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Původně byly vztyčené 
a zašpičatělé, dnes jsou často 
převislé, sklopené dolů. Pes natáčí 
uši podle toho, odkud jde zvuk.

Místo, kde přechází krk 
v hřbet. V tomto bodě se 
měří, jak je pes vysoký.

čenich, odborně 
nosní houba – to 
jsou všechno 
názvy pro 
nejdůležitější 
orgán psího těla.

Je většinou 
středně dlouhý 
a obloukovitě 
prohnutý. 

Většinou pokrývá celé tělo, může 
být hladká, hrubá, kudrnatá, dlouhá, 
krátká, přilehlá i odstávající. Psi bez 
srsti se nazývají „naháči“.

Jsou tvořené čtyřmi prsty 
s tupými drápy. Pátý prst, palec,
je většinou jen u předních nohou, je 
zakrnělý a nedosahuje na zem.

Nejvyšším psím plemenem je irský vlkodav, který 
v kohoutku měří 71 centimetrů. Nejmenší je čivava, 

která může být vysoká i jen 15 centimetrů. Víš, proč se říká „Věrný jako pes“, jaké je 
„psí počasí“  a proč někdo dělá „psí oči“?

Víte že:
» provázející člověka minimálně 14 tisíc let. Předpokládá se, 
že se jedná o zdomácnělého vlka obecného.

» Psi jsou barvoslepí, ale to neznamená, že nemohou vidět žádné 
barvy. Nerozlišují oranžovou, žlutou a zelenou barvu 
a pravděpodobně je vnímají jako odstíny žluté, červenou pak vidí 
jako hnědošedou nebo černou. Vnímají modrou barvu. 

» Psi jsou dalekozrací, na krátkou vzdálenost nevidí ostře. 
K prozkoumání blízkých předmětů používají hlavně čich a hmat.

» Dospělý pes má 42 zubů, štěně 28 mléčných zubů. U psů začíná 
výměna zubů mezi 4.–5. měsícem věku a do 7. měsíce 
je již zcela ukončena.

kostra psa 
se skládá 

z 271–282 
kostí

ČicH 
mají až 
100 000× 
citlivější 
než člověk

pes domácí (canis lupus f. familiaris)
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prase domácí (Sus scrofa f. domestica)

Oči

Ocásek

jsou malé, 
mírně šikmé.

je zpravidla 
zatočený, 
čímž se prase 
domácí liší 
od divokého.

Nos

Uši

se nazývá rypák.

mohou být malé a zašpičatělé, 
nebo velké a převislé přes obličej.

Štětiny 

Velikost 

Kopýtka
Barva

jsou zpravidla řídké.

je různá. Prasátko může  
vážit od 30 kg až do 400 kg,  
s délkou těla od 50 cm až 
do 250 cm, vysoké v kohoutku 
je od 35 cm do 90 cm.

Prase je  
sudokopytník

Nejčastěji jsou prasátka růžová nebo 
bílá, mohou být ale i strakatá nebo 
skvrnitá, rezavá nebo hnědá, černá, 
šedá nebo výrazně chlupatá.Zajímavé je mangalica  

– chlupaté prase, které má 
dlouhou, vlnitou srst, tak 
hustou, že vypadá skoro jako 
ovečka. Pochází z Maďarska 
a chová se celoročně venku.

Přeštické černostrakaté 
je původní české plemeno 
prasat. Je uznávané po ce-
lém světě a v Přešticích mají  
strakatá prasátka dokonce  
i svou sochu.

Prasátek je mnoho druhů.
Já jsem 

z Maďarska.

a já 
z Čech

Víte že:
» Prasátko miluje bahenní koupel. Nalepenou 
vrstvou bláta se zbavuje klíšťat, blech, komárů 
a jiného obtížného hmyzu. V létě se tak také 
ochlazuje – prase se totiž nepotí. 

» Hledači pokladů: Ve Francii cvičená prasata 
hledají lanýže. To jsou houby, které jsou často 
schované v zemi. Jsou považovány za lahůdku 
a jsou velmi drahé.

» Pokud má dostatek prostoru, rádo se proběhne.

» Prasata jsou velmi chytrá, mohou se naučit 
spoustu věcí, proto často vystupují v cirkusech, 
ale také se malá plemena čím dál víc chovají jako 
domácí mazlíčci.

» Samice se nazývá prasnice, svině, nebo bachyně. 
Mláďata jsou selata nebo podsvinčata. Samci 
prasete se nazývají kanci nebo vepři.

prasátko může mít najednou 8 až 14 mláďat, a to dVakrát 
do roka. selátka se hned postaVí na nohy a hledají 

mateřské mléko.
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kočka domácí (Felis silvestris f. catus)
Víte že:
» Kočka vidí modrou, zelenou a žlutou, nevidí však 
červenou barvu. 

