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Milí čtvrťáčci, 

i tento týden zůstaneme u zvířátek, která se vyskytují v okolí lidských příbytků, 

budeme se zajímat o zvířata, která chováme pro potěšení. Jsou to domácí 

mazlíčci. Tato zvířátka nám přináší radost, ale my jim musíme poskytnout 

vhodné podmínky k jejich životu. Nestačí si zvířátko jen pořídit, ale musíme se 

o ně pravidelně a dobře starat. 

                                               

            

1. Učebnice: 

str. 58 – 59:  

- přečti si učivo o domácích mazlíčcích 

- prohlédni si jejich obrázky v učebnici i v tomto dokumentu 

- přemýšlej, co jednotlivá zvířata k životu potřebují 

- zkus zjistit, která plemena se používají jako vodiči nevidomých a 

k vyhledávání lidí 

- u kočky domácí si prohlédni, jak se jí mění oko podle intenzity světla 

a jak dokáže vytáhnout drápky 

 

2. Pracovní sešit 

str. 15/7, 8, 9, 10 – splň podle zadání 

 

Řešení najdeš na konci dokumentu. 

  

3. Sešit: 

Do sešitu přepiš zápis v rámečku do sešitu a nakresli oblíbeného 

domácího mazlíčka. (Zápis lze i vytisknout a do sešitu nalepit.) 

 

 



DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

- žijí společně s námi v domácnosti nebo v blízkosti našeho příbytku 

- musíme jim zajistit dobré podmínky pro život a pravidelně se o ně 

starat 

- patří sem např. křečci, papoušci, želvy, rybičky,… 

 

PES DOMÁCÍ 

 

- je masožravec 

- má výborný sluch a čich 

- slouží k hlídání stád či majetku, pomocník myslivců, hledání 

ztracených lidí, vodící psi pro nevidomé,… 

- rozlišujeme plemena pracovní, lovecká a společenská 

 

KOČKA DOMÁCÍ 

- je masožravec 

- má výborný sluch a zrak, vidí ve tmě 

- má na nohách měkké peřinky se zatažitelnými drápky 

- je hbitý lovec 

 

 

 

 

 

Na zadané úkoly máš celý týden, nemusíš je splnit za jeden den! A platí to jen 

pro děti, které nepůjdou od 25. 5. do školy, ostatní to budou dělat ve škole!!! 

 



 
 

 



   
 

 

 

                               
 

           



                               

                   

      

                                              

    

   ŘEŠENÍ:  

PS – str. 15/7, 8 
 

 

 

 



 

PS – str. 15/10 

 

 

 


