
Mozkový jogging 7 Zvířata 
je dynamické cvičení aktivující kognitivní (poznávací) funkce. 
Cvičení vede ke zvýšení rychlosti vnímání, zlepšení koncen-
trace, udržení schopnosti logického usuzování a efektivního 

zpracování informací. 

Zdroj:  https://www.businessleaders.cz/2016/06/mozkovy-jogging-aneb-5-tipu-jak-nastartovat-
svou-myslivnu-na-plne-obratky/;  

1. Napište co nejvíce zvířat, začínajících různými písmeny abecedy: 
A ____________________________________________________________ 
B ____________________________________________________________ 
C/Č __________________________________________________________ 
D ____________________________________________________________ 
E ____________________________________________________________ 
F ____________________________________________________________ 
G ____________________________________________________________ 
H ____________________________________________________________ 
CH ___________________________________________________________ 
I ____________________________________________________________ 
J ____________________________________________________________ 
K ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
L ____________________________________________________________ 
M ____________________________________________________________ 
N ____________________________________________________________ 
O ____________________________________________________________ 
P ____________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________ 
R/Ř __________________________________________________________ 
S ____________________________________________________________ 
Š ____________________________________________________________ 
T ____________________________________________________________ 
U ____________________________________________________________ 
V ____________________________________________________________ 
Z ____________________________________________________________ 
Ž ____________________________________________________________ 
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Zdroj: autor 

2. Odhalte „morgensternovské šifry“, jejichž princip spočívá v záměně části slov 
za slovo podobné či opačné.  

                   

 

LUXEK  PLYNELA  

HRJEJ  NOSNICE   

ČODĚSIL  STŘEDTA  

DIZMIJEZ  MEŤOŠ  

PANAN  BINVŮLONG  

DSKŘETÍN  BOFUJ  

FPYSKKA  IMSTŘELA  

MÁVEJÝŠ  CHATOČÍON  

MEŠESTD  KSRKAN  

STOJODÝL  CHODÍLEN  

MSRK  BAHNOŇ  

ČUMÁKÁL  PIJEVEC  

CÍSAŘÍK  KTROLA  

SLTY  OKRAJUR  

MOZAD  CHOVÁNÍNEC   

MRAZAN  ŽRAHLT  

KONOPOCHOD  HVIZDOMIL  

TICHOROS  BÁLNOK  

ŠALÓGR  ČUMÁKOROŽEC  

PLŤVAŇ  NETOPLEVEL  
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Zdroj:  h ps://pinterest.com,  ppinterest.sk; ponterest.hu 

3. Pojmenujte a pak spojte obrázky zvířat podle abecedy: 
 
 



Mozkový jogging 7 (Str.  4) 
Zvířata 

Zdroj:   

4. Najděte 15 rozdílů: 

5. Vymyslete a napište exotické nebo divoké protějšky k našim zvířatům: 

Např. kůň—zebra, mravenec—termit 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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Zdroj:  upraveno podle h ps://www.alik.cz/a/kvizy/z-rise-zvirat, h p://www.testpark.cz/testy/biologie/
zvirata-ob zny-test-1571, h ps://www.femina.cz/zabavny-kviz-jak-moc-se-vyznas-ve-svete-zvirat/12/?result,  

