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Do obrázku si z kousků dole poslepujte plameňáka. Pozor, ne všechny „součástky“ potřebujete! Hlava vám napoví, kde začít.



Pod kterým deštníkem se před deštěm schovává plameňák? Poznáte, kdo se ukrývá i pod ostatními deštníky?

Zobáky ptáků mají různý tvar i velikost. Jsou přizpůsobené tomu, jak jejich majitelé získávají potravu. Slouží ptákům podobně, 
jako lidem různé nástroje. Zamyslete se, komu který zobák patří a který nástroj by jej majiteli mohl nahradit.
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Děkujeme za návštěvu. Děkujeme za návštěvu. 
Jestli se ti v ZOO líbilo, přijď zas!Jestli se ti v ZOO líbilo, přijď zas!

Jméno: .............................................................................

Třída: ...............................................................................

Škola: ...............................................................................
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Jací jsme?

Co nespíš dělají plameňáci na obrázku? Když pozorujete skupinu ptáků v ZOO, zabývají se 
někteří toutéž činností?

Plameňáci patří mezi nejspolečenštější druhy ptáků. Žijí v obrovských koloniích a všechny 
činnosti vykonávají společně. Dokonce i námluvy a zásnubní tance provozují pospolitě. Tisíce 
plameňáků najednou rozevírá křídla nebo pochoduje stejným směrem se zobáky nahoru a 
naráz otáčí hlavy ze strany na stranu jako na vojenské přehlídce.
Spočítáte, kolik plameňáků se účastní zásnubních tanců na obrázku? Najdete mezi nimi 4, 
kteří se od ostatních odlišují a „přehlídku jim kazí“?



Pokud chcete objevit ukrytého plameňáka, musíte správně odpovědět na 
následující otázky a na obrázku vybarvit políčka se symboly správných 
odpovědí.

1. Jakým způsobem plameňák zanořuje zobák při hledání potravy?

2. Proč plameňáci často stojí pouze na 1 noze?
- je jim to pohodlnější
- je menší pravděpodobnost, že je do nohy kousne dravá ryba
- aby jim ve studené vodě nebyla zima, ohřívají si 1 nohu u těla 
schovanou v peří 

3. Jak vypadá hnízdo plameňáků?

4. Co je hlavní potravou plameňáků?
- ryby
- řasy, korýši a další drobní vodní živočichové
- želví vejce




