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Práce s informacemi – zadání 

HUSICE MAGELLANSKÁ 

     Když jsme se poprvé v životě setkali v chilském národním parku Torres del 
Paine s husicí magellanskou  nevěděli jsme přesně o jakého vodního ptáka se 
jedná, a byli jsme na rozpacích zda jej zařadit mezi husy nebo kachny. 
Husice, co do vzhledu i velikosti, tvoří jakousi přechodnou skupinu mezi husami 
a kachnami. To ale nebyl jediný problém. Domnívali jsme se totiž, že 
_________________________________________________________________
_________ . 
Někteří jedinci, které jsme pozorovali, měli převážně bílou barvu těla, tmavě 
šedá křídla a černé nohy. Jiní měli barvu peří převážně hnědou a žlutooranžové 
nohy. Ale objevili jsme i ptáky převážně šedé barvy s bílou hlavou a krkem. 
Nakonec se ukázalo, že 
____________________________________________________ - husici 
magellanskou.  
Samice je totiž hnědé barvy, zatímco samci existují ve dvou barevných formách. 
Husice magellanské jsou obdivuhodní ptáci, protože žijí ve velmi tvrdých 
klimatických podmínkách. 
Obývají totiž jižní oblasti Jižní Ameriky, tzn. Patagonii a Ohňovou zemi, ale i 
Falklandy.  
Husice magellanské se živí rostlinami a drobným hmyzem. Proto potřebují 
rozsáhlé travnaté oblasti. Jejich největším nepřítelem je zemědělská výroba, 
která mění 
_________________________________________________________________
___ . 
I přesto, že žijí v málo obydlených oblastech, byly husice magellanské v roce 
2006 zapsány do Červené knihy ohrožených druhů. 
                       ( Světem zvířat 8/2007, str. 44 – 49, Zuzana a Miloslav 
Drucküllerovi) 
 
 
 
ÚKOLY: 
 
1) V první větě doplň interpunkci 

2) Napiš vzorec souvětí 

3) Zdůvodni čárku před a 



4) Urči mluv. významy u podtržených slov  

       v chilském –  

      ptáka –  

      mezi husy –  

5) Dva různé druhy – utvoř: 

         3. p. 

         7. p. 

 

6) Která číslovka má stejné skloňování jako dva - 

____________________________ 

 

7) Do které stylové oblasti text zařadíš - 

___________________________________ 

 

8) Vypiš odborné názvy 

       Jednoslovné - ____________________________________________ 

       Víceslovné - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

9) Vypiš zeměpisné názvy - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10)  Víš, které zemi patří Falklandy neboli 

__________________________________ 



11) Víš, jak se jmenuje průliv mezi Argentinou a Ohňovou zemí - 

_____________________________________ 

12) S jakým činem, událostí si spojíš jméno F. Magalhaese - 

______________________________________________________ 

13) V textu vyhledej problémy, s nimiž se pozorovatelé  setkali - 

_________________________________________________________________

_________________________ 

14) Do textu doplň podle svého uvážení řešení problému 

15) Proč zemědělská výroba husici magellanskou ohrožuje – doplň po uvážení 

_________________________________________________________________

______________________ 

16) Víš, jak se označuje ten, který se živí rostlinnou potravou - 

____________________________________ 

17) Vysvětli: klima -  

_________________________________________________________                     

počasí - 

_________________________________________________________________

__ 

18) Na základě pozorování se mohli přírodovědci domnívat, že 

_________________________________________________________________

______________________ 

19)  Čím svoje tvrzení zdůvodňovali  - 

_________________________________________________________ 

20)  Kde se můžeš s uvedeným textem setkat - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 



