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PRACOVNÍ  LISTY – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM           VY_12_01_13 
 

URČENO JAKO DOPLŇKOVÝ MATERIÁL ČTENÍ 2.ROČ. 

PROJEKT PSI 
 

EXISTUJE V PŘÍRODĚ DIVOKÝ PES?  KDE A JAK SE 

MU ŘÍKÁ? 

 

 

JAKÉ MÁ PES DOMÁCÍ ČÁSTI TĚLA? 

 

 

JAKÉ   JE POSLÁNÍ  PSA, CO PES DĚLÁ? 

 

Pes po staletí plnil nejrůznější 

úkoly: 

 Chránil člověka 

 hlídal jeho stáda 

 lovil a přinášel zvěř 

 tahal těžká břemena  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99emeno&action=edit&redlink=1
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 vyhledával a zachraňoval 

ztracené osoby ve sněhu a v 

těžkém terénu – dokonce i z 

moře 

 
VYSVĚTLI POJEM : Dnes známe i psy  policejní a 

asistenční. 
 

Kořeny psí rodiny sahají hluboko, až do pravěku- 

do druhohor. Tehdy se objevily prašelmy,  bylo to 

zhruba před  40 miliony let. 

 

Prvním předkem psů byla šelma miacis,  

ze které se vyvinuly šelmy psovité a šelmy 

kočkovité. 

Z nich se vyvinulo do dnešní doby 400 plemen 

psů. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezozoikum
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C5%A1elmy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0elmy_psovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0elmy_ko%C4%8Dkovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0elmy_ko%C4%8Dkovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
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ZNÁŠ NĚKTERÁ PLEMENA PSŮ? 
 

 

Plemena psů 

V průběhu soužití psa s člověkem se podařilo 

vytvořit nejrůznější plemena psů, které jsou 

obrazem lidských potřeb. V dnešní době máme 

velké množství plemen psů, které se liší velikostí, 

zbarvením a účelem. 

 

 I. - plemena ovčácká, pastevecká 

a honácká 

 II. - pinčové, knírači, plemena 

molossoidní a švýcarští salašničtí 

psi 

 III. - teriéři 

 IV. - jezevčíci 

 V. - špicové a tzv. primitivní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plemena_ps%C5%AF
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plemena 

 VI. - honiči a barváři 

 VII. - ohaři 

 VIII - slídiči, retrieveři a vodní 

psi 

 IX. - plemena společenská 

 X. - chrti 

 N - FCI neuznaná plemena 
 

NAPIŠ   PSÍ  JMÉNA 

 

............................................. 

 

 

............................................. 

 

 

............................................. 

 

 

............................................. 

 

 

Beseda pro žáky fi Manmat- život psů, vyžití psa v tažném spřežení ( www.manmat.cz) 


