
ČÁP BÍLÝ 

PRÁCE S TEXTEM – 2. TŘÍDA 

 

1. Přečti si pozorně následující text. Podtrhni v textu zeleně tu část,  

kde se píše o tom, čím si vystelu hnízdo. 

   

 

 

 

 

 

Nejlépe se cítím na vlhkých loukách, na březích řek a potoků, protože tu najdu 

hojnost potravy. Své hnízdo si stavím na starých stromech, střechách domů 

nebo stodol. Mívá průměr 1 – 2 metry a skládá se z vzájemně propletených 

větviček a proutí. Takové hnízdo si vystelu nějakým jemným materiálem, jako je 

listí, tráva, seno, ale i papír, zbytky látek nebo podobný materiál. Po páření 

klade čapí samička do hnízda 2 – 6 vajíček. Čapí rodiče se v sezení na vejcích 

střídají asi 33 dní. Pak se vylíhnou zpočátku úplně slepá mláďata, která jsou 

zpočátku plně závislá na rodičích. Ti zásobují svá mláďata potravou i vodou a 

chrání je před sluníčkem i deštěm. 

 

2. Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Správnou odpověď vybarvi. 

Čáp bílý si staví hnízdo na stromech, střechách nebo komínech. 

Čapí hnízdo mívá v průměru 2 – 3 metry.  

Na vajíčkách sedí čáp i čápice střídavě.  

Čapí mláďata vidí hned po narození. 

 

Nazdar děti, budu stručný. Jsem nemluva. Umím jen klapat zobákem a syčet. 

Stejně toho o mne víte dost. Však mne znáte odmalička. Někteří rodiče se 

na mne vymlouvají, když nechtějí dětem pravdivě zodpovědět otázku „Jak 

přicházejí děti na svět?“. Vaši to snad nebyli. Já nosím leda žáby, ryby, 

ještěrky, myši,… 

NE ANO 

NE ANO 

NE ANO 

NE ANO 



3. Doplň chybějící písmena. 

Živím se především ž___vočišnou potravou. Nejraději mám ž___žaly, hmy___  

a jeho larvy, žáby, ješt___rky a had___, stejně jako myši, krtky a ostatní malé 

savce. Někd___ si ulovím také r___bu nebo nějaké ptač___ mládě.  

 

 

 

 

4. Čti pozorně dál a dozvíš se, kam vede moje dlouhá cesta. 

Jsem tažný pták. Hnízdní oblasti čápa bílého se rozprostírají od Evropy až po 

západní Asii a severní Afriku. Koncem srpna opouštím své hnízdiště a s ostatními 

čápy odlétám na jih do Afriky. To je pro mě velmi důležité, protože v zimě 

nenaleznu ve svém hnízdišti dostatek potravy. Mnoho živočichů se totiž ukryje k 

zimnímu spánku. Ve velkých savanách a mokřadech východní, západní a jižní 

Afriky mám naštěstí dostatek potravy k přezimování. Někteří čápi odlétají 

skutečně až do jižní Afriky a ulétnou tak vzdálenost až 10 000 km. 

 

5. Odpověz na následující otázky. 

Kolik vět mělo předcházející cvičení číslo čtyři?               ____________________ 

Kolik slov má 2 věta?                                                             ____________________ 

Opiš z předcházejícího cvičení nejkratší větu. 

__________________________________________________________ 

 

Dospělý čáp potřebuje denně přibližně 500 gramů potravy. Mladí čápi 

zhltnou během období růstu přibližně trojnásobek toho, co dospělí. Proto 

mohu hnízdit pouze tam, kde najdu dostatek kořisti. Živím se také mršinami. 

Někdy navštívím i skládku odpadů, kde vyhledávám zbytky jídla.  

 



6. Pokus se vysvětlit, co znamená TAŽNÝ PTÁK. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Zkus odhadnout, co je pravda. Pravdivé informace vybarvi modře. 

Až se mi podaří odchovat mláďata, vrátím se do zimoviště v Africe. Při cestě: 

 

   

 

 

 

 

8. Víš, čím se živím? 

Vyhledej a vyškrtej slova označující potravu. Jsou psána pouze ve svislém či vodorovném 

směru, obousměrně. Začni v levém horním rohu a další písmeno hledej ve vodorovném či 

svislém směru. Po vyškrtání mojí potravy slož ze zbylých písmen čtených popořadě tajenku. 

Prozradí Ti jedno z lidových jmen pro čápa bílého. Zkus odhadnout, jak k němu přišel a co 

znamená. 

 

 

TAJENKA:   ____________________ 

 

S K A N U Ž 

K O K M V O 

A R H A K O 

B T A P R L 

O Š K R N Í 

nejím a nespím 
dávám pozor na své děti a učím je cestu 

dávám pozor na střelce zastavuji se na svačinu 

zhubnu sleduji vývoj počasí 



 

 

 

 

 

 

9. Teď trochu matematiky. 

Na louce se slétlo 7 čápů a pak za nimi přiletěli ještě dva zvědaví holubi. Kolik 

nohou je teď na louce? 

PŘÍKLAD:  ___________________________________________________ 

ODPOVĚĎ:  ___________________________________________________ 

 

Čápovi s čápicí bylo dohromady 13 let. Kolik bylo komu, když čápice byla  

o 3 roky mladší než čáp? 

ČÁP:   _________________________ 

ČÁPICE:  _________________________  

 

 

ZAJÍMAVOSTI: 

 

 

 

 

 

Doufám, že se ti povídání o mně líbilo. A některé nové informace si zapamatuješ. Zase 

někdy AHOJ! 

Proč klapou čápi svými zobáky? 

Řečí těla a klapáním zobáků se my čápi dorozumíváme. Klapáním zobáku se 

také uchází čapí sameček o vybranou samičku. Klapáním si čáp také hájí svůj 

revír. 

Čáp je národním ptákem Polska. 

Čáp se dožívá nejčastěji 8 až 14 let. 

Při cestě na jih uletí denně až 300 kilometrů. 

Průměrná rychlost se pohybuje okolo 45 

kilometrů za hodinu. 

Mezi evropskými ptáky se čáp 

honosí rekordem ve velikosti hnízda. 


