ZE ŽIVOTA KONÍ

PRACOVNÍ LIST
6. 9. TŘÍDA

1. Doplň správně věty:
Během vývoje se koním prodloužil krk, aby pohodlně dosáhli na zem a mohli spásat trávu, nohy se měnily tak, aby dovedly co nejrychleji běžet a unikly šelmám
– postupně se proto váha přesunula na jediný prst chráněný KOPYTEM ..... .
Divokým koněm, který vládnul asijským stepím, byl kůň PŘEVALSKÉHO .... .
Tento málem vyhubený druh se dnes na mongolské pláně díky chovu v zajetí
a reintrodukčním programům pomalu vrací, i když již nese i geny koně domácího.
Členové stáda se spolu dorozumívají nejen řehtáním (které se nese do dálky), ale
především dotyky, postavením uší, pachy. Vzájemné čištění srsti tlamou je přínosné nejen pro srst samotnou, ale také upevňuje dobré vztahy, zkrátka je oběma
příjemné. Stádu obvykle velí nejsilnější HŘEBEC.......................... .

2. Na obrázku vidíš kostru koně. Kolik má kůň krčních obratlů? Doplň:

Uveřejněné odkazy [cit. 2013-07-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:
koně: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marbach_Araberstute_f%C3%BChrt_Fohlen.jpg
koně: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biandintz_eta_zaldiak_-_modiﬁed2.jpg
kostra koně: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Horse_bones_ugglan.jpg
koňské pólo: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fall_Polo_in_Kentucky_-_2008_warﬁeld_farm_cup_(2898727018).jpg?uselang=cs
hříbě: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%B9rebak_1.jpg
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3. Napiš minimálně čtyři možnosti, k čemu byl kůň využíván v minulosti:
V PRAVĚKU POTRAVA, TAHÁNÍ POVOZŮ, LOV ZVĚŘE, VOJENSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

4. Jak se jmenuje tento sport?

KOŇSKÉ PÓLO

Jaké znáš další disciplíny v jezdeckém sportu?
DREZURA, PARKUR , .......................................
MILITARY

(SOUTĚŽ JEZDECKÉ VŠESTRANNOSTI),

.....

DOSTIHY, ...............................................................
KOČÁROVÉ SOUTĚŽE ATD. ............................

....................................................................................
....................................................................................

5. Vyber správnou možnost:
5.1 Co je to drezura?
a) sportovní disciplína
b) druh koně
c) kolektivní sportovní hra

5.4 Co je to domestikace?
a) zdivočení
b) zdomácnění, ochočení
c) dominantní klisna

5.2 Na co dělíme dostihy?
a) rychlé, pomalé
b) vodní, travinaté, hlinité
c) rovinaté, překážkové, klusácké

5.5 Kůň svým zařazením patří do kmene:
a) hlavatců
b) strunatců
c) Apačů

5.3 Jakou má kůň v klidu teplotu těla?
a) 37,5–38,5 °C
b) 38,5–39,5 °C
c) 40–41 °C

5.6 Kolik litrů vody vypije denně kůň?
a) 5–10 litrů
b) 20–50 litrů
c) 50–100 litrů

