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3 .3 Životní cesta karety obrovské

Životní cesta karety obrovské 1

Ven z písku
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Životní cesta karety obrovské2

Do vody
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Životní cesta karety obrovské 3
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Životní cesta karety obrovské4

Zpátky do písku
FLORIDA,

USA

Kostarika

Pláže s výskytem karety obrovské
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Životní cesta karety obrovské 5



Cesta do moře a zpět

Kladení vajec

Mládě
Dospívající želvy

Dospělá želva
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3 .3 .1 Seznam otázek

1 . O čem je první část článku „Ven z písku“?

Ⓐ O tom, jak vypadají různé karety.

Ⓑ O tom, jak se karety učí plavat.

Ⓒ O tom, co karety rády jedí.

Ⓓ O tom, jak se karety líhnou z vajec.

2 .  „Jedno z želvích mláďat sebou začíná vrtět a líhnout se z vajíčka .“ 
Napiš první dvě věci, které malá želvička udělá potom . 

1. 

2. 

3 .  Když želví mládě vyleze z písku na povrch,  
co mu pomůže vydat se správným směrem?

 Co může mláďata zmást? 

4 .  Proč je cesta mláděte k vodě „závodem o přežití“?  
Vysvětli svou odpověď na základě toho, co sis přečetl/a v textu . 

5 . Co udělá mládě jako první, když konečně překoná tříštící se vlny?

Ⓐ Hledá ostatní mláďata.

Ⓑ Plave dál do moře.

Ⓒ Odpočívá v mořských řasách.

Ⓓ Hledá si potravu.
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6 .  Čím podle článku lidé způsobili, že se moře stává pro želvy nebezpečnější? 

7 .  Barva krunýře chrání mládě před predátory .  
Uveď, jakým způsobem je chrání před ptáky .

 Uveď, jakým způsobem je chrání před žraloky .

8 .  Kdy kareta zadržuje dech až na 5 hodin? 

9 . Co se dozvíš z článku o stravovacích zvyklostech dospělé karety?

Ⓐ Že hledá potravu pod kameny a skalními převisy.

Ⓑ Že při hledání potravy uplave velkou vzdálenost.

Ⓒ Že se chodí každý den najíst na stejné místo.

Ⓓ Že při hledání potravy využívá pachů ve vodě.

10 .  Proč tělesný tuk karety obrovské zezelená?
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11 .  Jaké informace článek uvádí o velikosti karety a o její potravě v jednotlivých  
obdobích jejího života?  
Doplň prázdná místa v tabulce .  
Tři políčka jsme vyplnili za tebe .

Období života Velikost Potrava

Vajíčko Vejce má vlastní výživu

Mládě

Dospívající želva Talíř

Dospělá želva Řasy a mořská tráva

12 . Kolik let je samici karety, když se poprvé vydá klást vejce?

Ⓐ asi 3 roky

Ⓑ asi 10 let

Ⓒ asi 26 let

Ⓓ asi 80 let

13 . Čemu v životě dospělé samice karety vědci zatím úplně nerozumějí?

Ⓐ Jak dokáže uplavat více než 900 kilometrů.

Ⓑ Jak hloubí hnízdo pro svá vejce.

Ⓒ Jak se brání, aby ji nesežrali predátoři.

Ⓓ Jak najde tu správnou pláž, kam naklade vejce.

14 .  Následující obrázek pochází z článku .  
Co ti tento obrázek pomáhá pochopit?



88

15 . Jak dává autor článku najevo, že je kareta obrovská výjimečná?

Ⓐ Žádá čtenáře, aby ji pomohli ochránit.

Ⓑ Vypráví, jaké úžasné věci dokáže.

Ⓒ Popisuje, jak je krásná.

Ⓓ Varuje, že želv v současnosti ubývá.

16 .  Článek je rozdělen do několika částí s nadpisy .  
O čem se z jednotlivých částí dozvíš?

Ⓐ O různých nebezpečích, kterým karety čelí.

Ⓑ O různých životních obdobích želv karet.

Ⓒ O různých druzích želv karet.

Ⓓ O různých názorech na želvy karety.


