PRÁCE FARMÁŘE
Patří mezi fyzicky náročné práce, které nejsou pro každého. Práce na farmě zahrnuje práci se
zvířaty nebo péči o rostliny. Farmář také obsluhuje stroje, které mu pomáhají obdělávat půdu.
Farmy mohou být smíšené, mléčné, koňské, ovčí, zahradnické… My se budeme zabývat péčí
farmáře o domácí zvířata. Farmář brzy vstává, vymění zvířatům podestýlku, připraví krmení, podojí
a má spoustu další práce. Musí připravit třeba seno na zimu.
FARMA Je místo, kde se chovají hospodářská zvířata, jako je skot, ovce, prasata a drůbež a pěstují
plodiny, k nimž patří obiloviny, ovoce, zelenina.
DOMÁCÍ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Jsou zvířata, která lidé chovají pro užitek (kráva, koza,
ovce, prase, slepice, krůta, králík, kachna, husa…
UŽITEK Z HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Chováme je nejčastěji pro maso, mléko, vajíčka, sádlo,
kůži, peří…
FARMA

PRASE DOMÁCÍ
Prase domácí je významné domácí zvíře. Pojmenování Samec se nazývá kanec, samice je prasnice
(svině), mládě je sele nebo podsvinče. Užitek Chová se pro maso, sádlo, využívá se i vepřová kůže,
zvaná krupon, štětiny a prasečí hnůj či kejda. Prasata jsou ve Francii využívána jako pracovní
zvířata při hledání lanýžů. Zakrslá plemena prasat se v poslední době někdy chovají také jako
domácí mazlíčci. Masu z prasete se říká vepřové.

KRÁVA – TUR DOMÁCÍ
Tur domácí je sudokopytnatý savec celosvětově chovaný pro hospodářský užitek. Vedle prasete je
jedním z nejužitečnějších chovných zvířat. Pojmenování Samice se nazývá kráva, samec býk.
Vykastrovaný býk se označuje slovem vůl. Mládě se nazývá tele. Užitek V zemědělství se využívá
pro maso, mléko, ale i jako pracovní síla při tahání nákladů. Maso z tura domácího se nazývá
hovězí, z mláďat se nazývá telecí. Své využití také najde hovězí kůže (kožené oblečení, boty), kosti
(mýdla, kostní moučka). Masu z tura domácího se říká hovězí.

KOZA DOMÁCÍ
Je menší domestikovaný přežvýkavec, patřící mezi nejstarší užitková zvířata, člověk ji chová
bezmála 10 tisíc let. V minulém století si získaly oblíbenost i jako domácí mazlíčci. Kozy vystupují
také v mnoha pohádkách, říkadlech nebo lidových písních. Pojmenování Samice se nazývá koza,
samec kozel. Mládě je kůzle.

Užitek
Kozy se u nás chovají na specializovaných farmách pro mléko i maso. Kozí mléko je prospěšné
zdraví, má vyšší obsah tuku a nižší obsah laktózy než mléko kravské.
OVCE DOMÁCÍ
Ovce domácí je malý domestikovaný přežvýkavec. Chová se i v horských oblastech. Pojmenování
Samice se nazývá ovce, samec beran. Vykastrovaný beran se označuje slovem skopec, mládě se
nazývá jehně. Užitek Chová se hlavně pro vlnu, maso a mléko. Masu z ovce se říká skopové.

KŮŇ DOMÁCÍ
Kůň domácí je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky.
Pojmenování
Slovo kůň označuje obecně jak samce, tak i samici koně. Samice je klisna, kobyla či hřebice. Samec
je hřebec, vykastrovaný pak valach. Mládě koně se nazývá hříbě.
Užitek
Zprvu se chovali pro mléko a maso, později pro přepravu nákladů i přepravu osobní, nezbytní byli i
v zemědělství a pro stahování dřeva v lesích a ve vojenství. Poskytovali lidem i zábavu při lovech,
různých soutěžích a dostizích. Od 20. století se na nich jezdí hlavně rekreačně. Koně se využívají
také pro provoz turistických povozů (drožka) v centrech historických měst nebo při slavnostních
příležitostech. Koně se využívají i k hipoterapii. Největší využití koní je ale stále ve sportu
(dostihy). Koňské žíně byly využívány i pro výrobu matrací. Kopyta se před opotřebováním chrání
podkovami.

