NATURE
Birds are said to be “warm-blooded”, lay eggs
and adults are usually covered in feathers.
Most of them build nests, and their young are
known as chicks.
A bird has a breast, a beak or bill and feet with
claws (called talons if the bird is a bird of
prey).
Water birds, like ducks, have webbed feet,
some birds (flightless birds) can’t fly (ostrich,
rhea, kiwi, emu, etc.).
Feathers cover most birds, and the small,
fluffy ones used for stuffing quilts, pillows and
jackets are down feathers – hence “down
jacket”.

O ptácích se říká, že jsou „teplokrevní“, snášejí
vejce a v dospělosti jsou obvykle pokryti peřím.
Většina z nich si staví hnízda a mláďatům se říká
„ptáčátka“.
Ptáci mají náprsenku, zobák a na nohách mají
drápy (které se nazývají pařáty, když se jedná
o dravce).
Vodní ptáci, jako například kachny, mají plovací
blány, někteří (nelétaví ptáci) neumějí létat
(pštros, nandu, kiwi, emu atd.).
Peřím je pokryta většina ptáků a nadýchaným
peříčkům, které se používají na vycpávání peřin,
polštářů a bund, se říká prachové peří – odtud
název bunda z prachového peří neboli péřová
bunda.
In British English, tortoises live on land, turtles V britské angličtině jsou dvě slova pro želvu:
live in the sea.
„tortoises“ (suchozemské želvy) žijí na souši,
„turtles“ (mořské želvy) žijí v moři.
Some snakes (e.g. vipers) are venomous and Někteří hadi jsou jedovatí (např. zmije) a jejich
snakes’ teeth are fangs.
zubům se říká jedovaté zuby.
Amphibians are cold-blooded and are said to Obojživelníci jsou studenokrevní a říká se, že
be able to live both on land and in water. This mohou žít jak na souši, tak ve vodě. To však platí
is, however, true of, for example, several types i o několika druzích hadů.
of snakes.
The true definition is that they must lay their
Pravdou je, že musí klást vajíčka a projít několika
eggs and pass through several changes of
proměnami ve vodě, než dospějí a mohou se
form in water before they become adult, when odvážit na zem.
they can venture on to land.
Invertebrates are creatures without
Bezobratlí jsou tvorové bez páteře. Patří sem
backbones. They include insects (six legs),
hmyz (šest nohou), pavouci (osm nohou)
spiders (eight legs) and millions of “creepya miliony různých druhů brouků a jiné havěti.
-crawlies”.
Among the insects, butterflies are beautiful,
Mezi hmyz patří motýli, kteří jsou krásní,
flies are a pest, bees make honey, mosquitoes mouchy, které jsou otravné, včely vyrábějící
sting in the night, and wasps take over the
med, komáři, kteří v noci štípou, a vosy, které se
house in autumn.
vám na podzim uhnízdí v domě.
Among the spiders, black widows can kill you, K pavoukům patří černá vdova, která může
tarantulas are very large, and house spiders
člověka zabít, obrovské tarantule a domácí
keep getting in the bath.
pavouci, kteří neustále lezou do vany.
Slugs and snails are a nuisance in the garden, Slimáci a hlemýždi jsou na zahrádce na obtíž,
but earthworms are useful.
ale žížaly jsou užitečné.