» Má vynikající čich i chuťové buňky na jazyku. 
Na patře tlamy má zvláštní (Jacobsonův) orgán, 
jímž chutná pachy, tzv. flémuje.

» V polštářcích prstů má ukryté drápky, 
chráněné zde před obroušením. Pouze při lovu 
a boji drápky vytáhne.

» Kočky loví myši, proto je lidé původně chovali 
u sebe. Dnes, kdy jsou často více našimi 
společníky,  krmíme je granulemi, masem 
a různými masovými kapsičkami. Měli bychom je 
ale přikrmovat i když loví. Mléko nesnášejí dobře.

» Výborný sluch pomáhá kočce udržet rovnováhu. 
Slyší zvuky o 2 a půl oktávy vyšší než člověk!

kočky spí asi 16 hodin denně. dostatek spánku 
a pomalý žiVot jí pomáhá k dlouhoVěkosti. 

za 18 lidských let jí je 92 kočičích. některé 
kočky se dožijí i 116 kočičích let.

Zrak
Citlivě vnímá pohyb i ve slabém světle a má 
velký úhel vidění. V matném světle má roztažené 
zornice a za dne si 
sítnice chrání 
stažením zornic 
do úzkých štěrbin.

Hmatové
vousky
Na bradě, 
na lících, nad 
očima a zadní 
straně předních 
nohou má 
hmatové vousky. 
Rozpětí vousů 
na tvářích 
umožní kočce 
zjistit nejmenší 
štěrbinu, 
kterou se může 
protáhnout.

Srst
Je jemná, měkká, často s podsadou 
umožňující izolaci před chladem 
i horkem. Tlusté, odstávající chlupy 
na hlavě, krku, předních nohou 
i v srsti fungují, jako hmatové vousy.

Pomáhá kočce držet 
rovnováhu.

Ocas

Nohy
Složité svaly 
zápěstí, jako 
u člověka, 
umožňuje kočce 
uchopit kořist 
i šplhat. Kočka 
našlapuje tiše 

na polštářcích 
prstů nohou.

Volné spojení obratlů páteře zaručuje kočce 
velkou pružnost, takže může obracet tělo 
i o 180°. Zakrnělá klíční kost není spojena 
s kostrou, ale je uvnitř svalu. 
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Uši Kůň je natáčí podle směru, odkud jde zvuk. 
Kromě toho jimi vyjadřuje své pocity – uši sklopené 
dozadu znamenají, že je rozčilený. 

Oči jsou velké a jasné, posazeny 
jsou daleko od sebe po stranách 
hlavy, takže kůň vidí i daleko 
do strany.

Huba
Na pyscích má kůň 

velice citlivé hmatové 
chlupy.

Nozdry Nozdrami kůň 
nasává vzduch – čich má velmi 
dobrý. Podle něho pozná blížící 
se nebezpečí, příslušníky svého 
stáda i svého „páníčka“.

Přední končetiny

Kopyto
Kůň je lichokopytník, to 
znamená, že má jednodílné 
– celistvé kopýtko.

Krk Délka a tvar krku 
mají značný vliv na pohyb 
koně. Záď

Ohon
je poros-
tlý žíněmi 
a slouží 
k odhánění 
hmyzu

Hrudník

Zadní  
končetiny

Hřbet

Hříva

kůň domácí (Equus caballus)

➜proč se říká „daroVanému koni na zuby nekoukej“?
Zkuste přečíst pozpátku: KOBYLA MÁ MALÝ BOK

Víte že:
» Koňské mládě se nazývá hříbě. chvíli po  
narození už se staví na nohy a saje mateřské 
mléko. Koně jsou zcela dospělí v pěti až v šesti 
letech. Samice je klisna či kobyla. Samec je hřebec 
nebo valach.

» Koně mohou mít velmi mnoho barev. Kromě 
toho mají koně velice často vrozené bílé odznaky. 
Na příklad bílé skvrnce na hlavě se říká hvězda, 
pruhu lysinka, na nohou mohou mít ponožky.

» Nejmenší koňské plemeno se nazývá falabella. 
Miniaturní koníci dorůstají jen kolem 80 cm, čím 
jsou menší, tím jsou cennější. 
Mezi největší koňská plemena patří shirský 
kůň, který měří v kohoutku kolem 170 až 180 
centimetrů. Kdybyste mu chtěli rozčesat hřívu 
za ušima, museli byste sahat až do 2 a půl metru.

