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Téma: Řekni mi, co čteš
Výchozí text: Text: ŘEHÁK, Libor. Naše zvěř, str. 11, Praha: Venator, 2000
KUNA OBECNÁ (Martes martes)
Popis: Tvar těla válcovitý, protáhlý, na krátkých a silných nohách s ostrými drápky
Tělo je dlouhé 45 – 55 cm, hustě osrstěná oháňka až 30 cm. Dosahuje hmotnosti
0,9 – 1,7 kg. Na hrdle má žlutou náprsenku, která nepokračuje na přední nohy (běhy).
Tlapky má hustě osrstěné. Kuna lesní má dobrý zrak, sluch i čich.
Biologie: Kuna lesní je obyvatelem větších lesů i parků od nížin do hor. Má raději
lesy jehličnaté. Žije v korunách stromů (v dutinách opuštěných stromů i opuštěných hnízdech).
Živí se potravou živočišnou (drobní obratlovci, veverky, ptáci, mláďata, vejce aj.) i rostlinnou
(borůvky, maliny, ovoce aj.).
Páření a narození mláďat: Páření probíhá v červenci a srpnu, kdy samci mezi sebou bojují.
Samice je plná celých 9 měsíců, z toho je 6 měsíců tzv. utajená březost. V dubnu a květnu rodí
(metá) ve vystlaném hnízdě 2 – 6 mláďat.
Zajímavost: I když kuna lesní při pohybu na zemi nevypadá na nějakého závodníka, v korunách stromů
je to „hnědý blesk“. Především veverky z ní mají přímo panickou hrůzu. A je také proč!
Ani rychlé lezení a dlouhé skoky velmi často veverku nezachrání před tímto postrachem korun stromů.

1. Vypište z textu odborné názvy a napište, do jaké oblasti tyto pojmy patří.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Odkud je text převzat? Své tvrzení odůvodněte.
A Z odborné biologické publikace
B Z denního tisku
C Z populárně naučné publikace
D Z reklamního letáku
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Komu je text určen?
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Co je cílem výchozího textu?
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Na základě výchozího textu popiš tělo kuny na obrázku
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