
Hospodářská a domácí zvířata 

Člověk chová různá hospodářská a domácí zvířata. 

Doplň tabulku 

Vykastrovaní samci jsou samci, kteří nemají pohlavní žlázy. 

valach, kapoun, macek, fešák, skopec, vůl, kapoun  

 

druh samec samice mládě vykastrovaný 

 tur domácí     

kůň     

ovce     

koza     

kur domácí     

kachna domácí     

husa domácí     

krůta     

králík     

pes      

kočka     

 

Hospodářská a domácí zvířata člověk vyšlechtil z divoce žijících zvířat např.: 

Prase domácí z prasete…………………………………………….. 

Kachna domácí z kachny ……………………………………………. 

Husa domácí z ………………………………………………………….. 

Podívej se na obrázek prasete divokého a prasete domácího a napiš, čím se liší. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Hospodářská a domácí zvířata 

Člověk chová různá hospodářská a domácí zvířata. 

Doplň tabulku. 

Vykastrovaní samci jsou samci, kteří nemají pohlavní žlázy. 

valach, kapoun, macek, fešák, skopec, vůl, kapoun  

 

druh samec samice mládě vykastrovaný 

 tur domácí býk kráva tele vůl 

kůň hřebec klisna hříbě valach 

ovce beran ovce jehně skopec 

koza kozek koza kůzle ----------------- 

kur domácí kohout slepice kuře kapoun 

kachna domácí kačer kachna kachně ------------------ 

husa domácí houser husa house ------------------ 

krůta krocan krůta krůtě ------------------ 

králík králík králice králíček ----------------- 

pes  pes fena štěně fešák 

kočka kocour kočka kotě macek 

 

Hospodářská a domácí zvířata člověk vyšlechtil z divoce žijících zvířat např.: 

Prase domácí z prasete divokého. 

Kachna domácí z kachny divoké. 

Husa domácí z husy divoké. 

Podívej se na obrázek prasete divokého a prasete domácího a napiš, čím se liší. 

Prase divoké má větší hlavu, je chlupaté, má ostré velké zuby… 
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Metodika: 

Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. 

Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána ve 4. ročníku. 

Listy si žáci číslují a zakládají do desek. 

Používaná učebnice na ZŠ: Přírodověda pro 4. ročník (Nová škola) 

Inovace spočívá v tom, že pracovní listy umožní zrychlené zápisy z hodin přírodopisu a 

umožní chybějícím žákům rychleji si doplnit zmeškanou látku. 

Tím, že žáci nepíší dlouhé zápisy z hodin, umožní tyto pracovní listy věnovat uspořený čas 

praktickým činnostem (např. výsevům a pěstování rostlin, pozorování a chovu živočichů, 

poznávacím vycházkám do přírody…) 

Pracovní listy poskytnou též dostatek času k procvičování a opakování. 

Navíc umožňují samostatnou práci žáků, aktivní vyhledávaní a doplňování informací 

z učebnice.  

V pracovních listech jsou uvedené pokyny pro žáky. 

 Listy lze vyplňovat společně se žáky na závěr probrané látky nebo je lze i zadat jako 

samostatnou práci, kdy žáci doplňují chybějící údaje podle učebnice. 

Součástí každého pracovního listu je i vyplněný pracovní list pro učitele.  

 

 

 

 

 

 

 


