
Pracovný list č.6 

Vtáky-delenie, stavba, pohyb, pokus 

Klasifikácia a základné pojmy: 

Vtáky sú jediné živočíchy, ktoré majú perie. Patria medzi stavovce. Sú teplokrvné podobne 

ako cicavce. Na Zemi žije asi 9 000 druhov vtákov. Väčšina vtákov je dobre uspôsobená na 

lietanie - majú veľké silné hrudné svaly, ktoré mávajú 

krídlami, a ľahké kosti, prestúpené drobnými dutinkami. Aj 

perie je ľahké. Chráni telo a udržuje telesnú teplotu. 

Perie 
Vtáčí šat sa volá operenie. Niektoré vtáky, napríklad oriešky a 

vrabce, majú nevýrazné hnedo či sivo sfarbené perie. Iné majú 

perie oslnivých farieb s pestrými vzormi. Sfarbenie im pomáha 

rozpoznávať a vyberať si partnera na párenie v období 

hniezdenia a členom kŕdľa pomáha držať sa pospolu. Stavba 

pera je na obrázku vpravo =>  

Kosti vtákov 
Väčšina vtáčích kostí je dutá, vďaka čomu sú vtáky ľahké. 

Krídla ovládajú silné svaly, upevnené na hrebeň hrudnej 

kosti. 

Vnútorná stavba tela 
Hlavná časť hmotnosti vtáčieho tela pripadá na 

svaly a vnútorné orgány - srdce, pľúca a tráviacu 

sústavu. Vtáky majú hrvoľ, kde sa potrava 

uschováva a zmäkčuje (niektorým vtákom však 

hrvoľ chýba), a dva žalúdky - v žľaznatom 

žalúdku sa potrava rozloží tráviacimi šťavami a 

v svalnatom sa rozdrobí na kašu. Majú tzv. 

kloaku, ktorá slúži ako centrum tráviacej, 

vylučovacej a rozmnožovacej sústavy. Stavba tela 

holuba je popísaná na obrázku vpravo =>  

Zobák 
Zobák tvoria čeľuste pokryté rohovinatou vrstvou. 

Vtákom slúži na rôzne činnosti: zbierajú a prijímajú ním potravu, čistia a uhládzajú si perie, 

stavajú hniezda a bránia sa pred nepriateľmi. Tvar zobáka prezrádza, akou potravou sa vták 

živí. Napríklad zahnutý zobák slúži na trhanie mäsa. 

Hniezda a vajcia 
Vtáky nerodia živé mláďatá ako cicavce. Namiesto toho znášajú vajcia s tvrdou škrupinou 

a potom ich zahrievajú tak, že na nich sedia. Vo vajíčku sa vyvíja zárodok, ktorý získava 

výživu zo žĺtka. 

Mláďatá 
Väčšina vyliahnutých mláďat vtákov je takmer bezmocná. Nemajú perie 

a spočiatku ani nevidia. Pokiaľ im nenarastie perie, ležia a mrvia sa v hniezde, kde ich kŕmi 

a chráni jeden alebo obaja rodičia. Delíme ich na kŕmivé a nekŕmivé. 



Pohyb 

Vtáky sa pohybujú rôzne. Z tohto hľadiska ich delíme na: letce( pohybujú sa letom-dravce, 

sovy), plavce( žijú v jazerách a rybníkoch-labuť, hus) a bežce( dlhé a silné nohy-emu, 

pštros). Niektoré druhy vtákov sa sťahujú z miesta na miesto podľa ročných období 

a životných podmienok. Medzi tieto podmienky zaraďujeme: zmena počasia, nedostatok 

potravy či ľudský faktor. Z tohto pohľadu ich delíme na: stále(zostávajú na tom istom 

mieste), prelietavé (sťahujú sa z miesta na miesto) a sťahovavé(prekonávajú tisícové 

vzdialenosti).  

 

Orientácia 

Prelietavé a sťahovavé vtáky majú vyvinutý tzv. šiesty zmysel, vďaka ktorému sa na 

centimetre presne orientujú pri tisícových letoch. Prečítajte si o tom zaujímavý článok na 

tomto linku: https://www.quark.sk/siesty-zmysel-operencov/. 

