Přírodopis pro 7.ročník ZŠ a 
primu víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň, 2005.
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1.Je malý hrabavý pták.
2.Poměrně hojně se vyskytuje na 
velkém území Evropy a v západní a 
střední Asii. 

3.Později byla jako lovný pták uměle 
vysazena v Severní Americe, kde se 
i v současné době vyskytuje v 
dostatečně hojném množství.

1.Je malý hrabavý pták.
2.Poměrně hojně se vyskytuje na 
velkém území Evropy a v západní a 
střední Asii. 

3.Později byla jako lovný pták uměle 
vysazena v Severní Americe, kde se 
i v současné době vyskytuje v 
dostatečně hojném množství.



KOROPTEV POLNÍKOROPTEV POLNÍ

•8

1.Má silné tělo, krátký ocas, zakulacená
křídla a krátký šedý zobák. 

2.Břicho, hrdlo a část hlavy má šedé, 
křídla a ocas rudohnědé a přední část 
hlavy má žlutohnědou. 

3.Samec má na břiše nápadnou kaštanově
zbarvenou skvrnu podkovitého tvaru, 
kterou samice většinou postrádá. 

4.Mladí ptáci jsou téměř celí hnědí.
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1.Koroptev polní obývá louky, obilná pole a 
porosty mladých, nejčastěji listnatých 
stromků v nadmořské výšce pod 2500 
metrů. 

2.Na celém areálu svého rozšíření se zdržuje 
po celý rok.

3.Koroptev často žije v trvalých párech.
4.Ozývá se charakteristickým chraptivém 

hlasem „kir ik“. Při vyplašení většinou létá
pouze na krátké vzdálenosti a ozývá se 
přitom ostrým a krátkým „ryk ryk ryk“.
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1.Její nejdůůůůležžžžitěěěější složžžžku potravy tvořřřří
obilná zrna nebo jiné ččččásti rostlin.

2.Vzácněěěěji loví červy a menší hmyz, 
který hraje zvláštěěěě důůůůležžžžitou roli u 
mláďďďďat.

3.Hnízdí v květnu až červenci jednou 
ročně. 

4.Při ztrátě první snůšky často hnízdí
ještě jednou.
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1.Nevelké hnízdo bývá většinou dobře 
ukryté v husté vegetaci na zemi, hnízdní 
kotlinka je mírně vystlána stébly trávy.

2.Samice snáší 10 - 20 jednobarevně 
šedozelených vajec na kterých sedí sama 
po dobu asi 23 - 25 dnů.

3.Samec hlídá oblast v okolí hnízda.

4.Nekrmivá mláďata poté vodí oba rodiče 
a zůstávají v hejnku přes zimu.
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1.Dříve náš nejhojnější kurovitý pták.
2.Dnes v důsledku mechanizace a 

chemizace zemědělství místy zcela 
vymizel. 

3.Patří mezi zvláště chráněné živočichy, 
zařazené do kategorie ohrožených druhů.

4.Záchrana koroptve je naše etická 
povinnost, protože člověk by měl 
napravovat své chyby a umožňovat 
zvířatům žít ve společně obývané 
krajině.
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Pohlavní dimorfismus je:
a) Různé zbarvení samečka a 

samičky
b) Stejné zbarvení samečka a 

samičky
c) Různá velkost samečka a 

samičky
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