CENTRUM
ČTENÍ A PSANÍ
HOSPODÁŘSKÁ
ZVÍŘATA
JAK O NĚ PEČUJEME? JAKÝ JE Z NICH UŽITEK
VYTVOŘÍME STRÁNKU ENCYKLOPEDIE O JEDNOM
HOSPODÁŘSKÉM ZVÍŘETI.
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(PL pro každého a pro PL pro skupinu)

POSTUP PRÁCE: Pozor! Tentokrát je centrum čtení a psaní spojené
dohromady a na splnění úkolu budete mít dva dny.
1.
Nejdříve si přečtěte odborný text o kaprovi. Potom si o něm prohlédněte
a přečtěte stránku z encyklopedie. Nakonec se domluvte a zapište si, jaká
kritéria je potřeba při tvorbě stránky do encyklopedie dodržet.
2.
Podívejte se, o jakém hospodářském zvířeti budete tvořit stránku
z encyklopedie. Prohlédněte nadpisy odstavců, ke kterým budete zjišťovat
informace. Domluvte se, kdo si vezme kterou část na starosti, a svoje jméno si
k ní připište.
3.
a
přečte celý odborný text. Pozorně naslouchejte a po dočtení
si zaznamenejte, co jste se o své části dozvěděli. Pokud si něco nepamatujete,
podívejte se do textu a znovu si ho přečtěte.
4.
Navzájem si své záznamy přečtěte a domluvte se, zda s nimi takto
všichni souhlasí. Pokud budete mít pocit, že někde něco chybí, poraďte se,
podívejte se znovu do textu a doplňte.
5.
Vezměte si svoje texty a nejdříve je pozorně zkontrolujte podle
Pomocníka. Potom si dojděte za Katkou a nechte si text dokontrolovat. Nakonec
ho úhledně a bezchybně přepište do „encyklopedie“.
6.
a
Zaznamenejte si svou dnešní práci do hodnotící tabulky a pak
sdílejte své záznamy a dejte ocenění/doporučení.

ODBORNÝ TEXT
KŮŇ

Kůň patří mezi hospodářská zvířata, protože z něj mají lidé užitek. K tomu je ale
potřeba se o koně zodpovědně starat.
Kůň patří mezi lichokopytníky, při chůzi došlapuje pouze na jeden prst, který je
přeměněný v kopyto. Je to savec.
Jako hospodářské zvíře se v dnešní době využívá pro svou velkou sílu hlavně
v lesích při stahování dřeva z míst, kam se nedostane technika.
O koně je potřeba se dobře starat. Koni pravidelně čistíme srst, aby se v ní
nerozmnožili roztoči a vši. Péči vyžadují také zuby a kopyta koní. Starat se musíme
i o stáj, aby v ní bylo čisto a sucho.
Přirozenou potravou koně je tráva, oves a seno. Nejlepší proto je, když se kůň
může volně pást na louce. Kůň také potřebuje dostatek pitné vody.

ODBORNÝ TEXT
OVCE

Ovce patří mezi hospodářská zvířata, protože z ní mají lidé užitek. K tomu je ale
potřeba se o ovce zodpovědně starat.
Ovce patří mezi sudokopytníky. To, čemu říkáme „kopýtka“, jsou správně
„paznehty“. Dva tvrdé, rohovité prsty. Je to savec.
Jako hospodářské zvíře se v dnešní době využívá pro mléko, maso a vlnu.
O ovce je potřeba se dobře starat. Velmi důležitá je péče o paznehty. Je potřeba
je pravidelně kontrolovat, stříhat, obrušovat. Na pastvině musíme ovcím postavit
přístřešek, kam se budou moci schovat v horku i za silného deště.
Ovce mají nejradši volnou pastvu, při které si uškubávají rostliny, které jim
chutnají. V zimě potřebují také seno. Samozřejmě potřebují dostatek pitné vody.