 

 týmto písmom sú označené najdôležitejšie pojmy 

 

 touto značkou sú označené dôležité delenia 

 

 

Pokus: skúmanie vtáčieho pera 
V dnešnej dobe prežívame veľké klimatické zmeny. Tieto zmeny negatívnym spôsobom 

môžu zasahovať aj do života vtákov. Kvôli tomu sme si v škole pripravili pokus, pri ktorom 

sme zisťovali, čo môže spôsobiť ropná škvrna v mori či oceáne vtáčiemu peru. Na pokus sme 

potrebovali: 2 Petriho misky, digitálnu váhu, pinzetu, igelitový obal, papierové obrúsky, 2 

plastové poháriky, 2 plastové lyžičky, kuchynskú soľ, vodu, 1dcl oleja, kakao, 4 rôzne vtáčie 

pierka a lupu. 

 

Postup: 1. Do plastových pohárikov sme naliali vodu a kuchynskú soľ. Dôkladne sme to 

premiešali. Medzičasom sme odvážili pierka na Petriho miskách pomocou digitálnej váhy. 

              2. Do jedného pohárika sme pridali 1dcl oleja a pol lyžičky kakaa. Premiešali sme a 3 

minúty počkali. Kakao a olej vytvorili tzv. ,,ropnú škvrnu.“  

              3. Pinzetou sme naniesli pierka do roztokov a postupne pierka namáčali. Po 

namočení sme ich papierovým obrúskom vytreli a položili na igelitový obal. 

              4. Opätovne sme odvážili pierka a pozorovali sme. 

Obrázky pokusu: 

Všetky pierka:                                                                            Priebeh pokusu: 

https://www.quark.sk/siesty-zmysel-operencov/


Pierka v ,,ropnej škvrne“: 

 

Pierka v slanej vode: 

Tabuľka hmotností pierok: 

  

Pierka m1(g) m2(g) ropná škvrna m2(g) slaná voda 

Tomáš  0,3 0,9 - 

Filip 0,1 0,3 - 

Kristián 0,2 - 0,2 

Školské 0,3 - 0,3 



Záver pokusu: Zistili sme, že sa pierka v ropnej škvrne zlepili a zväčšila sa ich hmotnosť 

trojnásobne. To znamená, že ropná škvrna v mori dokáže znemožniť lietanie vtákov, čo môže 

viesť k ich smrti. 

 

Ako tomu môžeme dopomôcť? 

Myslím si, že riešenie je veľmi jednoduché a pritom veľmi zložité. Ropa je jednou 

z najhodnotnejších surovín na Zemi, pretože sa využíva takmer pri všetkých výrobných 

procesoch. Najviac sa však využíva v doprave ako dôležitá kvapalina pre výrobu pohonných 

látok. Podľa môjho názoru, keby sa vynašiel vodíkový pohon pre dopravné prostriedky, tak 

by znečistenie morí a oceánov rapídne kleslo. 

 

Sledovanie pohybu a spôsobu života: Lastovička obyčajná 

Ako počasie ovplyvňuje jej život?  
Na kolobehu vpravo vidíme, ako sa lastovička 

podľa počasia sťahuje z Afriky do Európy 

a naspäť. 

Aký je ich spôsob života? 

Je to sťahovavý vták z čeľade lastovičkovité. 

Sťahuje sa podľa životných podmienok 

a počasia. 

Kde sa vyskytujú? 

Lastovičky obývajú Európu, Áziu, severnú 

Afriku a Severnú Ameriku. Pri sťahovaní mieri 

na juh Afriky a Južnej Ameriky. 

Aký je stupeň ich ohrozenia? 

Lastovička obyčajná patrí medzi všeobecne 

ohrozené druhy. Jej celkový trend populácie je 

klesajúci(Európa 1980-2015 okolo 10%). 

Aké sú jej charakteristické črty? 

Žije pri ľudských sídliskách, má gaštanové čelo 

a hrdlo. Taktiež ma dobre vyvinuté hlasivky. 
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Dvojklikom otvoríte zvuk čvirikania lastovičky. 

Údaje o migrovaní lastovičky sú zo stránky 

Eurobirdportal.  

 

 

  

 

Tomáš Zӧlder III.B                  


