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DOMÁCÍ PTÁCI 

uč. 46, 47 dole 

Samec kura domácího je kohout, samice je slepice, mládě se nazývá kuře. Kur domácí se chová pro 

vejce a maso. Na venkově se chovají slepice v menším množství v kurníku. Ve velkém množství se 

slepice chovají v drůbežárnách. Slepice se živí trávou, semeny, zrním, hmyzem a červy. Potravu si 

často také vyhrabává ze země. Sezobne klidně i žížalu. 

V drůbežárnách se chovají další druhy drůbeže. K největším druhům drůbeže patří krocan domácí, 

který se chová pro maso. Samec je krocan, samice krůta a mládě krůtě. Živí se jako kur domácí 

trávou, semeny, zrním, hmyzem a červy. Mezi vodní drůbež patří husa a kachna domácí. Chovají se 

pro maso a peří. K pohybu ve vodě vyžívají na nohou plovací blány. House je mládě housera a husy. 

Živí se hlavně trávou. Mládě kachny a kačera je kachně. Živí se drobnými vodními rostlinami i 

živočichy. 

 

Úkol 1: Prohlédni a pojmenuj celou zvířecí rodinu (samec, samice, mládě). 

Úkol 2: Říkej, čím se živí a pro jaký užitek je chováme. 

 

 

  

PS 38/2 (doplň názvy – zobák, křídlo, ocas, noha, hřebínek, tělo, hlava) 

 

Opakuj uč. 43/ otázky 16-23 
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JARO – OPAKOVÁNÍ (pracuj samostatně a bez učebnice) 

1/ Doplň věty. 

Jaro začíná (napiš datum) ____________________ . Jarní měsíce jsou ________________, 

________________ a ________________ . Dny se _____________________, noci se 

_______________________ . Svátky jara se nazývají ____________________________. Většina 

jarních rostlin kvete (barva) _______________________ . Jarní květiny jsou _____________________ 

pro hmyz. Na jaře se z teplých krajů vracejí např. ______________________, 

_____________________ a ____________________. 

2/ Napiš tři znaky jara (týkají se přírody, ne lidí). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3/ Napiš názvy květin. Květiny vybarvi. 

           1                          2                            3                                  4        5                         6       

              
          

1 ________________________       2 _______________________ 3 _______________________ 

4 ________________________       5 ________________________ 6 _______________________ 

 

4/ Stálé ptáky vyznač modře, tažné červeně. 

VLAŠTOVKA BAŽANT JIŘIČKA  KOS  ČÁP  SKŘIVAN  DATEL

 LEDŇÁČEK SÝKORA PĚNKAVA KUKAČKA STRAKA  ŠPAČEK 

5/ Zakroužkuj činnosti lidí na jaře:   a) slaví Vánoce  b) vysazují sazeničky  c) jezdí na kole  

            d) sejí semínka   e) sklízí švestky                f) sází brambory 
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POKUD BUDEŠ MÍT CHUŤ A ČASU, TADY JE PÁR TIPŮ na tvoření k tématu domácí ptáci   

 

 


