KDO ŽIJE
NA FARMĚ

PRACOVNÍ LIST
3. 5. TŘÍDA

1. Poznej, kdo jsem:
a) nemám ráda samotu, dobře se cítím pouze ve stádě
b) jsem přežvýkavec a sudokopytník
c) u mého druhu mají rohy většinou jen samci

JSEM ovce domácí

d) mé tělo je pokryto zkadeřenou srstí
a) jsem také sudokopytník
b) jsem mlsná a vybíravá
c) lidé mne chovají hlavně pro mléko

JSEM koza domácí

d) mé vemeno má dva struky
a) jsem zástupce lichokopytníků
b) v dřívějších dobách jsem sloužil v dopravě
c) dnes mne člověk využívá hlavně ve sportu

JSEM kůň domácí

d) pracuji také v hipoterapii, pomáhám tělesně i mentálně hendikepovaným lidem
a) jsem sice také sudokopytník, ale nejsem přežvýkavec
b) v jídle nejsem vybíravý
c) miluji bahenní koupele – zbavuji se tak parazitů
d) při porodu se mi narodí mnoho mláďat, klidně více než deset

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013-09-02]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Rooster_portrait02_dec08.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Hen_with_chickens_in_native_breeding.jpg
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nederlandse_bonte_geit.jpg
http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cesky_strakaty_krava.jpg

JSEM prase domácí

2. Přečti si věty a urči, zda jsou nebo nejsou pravdivé.
(A = tvrzení je pravdivé, N = tvrzení není pravdivé)
Kůň domácí je lichokopytník.

A

Mladý samec tura domácího se nazývá vůl.
Mládě kozy domácí se nazývá hňup.

N

Ovce, koza a tur domácí jsou sudokopytníci.
Prase domácí je býložravec.

N

N
A

3. Nyní si přečtěte následující text. Dostala se tam slova, která tam nepatří – takzvaní vetřelci.
Najděte je a zapište na linku po text.
Prase domácí je chováno především pro prase maso. Většina prasat proto nepřežije první se rok života. Jsou poražena, jakmile dosáhnou stanovené porážkové hmotnosti (zpravidla 80-120 kg). Po dosažení této dokáže hmotnosti již
prase neroste, pouze tuční. Prasata, chovaná pro sádlo, se proto porážejí až o něco později pohybovat, většinou až
ve věku jednoho a půl roku. Déle se pochopitelně nechávají žít také chovné rychlostí prasnice a plemenní až kanci.
Kromě masa a sádla 17 km/hod se využívá i vepřová kůže, zvaná krupon, štětiny a prasečí hnůj – kejda.

Prase se dokáže pohybovat rychlostí až 17 km v hodině................
4. Pokud jsi správně odhalil vetřelce, zjistil jsi o praseti zajímavou informaci. Zapamatuj si ji!
5. Nyní si vytvoř graf péče o domácí zvíře. Do prostřední bubliny zapiš jméno jednoho zvířete,
které jsi viděl na farmě a do okolních bublin zapiš, jak se o něj musí člověk starat:
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