KDyž KONě POMáHaJí…
i v dnešní době koně pracují v lese, u jízdní 
policie nebo tahají kočáry s turisty. 
Kromě toho se ale využívají pro hipoterapii, kdy pomá-
hají postiženým lidem, a také jako slepečtí vodiči.
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kur domácí (Gallus gallus f. domestica)
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Obličej

Uši

Tak se označuje část 
hlavy od kořene zobá-
ku po oči, uši a krční 
lalok, která je většinou 
neopeřená.

Zobák

Běhák

Lalok

Ocas

Barva

Hřeben

je krátký, uzpůsobený 
k zobání potravy.

To je spodní, neopeřená 
část nohy.

Záhyby kůže na krku.

Je velmi různorodá, 
od uhlově černé, 
přes kropenatou, 
různé odstíny hnědé,  
až po čistě bílou.

Kožní výrůstek, u kohoutů 
výraznější, liší se také podle 
plemene.

Prsty
Stehno

Křídla

KOHOUT

Ostruha
Je výběžek na vnitřní straně běháku, který mají 
jenom kohouti.

Kohout je same-
ček, bývá větší 
než slepička a má 
barevnější peří, 
výraznější hřeben 
i laloky a delší brka.

Víte že:
» Slepice vypije dvakrát víc vody, než sní jídla? 

» Když má slepice žízeň, tak nesnáší vajíčka. Slepice, 
které se chovají kvůli vajíčkům, se nazývají nosnice?

» Jedna slepice snese za rok asi 200 až 250 vajíček?

» Vaječná skořápka je pevná, protože obsahuje vápník, 
stejně jako třeba naše (lidské) kosti? 

» Slepičí trus je jedno z nejlepších přírodních hnojiv?

» Slepice sedí na vejcích přibližně 21 dní. Pípání kuřátek 
je slyšet už den před vyklubáním, dorozumívají se 
s matkou. Kuřátka se líhnou pod tělem kvočny několik 
hodin. Malá kuřátka vodí kvočna skoro dva měsíce 
všude s sebou a ukazuje jim, co jíst a jak se chovat. 
V chladu, dešti nebo při nebezpečí se kuřátka schovávají 
pod kvočnu do teplého peří.

umějí se dorozumíVat, použíVají Více než 30 
zVuků, aby si naVzájem „řekly“, kde je potraVa, 
hrozí-li nebezpečí a jaké, ale také jimi 
Vyjadřují sVé pocity – strach,  spokojenost. 



kapr obecný (cyprinus carpio)

protáhlé tělo

hřbetní ploutev

jsou zlatavě 
zelené

šupiny

skřele

vousy

oči

ocasní 
ploutev

řitní 
ploutevbřišní 

ploutve

výsuvná 
tlama prsní 

ploutve

postranní 
čára

jikry plůdek Malý kapřík

Malý kapřík se zpočátku živí drobnými organismy a malými ráčky, později 
do jídelníčku přibere jepice, vážky, larvy pakomára a vodní měkkýše – zkrát-
ka živočichy žijící u dna a ve dně, kousky rostlin a různá semena. Dospělí 
kapři si pochutnají na pulcích, malých rybkách i sladkovodních škeblích.

Víte že:
» Kapr nedýchá plícemi jako člověk, ale pomocí 
žaber. Ty jsou ukryté pod skřelemi. žábry mají 
lístky a těmi se kyslík dostává do krve 
a s ní do celého těla. Kyslík získávají ryby 
z vody. Pokud ho je ve vodě málo, lapají 
po vzduchu tlamkou u hladiny. 

» aby se kapři mohli bez potíží potápět 
i do větších hloubek, mají v těle plynový měchýř, 
který tlak vyrovnává. Je ze dvou propojených 

komor. Když se přidá plyn v přední 
komoře a ubere v zadní nebo 

naopak, tak může plavat 
hlavou dolů nebo nahoru.

» Ryby mají vnitřní ucho. 
Vnímají tak zvuky šířené vodou, které pronikají 
dovnitř lebky. Slyší hlavně vysoké zvuky, které 
by lidské ucho ani nezaznamenalo. Vnitřní 
ucho jim také pomáhá udržovat rovnováhu.  

» Postranní čára jim slouží jako jakýsi radar. 
Její pomocí vnímá kapr tlak vody, směr 
proudění, blízkost potravy i překážky, kterým 
se tak může vyhnout i v kalné vodě.

kapr obecný může být dlouhý 
až 100 centimetrů a Vážit až 30 

kilogramů. kapři se běžně dožíVají 
10 až 25 let, ale jsou známé i případy 

čtyřicetiletých ryb.
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