
Jací jsme?SURIKATYSURIKATY

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



Jméno „surikata“ bylo odvozeno ze svahilštiny, nejrozšířenějšího afrického 
domorodého jazyka. Co v překladu znamená, se dozvíte, pokud správně 
vyluštíte následující kvíz. Ze startovního bodu jděte postupně podle šipek 
u správných odpovědí, až vás dovedou k pravému významu.

1. Na obrázku je nakreslená
- surikata
- mangusta
- liška

2. Domovem surikat je
- Amerika
- Afrika
- Asie

3. Surikaty obývají
- tropický prales
- polopouště a křovinaté louky
- okolí vod

4. Obydlí surikat je
- jeskyně
- dutiny stromů
- systém podzemních nor

5. Surikaty jsou aktivní
- ve dne
- v noci
- za soumraku

6. Skupinu surikat vede
- nejsilnější samec
- královský pár
- nikdo

7. Surikata je
- býložravec
- masožravec
- všežravec
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8.  Na kterém obrázku je přední noha surikaty?
 K čemu ji surikata nejvíc používá?

EVP Jací jsmeEVP Jací jsme

Návrh, kresby, grafická úprava: Mgr. Jana Modrá, www.janamodra.cz
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Tento materiál vznikl díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR.

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: ...............................................................................



SURIKATY A MANGUSTYSURIKATY A MANGUSTY
Jací jsme?

V ZOO můžete pozorovat nejen surikaty, ale také mangusty. Také vám připadá, že mají 
mnoho společného?

        Najděte alespoň 5 věcí, které mají společné:

     ..............................................................................................

    ................................................................................................

   ......................................................................

       ......................................................................

  ......................................................................

Zkuste objevit něco, čím se liší:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Surikaty obývají složitý systém podzemních nor s mnoha vchody a doupaty. 
Zvědavá mláďata se chtějí podívat, jak to vypadá venku. Nejprve se však potřebují posilnit 
zásobami ve spíži. Pomůžeš jim najít cestu bludištěm podzemních chodeb do spíže a pak 
ven? Ale pozor! Nesmí při tom narazit na staršího bráchu, který je hlídá!



Surikaty jsou velmi společenská zvířata. 
Kolik jich napočítáte na obrázku? Pozor 
ale, ať si je nespletete s mangustami!
Surikaty:   ................. 
Mangusty: ..................

Kolik surikat a mangust jste viděli v ZOO?Kolik surikat a mangust jste viděli v ZOO?     Surikaty: .................    Mangusty: ..................
Pozoruj surikaty v ZOO. Co dělají?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Surikata se těší na hostinu. Odhadnete, na čem by si pochutnala?  Popiš, co dělají surikaty na obrázku:  Popiš, co dělají surikaty na obrázku:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................