6. Zvířecí kvíz: 

1. Kolik dnů žije moucha? ______  

2. Kolika let se mohou dožít některé druhy papoušků? __________  

3. Které zvíře má oční bulvu větší než svůj mozek? _____  

4. Jak dlouhý tunel umí za jednu noc vytvořit pracovitý krtek? ____  

5. Které zvíře má tři oční víčka? __________  

6. Proč se nosorožci válí v bahně? ___________________ 

7. Jakým způsobem se dorozumívají včely? _________  

8. Který savec nedokáže skákat? ________ 

9. Který jediný savec dokáže létat? _____________ 

10. Který savec dokáže běhat nejrychleji? __________________________ 

11. Který náš savec je nejmenší? __________   

12. Co chrání tučňáka před zimou? ___________________________ 

13. Proč jsou koně lichokopytníci? ________________________________ 

14. Čím se živí chameleon? _______________  

15. Který žijící živočich je největší na světe? _____________  

16. Který savec je největší spáč? ______________________ 

17. Čím se živí žáby? _____________________  

18. Kteří ptáci jsou schopni rozlišit barvy? ______________ 

19. Čím se živí koala? __________________ 

20. Kde žije panda velká? ___________  

21. Kdo je největší létající pták na světě? _________________ 

22. U kterého živočišného druhu rodí mláďata sameček? _________________  

23. Co je lišaj smrtihlav? __________________   
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Řešení 

1. Např: Antilopa, alpaka; Buvol. Binturong, bazilišek, bobr, bongo; Cibetka, čolek, čáp; Dikobraz, 
daman, dingo, delfín; Emu; Fretka, fenek; Gepard, gorila, gazela, gekon; Hroch, hrošík, hraboš, had, 
hyena,  hroznýš; Chameleon, chobotnice; Ibis, impala; Ježura, jezevec, ježek, jelen, jeřáb; Králík, 
kolibřík, krocan, krokodýl, krajta, klokan, kachny, kivi, kachna, kaloň, kobra; Lev, levhart, lenochod, 
lachtan, lemur; Motýl, medvěd, medúza, mlok, mravenec, myš, mrož; Nosál, nosorožec, netopýr; 
Opice, orangutan, osel, orel, okapi, ovce; Pásovec, pavián, pardál,  pískomil, puštík, pštros, pes, pa-
kůň papoušek, páv; Rys, rejsek, rak, rejnok; Slon, srnec, surikata, sova, serval, štír, šakal, šimpanz, 
štětkoun; Tapír, termit, tygr, tuleň, tučňák; Užovka; Velbloud, vorvaň, velryba, vlk, varan; Zebra, 
zmije, zajíc, žralok, žirafa, žába, želva. 

2. Fenek, Hroch, Čolek, Dikobraz, Daman, Delfín, Fretka, Hroznýš, Medvěd, Krokodýl, Mlok, Nosál, 
Králík, Slon, Motýl, Varan, Lenochod, Pštros, Šakal, Vorvaň, Gazela, Chobotnice, Krajta, Hraboš, 
Binturong, Bobr, Impala, Chameleon, Klokan, Jelen, Kaloň, Jezevec, Kobra, Lemur, Mravenec, Žra-
lok, Pískomil, Rejnok, Nosorožec, Netopýr 

3. agama, buvol, cibetka, čáp, delfín, emu, fretka, gorila, hroch, chobotnice, ibis, ježek, krokodýl, 
lenochod, medvěd, netopýr, ovce, pásovec, rak, sova, štír, tuleň, užovka, velbloud, zebra, želva.   

 

 

 

    4. 15 rozdílů: 

5. Např. Kočka—lev, levhart, gepard, rys, puma; 
pes—dingo, fenek, hyena; koza—kamzík; jelen—
antilopa, gazela; kráva—buvol, bizon; králík—
daman, zajíc; orel– kondor, 

6. Odpovědi: 1. 14 dní, 2. 50, 3. pštros, 4. 100 m, 
5. velbloud, 6. ochrana před hmyzem, 7. tancem, 
8. slon, 9. netopýr, 10. gepard,  až 120 km/hod, 11. 
rejsek, 12. vrstva tuku pod kůží chráněnou peřím, 
13. chodí po třetím, nejsilnějším prstu, 14. hmy-
zem, 15. plejtvák obrovský,  16. netopýr, prospí až 
20 hod denně, 17. hmyzem, žížalami, 18.  sovy, 19. 
listy eukalyptu, 20. v Číně, 21.  kondor velký, 22. 
mořský koník , 23. motýl 