KUR DOMÁCÍ
Kur domácí, hovorově označován jako slepice nebo slípka. Samice je slepice, samec kohout a
mládě je kuře. Slepice chované za účelem produkce vajec se nazývají nosnice. Masu z kura
domácího se říká drůbeží.
Užitek
První kohouti se pravděpodobně chovali hlavně pro kohoutí zápasy. Kur domácí se chová hlavně
kvůli produkci kuřecího masa a pro vejce. Slepičí trus se označuje jako kuřinec, slepičinec či
slepičák. Jedná se o jedno z nejkvalitnějších přírodních hnojiv, jež je právě pro svou kvalitu i
prodáváno.
Potrava
Slepice je všežravec. Dává se jí zrní, zelené krmení, hlavně mladé kopřivy, tráva, pampelišky. Hledá
si i žížaly, slimáky a různý hmyz. Potřebuje také vápník nutný k tvorbě skořápky a kamínky na
trávení, které slepici v žaludku pomáhají rozmělňovat potravu. Důležité je zajistit slepicím přístup k
čerstvé studené vodě. Slepice spotřebují dvakrát více vody než krmiva. Pokud jsou slepice žíznivé,
nesnáší vajíčka.

KRŮTA DOMÁCÍ
Samec se nazývá krocan, je větší a na hlavě barevnější. Výrazně se liší od samice krůta nápadnými
kožními výrůstky na hlavě a krku. Na horní části zobáku má protáhlý lalok ("hudrák", nudli").
Krůta vodí krůťata až 7 týdnů.
Užitek
Chová se především pro maso, které je pokládáno za jedno z nejchutnějších a dieteticky
nejhodnotnějších. Krocani byli chováni pro maso, kosti k výrobě nástrojů a kvůli ozdobnému peří.

KACHNA DOMÁCÍ
Samice je kachna, samec kačer a mládě je kachně.
Užitek
Chová se pro maso, vejce a peří po celém světě.
Potrava
Jejich přirozenou potravu tvoří mikroorganismy, které vyčvachtávají zobákem z bahna, vodní
rostliny i drobní živočichové, přijímají však i brambory, šrot, zrní a kuchyňské zbytky. Potravy
zkonzumují značné množství a její kvalita může být horší (známé rčení o kachním žaludku). Na
rozdíl od hus a pižmovek se kachny domácí nedokáží pást na trávě. Kachňata rostou velmi rychle.

HUSA DOMÁCÍ
Samice se nazývá husa, samec houser a mládě house.
Užitek
Domácí husy poskytují mnohostranný užitek, především maso, sádlo a peří, případně trus,
používaný jako hnojivo. Méně se využívají husí vejce. Husa se tradičně pekla na den sv. Martina,
ale také na Vánoce, její peří se používalo na písařské brky i opeření k šípům, prachovým peřím se
plnily podušky. Zvlášť proslulé bylo české peří. Peří se před použitím muselo drát.

KRÁLÍK DOMÁCÍ
Samec je králík, samice králičice (králice) a mláďata jsou králíčci.
Užitek
Chováme je pro maso a kožešinu. Bílé králičí maso je dietní a obsahuje v porovnání s ostatními
domácími zvířaty nejméně cholesterolu. Zakrslá plemena jsou pak oblíbeným zvířetem chovaným
jako společníci, hlavně v městských bytech.
Potrava
Hlavní potravou králíka je seno a sláma, zelená krmiva, okopaniny, mrkev, krmná řepa nebo vařené
brambory. Králík by měl vždy mít k dispozici vodu!
V drobnochovech jsou králíci nejčastěji ustájeni v králíkárnách a krmeni přirozenou potravou, která
sestává převážně z vody, zrní, čerstvé trávy a sena (nesmí být zapařené, můžou se nafouknout a
zemřít) a tvrdým pečivem.

