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PLEMENA KONÍ 
 
NA CO CHOVÁME KONĚ?  

 

Co jsou to žíně? 

 

Vyjmenuj celou rodinu koně. 

 

Jak se jmenuje slavný český dostih? 

 

Jak se nazývá předmět, který se pokládá 

koňovi na záda z důvodu jízdy ? 

 

Mezi jaký druh savců patří kůň, kolik má 

prstů? 

 

Na kopyto se přidělává ……………..? 
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Koňské podkovy opravuje …………… 

 

Zazpívej si písničku: 

Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. 

Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa, 

Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. 

K známé písničce namaluj obrázky koní. 

Znáš jiné písničky o koních? 

http://www.youtube.com/watch?v=-5ZMpAKjDBE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=THTkY_s94XM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AF4zvhD3nGk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u6yosP2oxMs 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw- když se 

zamiluje kůň 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-5ZMpAKjDBE
http://www.youtube.com/watch?v=THTkY_s94XM
http://www.youtube.com/watch?v=AF4zvhD3nGk
http://www.youtube.com/watch?v=u6yosP2oxMs
http://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw-
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Poslouchej modlitbu pro koně: 

Modlitba koně 

Nasyť mne, pane, napoj mne a dej mi čistou, prostornou stáj,  

když skončena je denní práce.  

Mluv se mnou, neboť Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.  

Budeš-li ke mně laskavý, budu Ti sloužit s radostí  

a najdeš místo v mém srdci.  

Netrhej otěžemi, prosím, nesahej po biči, jdem-li kupředu.  

Dej mi čas, abych pochopil Tvůj záměr.  

Nebij mne, když Ti nerozumím.  

Neměj mne za nepozorného, když nesplním Tvou vůli - možná,  

že sedlo nebo podkovy nejsou v pořádku.  

Neuvazuj mne příliš krátce a nestříhej mi ocas,  

který je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárům.  

Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci sloužit,  

můj milovaný pane, nenech mne, prosím,  

hladovět  a mrznout a neprodávej mne.  

Buď tak dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt  

a Bůh se Ti odmění zde i na věčnosti.  
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 Ve známé písničce podtrhni slovo KŮŇ 

Když se zamiluje kůň  

Když se zamiluje kůň  

tam někde v pastvinách,  

láskou hlubokou jak tůň  

tam někde v pastvinách.  

Když se zamiluje kůň  

koňskou láskou,  

zpívejte písničku  

pro jeho klisničku,  

nechte ho jít.  

 

Když se zamiluje kůň  

tam někde v pastvinách,  

 

láskou hlubokou jak tůň  

tam někde v pastvinách.  

Když se zamiluje kůň  

koňskou láskou,  

zpívejte písničku  

pro jeho klisničku,  

nechte ho jít.  

 

Nejkrásnější zvíře,  

zvíře pro rytíře  

jmenuje se kůň,  

jmenuje se kůň,  

Važte si ho, lidé,  

ať nám jich pár zbyde,  

jmenuje se kůň,  

jmenuje se kůň,  

jmenuje se kůň.  

 

Slečna s bílou lysinkou,  

tam někde v pastvinách,  

bude brzy maminkou,  

tam někde v pastvinách.  

Vždyť se zamiloval kůň  

koňskou láskou,  

hřívu si navlnil, aby ji oslnil  

a cválá k ní. 

 

Beseda fi Manmat- plemena koní, výstroj, praktická ukázka, návštěva hřebčínu Kladruby a 

místní chovatelé. 


