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Krokodýl, krokodýl  

botičky si prochodil.      

Udělal si do nich díru, 

teď si koupe nohy v Nilu.   

(Karel Toman) 

                        

1. Podtrhej modře slova s tvrdou slabikou. Tato slova vypiš: 

___________________________________________________________ 

2. Zeleně podtrhej slova s měkkou slabikou. Tato slova pak vypiš: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. V básni se vyskytuje jedno vlastní jméno. Je to jméno nejdelší řeky v Africe. 

Jak se tato řeka nazývá? ___________________  (Můžete si ji najít  na mapě 

světa).  

4. Rozdělte slova na slabiky a označte druhy hlásek. 

 Nápověda: o=samohláska, x=souhláska. 

 

Krokodýl        botičky        udělal        Nil       prochodil 

 

5. Napiš, jaká další zvířátka by mohla žít v Nilu nebo u jeho břehů. 

______________________________________________________________ 

 



 

6. Vypiš do tabulky podstatná jména, slovesa a předložky (z básničky). 

Podstatná jména Slovesa Předložky 

   

   

   

   

7. Přečtěte si zajímavosti o krokodýlech, vyprávějte si. 

Krokodýl  

Krokodýli jsou predátoři žijící v tropických oblastech Afriky, Asie, Ameriky i Austrálie. 
Vlastním životním prostředím krokodýlů je voda, přirozeně vyhledávají nejraději pomalé říční 
toky a jezera. Některé druhy, např. krokodýl mořský žijí však i v mořích při pobřeží. Jejich 
potravou jsou různí savci, ptáci a ryby a také jiní plazi, které loví anebo se živí na jejich 
mršinách. 

Tělo krokodýlů je kryto rohovitými štíty, pod kterými leží kostěné desky. Krokodýli plavou 
pomocí silného, ze stran zploštělého ocasu. Končetiny, které při plavání mají přitisknuté k 
tělu, jim slouží pouze na pevnině nebo mělkém dnu. 

Krokodýli dosahují značných velikostí, které jim dovolují napadnout a zabít velké druhy skotu 
i člověka. Největším známým druhem krokodýla je krokodýl mořský  který dosahuje délky i 
přes 7 metrů a hmotnosti kolem 1 tuny (a je tak největším žijícím plazem na světě).  

8. Nakresli nějakou potravu pro krokodýla. 
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