
ZVÍŘÁTKA VŠUDE 

KOLEM NÁS 
 

1. kolo – 2. kategorie 

(8- 13 let) 

 
Určitě znáte psa, kočku, kozu, krávu, koně, ovečku 

nebo prasátko. Všichni tihle a další kamarádi patří 

mezi domácí zvířátka. V tomto kole se o nich 

dozvíte mnoho zajímavostí.  

 

1. Kočka domácí 

 

a) 

Mé jméno je Micinka. Patřím mezi nejčastější domácí mazlíčky. Věděli jste, 

že spím nejdéle ze všech savců? Je to až 16 hodin denně. Dokážu usnout 

všude. Máte-li tedy doma devítiletou čtyřnohou kamarádku, můžete klidně 

říct, že pouze tři roky po světě běhala a 6 let prospala.  

Spočítejte si, kolik hodin byste byli po celý rok vzhůru vy, kdybyste byli 

kočkou.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



b) 

  

Většina lidí si myslí, že se my kočky bojíme vody. Tak tomu ale není. 

Občas mě můžete vidět, jak sama od sebe skočím do vody a dokonce se  

i potápím. Proč to neděláme stále? 

 

EJMS   TIOŽT   DSPLÁEO   OOUITČST   A   VACÍN   SMEJ   NLÁÍ.      

 

 

Složte správně písmenka ve slovech a získáte odpověď na naši otázku. 

 

c) 

 

Mám neobyčejně mrštné tělo a jsem schopná přežít bez úrazu i pád 

z velké výšky. Během zlomku vteřiny se dokážu otočit tak, abych dopadla 

na tlapky. Výhodou je i ohebná kostra a klouby, které pád tlumí.  

Proto se říká, i když to není pravda, že kočka má……………………… 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.      X       

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

 

1. Zvíře všežravec se štětinami a rypákem           11. Samec krávy 

2. Mládě husy 

3. Domácí zvířata pobíhají po ……. 

4. Kočka chytá ……… 

5. X 

6. Po dešti vylézají ……………….. 

7. Jiným slovem kobyla 

8. Kuřátka se klubou z ………………. 

9. Bílé zvířátko plné kudrlinek ……………… 

10.  Samec slepice 



2. Pes domácí 
a) 

 

Jmenuju se Azor. Pocházím z šelem psovitých. Před 15 miliony lety jsem 

byl více podobný vlku nebo šakalu. Zdomácněl jsem s počátkem lidské 

civilizace. Můj předek zpovzdálí následoval člověka a zvykl si na stále 

větší blízkost s bytostí, která se ho nesnažila ulovit. Poznal, že je 

v bezpečí a mohl se i nažrat zbytků lidské kořisti. Dlouho zůstával pouze 

v okolí lidských příbytků, až jednoho dne zkusil překročit práh a zjistil, 

že ho člověk nevyžene. Od té doby patřím mezi nejstarší zvířecí přátele 

člověka. 

Je nás spousta plemen. Některá jsou rozšířená, jiná hodně vzácná. Mám 

i hodně kamarádů, kterým se říká voříšci.  

 

Určitě máte své oblíbené plemeno psa. Napište, jak se jmenuje, nalepte 

jeho obrázek a připište o něm nějakou zajímavost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) 

 

Moc se o nás psech neví, že na blízko vidíme opravdu špatně. Zato máme 

skvělý čich a sluch. Pokud nás náš pán dobře vychová, dokážeme být 

přátelští, učenliví, poslušní, spolehliví a věrní. I když sami nemáme dobrý 

zrak, můžeme se stát zrakem pro nevidomé lidi.    

 

Do každého řádku mřížky je vepsán jeden povel. Najděte všech osm 

 a vypište je. 

 

o l l e h n i z p o 

z p r b k n n o z e 

š f u s f u j k l r 

a t z ů s t a ň o l 

v o l n o r s t h u 

n e n e n e s m í š 

s l o v s e d n i i 

m t r p o p r o s m 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

c)  

 

Já i mí předci vystupujeme v řadě pohádek pro děti. Poradím vám kousek 

a vy zkuste dopsat celý název.  

 

……………., čili, Život štěněte 

Štaflík a ……………………… 

……………….          a  kočička 

Lady a ……………………….. 

Sto jedna …………………………… 

Červená ……………………………. 

Tři …………………………………. 

Jen počkej …………………………. 

………………………..     a kůzlátka 

 

 

 

 



3. Kůň 
 

a) 

 

Jmenuji se Ferda. Původně jsem byl divoké a nespoutané zvíře žijící  

na stepích nebo horách. Postupně si mě člověk ochočil. Nebylo to lehké, 

ale podařilo se. Pomáhám při přepravě nákladu a člověka. V poslední 

době mě lidé chovají spíše pro radost nebo sportovní vyžití.  

 

Přeložte znaky Morseovy abecedy a napište pod ně sportovní disciplíny. 

.---   .   --..   -..   .   -.-.   -   …-   .. 

 

-..   .-.   .   --..   ..-   .-.   .- 

 

.--.   .-   .-.   -.-   ..-   .-.    

 
 

-..   ---   …   -   ..   ….   -.— 
 

.-.   ---   -..   .   ---    
 

…-   ---   .-..   -   ..   --.. 
 

 

 

b) 

 

Stejně jako můj kamarád Azor pomáhám léčit nemocné děti a dospělé. 

Možná už jste o tom slyšeli. Říká se tomu …………. ( název se dozvíte, 

když složíte k sobě správně písmenka). Dokážu vnímat náladu člověka, 

který má zdravotní postižení a vozí se na mě. Umím reagovat na hlas  

a pohyb a nemocný si procvičuje své pohybové schopnosti. 



 p         

A              

 

c) 

 

Pár zajímavostí: 

 

Určitě všichni znáte žíněnku. V tělocviku na ní děláte kotouly. A víte,  

že je vycpaná žíněmi z mého ocasu. Kdo z vás hraje na housle? Tady  

se taky na smyčec potřebuje koňská žíně.  

 

4. Ostatní domácí zvířata 
 

 

a)  

Mezi domácí zvířata se nám nějak dostala i zvířata ostatní. Vyberte jen ty 

správné a podtrhněte je červeně.  

 

Mravenec, rak, kohout, ježek, koza, čáp, gepard, jelen, králík, vlk, 

pavián, krtek, liška, kráva, medvěd, gorila, kachna, ovce, panda, 

prase, osel, krocan, potkan, ropucha, rys, slon, užovka, husa, velbloud. 

 

 

 

 



 

b) 

Podtrhnutá zvířata vypište a ke každému doplňte, jak se jmenuje samec, 

samice a mládě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Na papír velikosti A3 nakreslete své oblíbené domácí zvířátko.  


