
Metodický list 

Chovateľky významné živočíchy 

Cieľ:  

- Vedieť vymenovať chovateľsky významné živočíchy 

- Opísať ich význam  pre človeka 

- Vymenovať samca, samicu a mláďa chovateľky významných živočíchov 

Vyučovací predmet: biológia , téma: Chovateľsky významné živočíchy, 6. ročník 

Pomôcky: plagáty, kartičky na hru 

Príprava:  

CHOVATEĽSKY VÝZNAMNÉ VTÁKY 

Hydina – mäso, vajcia, perie, masť 

1. Hrabavá – hrabavá končatina 

KURA DOMÁCA -  pochádza z kury divej, nemotorne lieta (krátke krídla), krátky zobák, 

samec – kohút, samica – sliepka (pohlavná dvojtvarosť), sliepka, ktorá vodí kurčatá – 

kvočka, mláďatá – kurčatá (nekŕmivé), živí sa zrnom. 

MORKA DOMÁCA – samec – moriak, samica – morka, mláďatá – morčatá, živí sa 

rastlinnou potravou 

2. Vodná – noha s plávacími blanami, zúbkozobce 

HUS DOMÁCA – samec – gunár, samica – hus, mláďatá – húsatá (nekŕmivé), živí sa 

zelené častí rastlín a zrno 

KAČKA DOMÁCA – samec – káčer, samica – kačica, mláďatá – káčatá (nekŕmivé), 

rastlinná aj živočíšna potrava. 

CHOVATEĽSKY VÝZNAMNÉ CICAVCE 

- mlieko, mäso, kožušina. 

KRÁLIK DOMÁCI – pochádza z  králika divého, hlodavec, rastlinná potrava. 



SVIŇA DOMÁCA – pochádza zo svine divej, zavalité telo pokryté štetinami, chová sa ako 

ošípaná, rastlinná potrava (šrot), samec - kanec, samica – prasnica, mláďa – ciciak (cicia 

mlieko), odstavča (necicia mlieko), chová sa pre mäso a masť, z kože kožené výrobky, zo 

štetín kefy a štetce; z kostí, chrupaviek a kože glej (lepidlo). 

TUR DOMÁCI – hovädzí dobytok, zavalité telo, duté rohy; samec – býk, samec bez 

pohlavných žliaz – vôl, samica – krava, dojnica (dáva mlieko), jalovica (samica, ktorá ešte 

nemala mláďa), mláďa – teľa; chová sa pre mlieko, mäso, kožu, tuk (mydlo), zo šliach 

a kopýt glej, z kostí kostná múčka, z výkalov a slamy hnoj. 

OVCA DOMÁCA – samec – baran, samica – ovca, mláďa – jahňa, chová sa pre mlieko 

(ovčí syr, bryndza, žinčica), vlnu (srsť), kožu. 

KOZA DOMÁCA – samec – cap, samica – koza, mláďa – kozľa, chová sa pre mlieko (syr). 

KȎŇ DOMÁCI – telo pokryté srsťou, na krku hriva, nepárnokopytník, samec – žrebec, 

samica – kobyla, mláďa – žriebä, jazdecké a ťažné. 

Postup práce:  

1. Tvorba plagátov o chovateľsky významných živočíchoch a ich význame pre človeka 

2. Tvorba kartičiek s názvami živočíchov, s ich úžitkom, či názvami samcov, samíc a mláďat 

3. Prednáška o chovateľsky významných živočíchoch 

4.  Priraďovanie kartičiek s názvami  samcov, samíc a mláďat k živočíchom. 

5. Priraďovanie kartičiek s úžitkom  k týmto živočíchom. 

 

Záver: Chovateľsky významné živočíchy sa chovajú  najmä pre ich úžitok.  Poskytujú nám 

mäso, mlieko, masť, perie, vlnu a iné. Medzi chovateľsky významné vtáky patrí morka 

domáca, kura domáca, kačica domáca, hus domáca. Medzi chovateľsky významné cicavce 

patrí tur domáci, ovca domáca, koza domáca, sviňa domáca, králik domáci a kôň domáci. 

 

 

 

 



Príloha:  



 