21)  Lze text pokládat za odborný, naučný - 

_______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce s informacemi – ŘEŠENÍ 

HUSICE MAGELLANSKÁ 

     Když jsme se poprvé v životě setkali v chilském národním parku Torres del 
Paine s husicí magellanskou, nevěděli jsme přesně, o jakého vodního ptáka se 
jedná, a byli jsme na rozpacích, zda jej zařadit mezi husy nebo kachny. 
Husice , co do vzhledu i velikosti, tvoří jakousi přechodnou skupinu mezi husami 
a kachnami. To ale nebyl jediný problém. Domnívali jsme se totiž, že 
pozorujeme dva různé druhy. 
Někteří jedinci, které jsme pozorovali, měli převážně bílou barvu těla, tmavě 
šedá křídla a černé nohy. Jiní měli barvu peří převážně hnědou a žlutooranžové 
nohy. Ale objevili jsme i ptáky převážně šedé barvy s bílou hlavou a krkem. 
Nakonec se ukázalo, že se jedná o jediný druh - husici magellanskou.  
Samice je totiž hnědé barvy, zatímco samci existují ve dvou barevných formách. 
Husice magellanské jsou obdivuhodní ptáci, protože žijí ve velmi tvrdých 
klimatických podmínkách. 
Obývají totiž jižní oblasti Jižní Ameriky, tzn. Patagonii a Ohňovou zemi, ale i 
Falklandy.  
Husice magellanské se živí rostlinami a drobným hmyzem. Proto potřebují 
rozsáhlé travnaté oblasti. Jejich největším nepřítelem je zemědělská výroba, 
která mění travnaté oblasti na poli. 
I přesto, že žijí v málo obydlených oblastech, byly husice magellanské v roce 
2006 zapsány do Červené knihy ohrožených druhů. 
                       ( Světem zvířat 8/2007, str. 44 – 49, Zuzana a Miloslav 
Drucküllerovi) 
 
 
 
ÚKOLY: 
 
1) v první větě doplň interpunkci 

2) napiš vzorec souvětí –Když 1V, 2H, o jakého 3V,a 4H, zda 5V 

3) zdůvodni čárku  před a – VV je vložená mezi dvě věty hlavní 

4) urči mluv. významy u podtržených slov  

       v chilském – 6.p., č.j.edn., r. m., mladý, příd. jm. tvrdé 

      ptáka – 2.p., č.jedn., r.m.ž. 



      mezi husy – 4.p., č.mn., r.žen. 

5) dva různé druhy – utvoř  

         3. p.  dvěma různým druhům 

         7. p.  se dvěma různými druhy 

6) která číslovka má stejné skloňování jako dva – oba  

7) do které stylové oblasti text zařadíš -  odborný 

8) vypiš odborné názvy 

       Jednoslovné – husa, kachna 

       Víceslovné – husice magellanská, klimatické podmínky, Jižní Amerika, 

zemědělská výroba 

9) vypiš zeměpisné názvy – Jižní Amerika, Patagonie, Ohňová země, Falklandy, 

Torres del Paine 

10) Víš, které zemi patří Falklandy neboli Malviny – patří Velké Británii 

11) Víš, jak se jmenuje průliv mezi Argentinou a Ohňovou zemí - Magellanův 

12) S jakým činem, událostí si spojíš  jméno F. Magalhaense – obeplul svět 1519 

- 1522 

13) V textu vyhledej problémy, s nimiž se pozorovatelé setkali – kachna nebo 

husa, barva peří – více druhů  

14) Do textu doplň podle svého uvážení řešení problému 

15) Proč zemědělská výroba husici magellanskou ohrožuje – doplň po uvážení 

_________________________________________________________________

______________________ 

16) Víš, jak se označuje ten, který se živí rostlinnou potravou - býložravec 

17) Vysvětli: klima – podnebí –dlouhodobý stav počasí                      

                       počasí – okamžitý stav ovzduší 

18) Na základě pozorování se mohli přírodovědci domnívat, že objevili dva 

druhy. 



19) Čím svoje tvrzení zdůvodňovali  - barvou peří  

20) Kde se můžeš s uvedeným textem setkat – časopis o přírodě, v přírodopisu, 

v TV – přírodopisný  

21) Lze text pokládat za odborný, naučný – ano, odborné názvy 

 

 

  