ODBORNÝ TEXT
KOZA

Koza patří mezi hospodářská zvířata, protože z ní mají lidé užitek. K tomu je ale
potřeba se o kozu zodpovědně starat.
Koza patří mezi sudokopytníky. To, čemu říkáme „kopýtka“, jsou správně
„paznehty“. Dva tvrdé, rohovité prsty. Je to savec.
Jako hospodářské zvíře se v dnešní době využívá pro mléko a maso.
O kozy je potřeba se dobře starat. Velmi důležitá je péče o paznehty. Je potřeba
je pravidelně kontrolovat, stříhat, obrušovat.
Koza potřebuje volný výběh, nesmí zůstat zavřená celý rok v chlívku. Koza je
mlsná, jen tak něco jí na pastvě nechutná. Když může, ráda okusuje keře nebo
třeba okrasné rostliny. Samozřejmě potřebuje dostatek pitné vody.
Koza je velmi citlivá na změny v jídelníčku. Na zimu potřebuje více sena než přes
léto. Přes zimu bydlí v chlívku, který musí být suchý, teplý a nebude v něm
průvan. Chlívek je také potřeba denně čistit.

ODBORNÝ TEXT
SLEPICE

Slepice patří mezi hospodářská zvířata, protože z ní mají lidé užitek. K tomu je ale
potřeba se o slepice zodpovědně starat.
Slepice patří mezi hrabavé ptáky.
Jako hospodářské zvíře se v dnešní době využívá hlavně pro vejce. Využít se dá
také peří. Pro maso chováme slepice a kuřata.
Jedna slepice snese jedno vejce za dva až tři dny.
Slepice potřebují prostor, kde budou běhat a hrabat. K tomu ještě kurník, který
musíme udržovat v čistotě, vyměňovat slepicím podestýlku.
Slepice je všežravec. Živí se hlavně pšeničným a kukuřičným zrním, ocení i
rozemleté skořápky. Při hrabání si samy najdou různé broučky a červíky. Do
krmení přidáváme třeba mačkané vařené brambory, strouhanou krmnou řepu
nebo mrkev, nasekané kopřivy. Nesmíme zapomenout na dostatečné množství
vody.

ODBORNÝ TEXT
KRÁLÍK

Králík patří mezi hospodářská zvířata, protože z něj mají lidé užitek. K tomu je ale
potřeba se o králíky zodpovědně starat.
Králík patří mezi hlodavce. Stále mu dorůstají přední zuby – řezáky. Aby si je mohl
obrušovat, potřebuje mít buď tvrdý chleba nebo třeba kousek větvičky z ovocného
stromu.
Králík je býložravec. Základem jeho krmení je usušená tráva – seno. Kromě zimy
je můžeme krmit také čerstvou trávou, ale ta nesmí být mokrá a nesmí jí být moc.
K tomu se přidává obilí – ječmen a oves. A také krmná řepa a mrkev. Nesmíme
zapomenout na dostatečné množství vody.
Pro chov králíků potřebujeme králíkárnu, kterou musíme pravidelně čistit. Do ní
dáme králíkovi podestýlku, misku na krmení a napáječku na vodu. Králíkům také
kontrolujeme zuby.

ODBORNÝ TEXT
KAPR

Kapr patří mezi hospodářská zvířata, protože z něj mají lidé užitek. K tomu je ale
potřeba se o kapry zodpovědně starat.
Kapra chováme pro maso.
Kapr je ryba. Pro chov kaprů se využívají chovné rybníky. Chovných rybníků je
několik druhů, podle toho, k čemu slouží. V některých se ryby rozmnožují, v jiných
přezimují, v jiných čekají na výlov.
Kaprům se do chovných rybníků sype zrní, nejčastěji pšenice nebo kukuřice.
Často se do rybníka vysadí spolu s kaprem ještě další druh ryb.
O rybníky je potřeba se starat, aby se nezanesly příliš velkým množstvím bahna.