VČELA MEDONOSNÁ
Včely žijí ve společnosti, kterou nazýváme včelstvo. Včelstvo je zpravidla složeno z jedné matky,
mnoha dělnic, a množství trubců.
Jednotliví členové včelstva jsou na sobě závislí tak, že jeden bez ostatních nedovede plnit svou
funkci a následně zahyne. Mezi včelami funguje dokonalá dělba práce. Matka – její úlohou je klást
vajíčka, čímž zabezpečuje obnovu včelstva.
Trubec – jeho úlohou je oplodnit mladé matky; v případě potřeby pomáhá zahřívat včelí plod, díky
své vyšší tělesné teplotě, než jakou mají dělnice. Trubec je včelí sameček. Na rozdíl od dělnic a
matky nemá žihadlo.
Dělnice – vykonávají pro včelstvo všechny ostatní potřebné práce, jako je: vyhledávání a přinášení
potravy (nektar, medovice, pyl, voda), zpracovávání medu z nektaru a medovice…
Včely uhynou v případě, že použijí své žihadlo, protože si ho po bodnutí vytrhnou i s jedovou
žlázou.

Dopiš do tabulky chybějící údaje:
PRACOVNÍ LIST
SAMEC

SAMICE

MLÁDĚ

kanec
kráva
kuře
kozel
ovce
house
krůta
kačer

UŽITEK

Pracovní listy

Grafomotorika

Omalovánky

Hádanky:
KOČKA
Nejraději za pecí
přikrčena líhá,
v očích se jí rosvěcí,
když na kořist číhá.
PES
Malý velký, bílý, černý,
svému pánu vdycky věrný.
Ocáskem vrtí z radosti,
pochutnává si na kosti.
BERÁNEK
Po obloze pluje,
na louce si skáče,
trká, vyhazuje,
má vlněný fráček.

TELÁTKO
I když nemá žvýkačku,
ustavičně žvýká.
maminku má roháčku
a tatínka býka.
OSEL
Umí stříhat ušima
a má tvrdou palici.
Jeho jméno slušívá
nejzadnější lavici.
ČUNÍK
Kdo má ruce ušpiněné,
ať se smíří s jeho jménem.
Uň, uň, uní, uní,
tlustý je a funí.
PÁV
Vznešeně si vykračuje,
vějířem se ovívá,
nad jiné se povyšuje
a je pyšný protiva.
KROCAN
Chodí pyšně jako páv,
neodpoví na pozdrav,
červená mu nevoní,
moc se pro ni kaboní.
HŘÍBÁTKO
Jménem je příbuzné s hříbky,

ale je jinačí.
Pustí se do otýpky,
po ovsu skotačí.
SLEPIČKA
Když udělá ko-ko-ko,
načechrá si peří,
bude vejce na měkko
pro mne na večeři.
KOHOUTEK
Má hřebínek, co nečeše,
má ostruhy a nerajtuje.
Někdy se točí na střeše,
jindy si na zdi pobrukuje.
KRÁLÍK
Tety ho nosí na trh v nůši,
z nůše mu čouhají uši.
Jestli ty uši nesklopí,
ruka ho za ně uchopí.
KRÁVA
Celé týdny trávu žvýká,
aby dala krajáč mlíka.
Nepospíchá, má dost času,
rohy nnosí pro okrasu.

Pexeso
Z níže uvedeného odkazu je k vytištění barevně 2x pexeso se
zvířátky
http://www.pexeso.net/kreslene-zvieratka-dvor/0617F
http://www.pexeso.net/zviratka-ze-statku/05411

