
  

 Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,  Suchý Důl 24, 549 62 

           IČ 75016311                                                          www.malaskola.cz   

           Autor: Lenka Soumarová,  11/2010             Výukový materiál určen pro 2.ročník ZŠ
  

 

 

 

1 

PRACOVNÍ  LISTY – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM           VY_12_01_34 

 

URČENO JAKO DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ČTENÍ 1.ROČ – určeno pro Montessori lamino karty  

 

MEDVĚDI 

Medvěd hnědý je známá medvědovitá šelma, 
vyskytuje i na území České republiky. 
 
Jde o největší evropskou šelmu a spolu s medvědem 
ledním o vůbec největšího zemního masožravce. Žije 
v Evropě, Asii a Severní Americe. 

Popis 
Délka těla: 2 - 3 m 
Délka ocasu: 5 - 20 cm 
Hmotnost: 100 - 800 kg 
Výška v kohoutku: 87 - 126 cm 
  
Medvěd hnědý je mohutná _____ se silnými 
končetinami s velkými, až 15 cm dlouhými drápy, 
dlouhou srstí a velkou kulatou hlavou. Zbarvení srsti 
se značně liší podle několika poddruhů (viz níže), ale 
všeobecně se pohybuje od žlutavě plavé až po tmavě 
černou. Nejmenším poddruhem je přitom medvěd 
syrský a největším medvěd kodiak. 
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Medvěd hnědý je všežravec. Živí se širokou paletou 
rostlinné _______________________ 

_________________________  

i živočišné stravy  ___________ 

__________________________ 

Předkem medvěda hnědého byl větší, až 4 m velký 
medvěd jeskynní, často loven našimi předky, 
neandrtálci, pro maso a srst. 

Daná slova napiš do sešitu: 

medvěd hnědý, kožich, zbarvení, končetiny 
s dlouhými drápy, všežravec, kořínky, zajíci, srnky, 
laně. 

  

MEDVĚD LEDNÍ 
 
Lední medvěd je třetí největší šelmou na světě. Je 
velmi dobře vybaven pro život v arktických oblastech, 
protože jej před chladem chrání silný a hustý kožich. 
Tento medvěd je velmi dobrým plavcem, k čemuž mu 
napomáhají plovací blány mezi prsty na tlapách. 
  
Lední medvěd je typický svým bílým až nažloutlým 
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vybarvením srsti. 
Při svých dalekých výpravách za potravou se může 
lední medvěd dostat do blízkosti lidských obydlí, kde 
hledá odpadky a může se stát člověku velmi 
nebezpečným návštěvníkem. 
Žije v polárních oblastech většinou samotářsky. Živí 
se rybami a tuleni. 
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Poddruhy medvěda hnědého 

Medvěd kodiak

Medvěd grizzly 

Medvěd brtník 

Medvěd kamčatský

Medvěd kalifornský

Medvěd aljašský

Medvěd plavý 

Medvěd východosibiřský 

Medvěd ussurijský

Medvěd kavkazský

Medvěd západokanadský

Medvěd tibetský
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http://www.obrazky.cz/?q=medv%C4%9Bd+hn%C4%9Bd%C3%BD&step=20&filter=1&s=&size=any&sId=vmfSIUT5wpFCdjrLoCEV&orientation= 

MEDVĚD GRIZZLY MEDVĚD GRIZZLY

MEDVĚD LEDNÍ MEDVĚD HNĚDÝ


