
SOUTĚŽNÍ KVÍZ K VÝSTAVĚ VEVERKY 

 
1. Které prostředí je pro veverky 

typické, které obývají nejčastěji? 
a) okolí vodních toků, rády se 

schovávají v rákosí 
b) městské prostředí, které je hustě 

zastavěné a obsahuje minimum 
zeleně 
c) lesy, parky, hřbitovy, zahrady 

c) vinice, veverky chodí rády na víno 
 

2. Kolik druhů veverek žije na našem 
území? 

a) jeden 
b) dva 
c) tři 
d) dvacet 

 
3. Veverka obecná je? 
a) samotářka 
b) žije v párech 
c) žije v malých rodinných skupinách 
d) žije ve velkých skupinách  
 
4. Jak se nazývají ohlodané zbytky od 

šišek? 
a) požerky 
b) požírky 
c) požralky 
d) ožralky 
 
5. Kde veverka obecná spí? 
a) hrabe si nory pod zemí 
b) schovává se v kůlnách a lidských 

obydlích 
c) v noci nespí, je to noční živočich 
d) staví si kulovitá hnízda z větviček 

nebo obývá stromové dutiny 
 

6. Jak veverka obecná žije? 
a) má několik různých území (teritorií), 

která střídá dle potřeby 
b) má jedno území, kde žije (domovský 

okrsek) 
c) nemá stálé území, stále se někam 

stěhuje 
d) žije ve velké skupině na velkém 

území 
 
 
    

7. Jak veverka vychovává mláďata? 
a) sama bez samečka 
b) se samečkem 
c) sameček pomáhá jen občas, jako 

veverčí otec je sameček poměrně 
nešikovný 

d) pomáhají ji ostatní veverky 
 

8. Největším predátorem veverek u 
nás je? 

a) orel 
b) vlk 
c) kuna 
d) puma 

 
9. Veverky nežijí? 
a) v Jižní Americe 
b) v Austrálii 
c) v Rusku 
d) na Vyšehradě 

 
10. Poletucha je? 
a) létající potkan 
b) vačnatec 
c) druh veverky s blánou, která jí 

umožňuje plachtit 
d) veverka s křídly 
 
11. Veverka popelavá se v rámci 

Evropy vyskytuje? 
a) už i v ČR 
b) v celé Evropě 
c) ve Velké Británii a Itálii 
d) nikde v Evropě 

 
12. Veverka obecná je v České 

republice? 
a) chráněný druh 
b) lovný druh 
c) vymřelý druh 
d) druh blízký vymření 

 
13. Mapování veverek a projekt 

Veverka známá i neznámá 
realizuje? 

a) Ministerstvo životního prostředí 
b) prezident České republiky 
c) Veverka s.r.o. 
d) Ornita 
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14. Jak odborníci nejčastěji mapují 

veverky? 
a) veverky není možné mapovat, jsou 

moc rychlé 
b) chodí po veverčích stopách 
c) pomocí čipů, odchytů nebo přímých 

pozorování  
d) pomocí GPS Squirrel navigation 

 
15. Veverku obecnou na území ČR 

může mapovat? 
a) každý, kdo se chce zapojit 
b) pouze přírodovědec 
c) pouze speciálně zaškolený odborník 
d) nikdo, jsou chráněné 

 
16. Jak má vypadat budka pro veverku 

obecnou? 
a) budka by měla být ze dřeva, 

s jedním nebo dvěma otvory o 
průměru 6 - 7 cm 

b) budka by měla být z betonu, 
umístěná ne zemi 

c) budka by měla být ze staré 
pneumatiky, na veverku aspoň 
nebude pršet 

d) veverka nemá ráda budky 
 

17. Budku pro veverku obecnou 
bychom měli umístit? 

a) na střechu našeho domu 
b) na zem vedle psí boudy 
c) vysoko do špičky stromu 
d) na strom, nejlépe ke kmenu či k 

silným větvím, do výšky 3 – 4 m 
 

18. Kteří parazité nejvíce trápí veverku 
obecnou? 

a) klíšťata 
b) čmelíci 
c) vši a blechy 
d) tasemnice 

 
19. Co je nejlepší udělat, když 

nalezneme zraněné mládě veverky 
obecné? 

a) volat hasiče 
b) kontaktovat záchrannou stanici pro 

volně žijící živočichy 
c) najít jeho mámu 

d) nic 
 
20. Co dělat, když chceme, aby se do 

krmítka dostala pouze veverka? 
a) dát na krmítko značku „Pouze pro 

veverky – Squirrels only!“ 
b) dát ho na strom 
c) dát na něj stříšku z plexiskla, kterou 

nadzvednou pouze veverky 
d) každý den ho hlídat 

 
21. Co nepatří do krmítka pro veverku 

obecnou? 
a) vlašské ořechy 
b) banánové chipsy 
c) bukvice 
d) měkké pečivo 

 
22. Jak veverka najde skrytou potravu? 
a) pamatuje si to 
b) čichem 
c) dělá si u skryté potravy značky 
d) skrývá si potravu stále na stejná 

místa 
 
23. Který přírodovědný časopis je 

mediálním partnerem této 
výstavy? 

a) Mateřídouška 
b) NIKA 
c) ABC 
d) Ochrana přírody 

 
 
 


