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Test – SAVCI 

1. Podtrhni zvířata, která patří do skupiny savců: 

žirafa, kur domácí, zmije, pes, kočka, slunéčko sedmitečné, kůň, kachna, tur domácí, motýl, ovce. 

 

2. K obrázkům doplň názvy zvířat: 

 
 
 
 
 
 

       

 
 

       

 

3. Doplň do tabulky (obrázky ze cvičení 2. ti napoví): 

samec králík  býk  hřebec   kozel 
samice  fena    prasnice   

mládě králíče   kotě   jehně  

 

4. Spoj, co k sobě patří:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dává člověku skopové nebo jehněčí 

maso, mléko na sýry, kůži a vlnu. 

Je domácí mazlíček, výborný hlídač, 

umí vyhledat drogy. 

Je tažným i jezdeckým zvířetem. 

Je domácí mazlíček, chytá myši. 

Dává člověku vepřové maso, tuk a 

kůži. 

Dává člověku hovězí maso, mléko a 

kůži. 



 

5. Doplň věty o jednotlivých zvířatech: 

PES 

Pes byl prvním zvířetem, které si člověk  ___________________ .  Pomáhal  člověku  při 

________________  a __________________________________________. Dnes je domácím 

mazlíčkem, pomáhá při vyhledávání __________________    a ____________________ osob, vodí 

_____________________ . 

Nápověda: lovu, hlídal stádo nebo obydlí, podezřelých, hledaných, slepce, ochočil. 

 

KŮŇ 

Sloužil  jako ______________________ a ________________________ zvíře.  Živí se 

__________________ potravou.  Dnes jej člověk chová hlavně pro jeho ušlechtilost a  pro 

_____________________ .  Kůň potřebuje ____________________ .  

Nápověda: pohyb, tažné, rostlinnou, zábavu, jezdecké. 

 

PRASE DOMÁCÍ 

Prase poskytuje člověku  ___________________ , ___________________ a ___________________.  

Z vepřového masa se vyrábí spousta výrobků např.: _________________ , ____________________ , 

__________________ , salámy, vuřty, párky, apod. Kůže se zpracovává a vyrábí se z ní 

___________________ ,  ___________________  a _______________________ . 

Nápověda: maso, šunka, jitrnice, kabelky, boty, jelita, pásky, kůži, sádlo. 

 

KRÁLÍK 

Králík má jemné a dobře stravitelné ___________________ . Člověk ho chová v ________________ . 

Králičí kožka se zpracovává a vyrábí se z ní ___________________ . 

Nápověda: králikárnách, kožešina, maso. 

 

 



 

6. Popiš tělo tura domácího: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápověda: hlava, trup, rohy, vemeno, zadní končetina, přední končetina, oháňka, ucho, oko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdroje: 
Uveřejněné odkazy [cit. 2012-07-23]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: 
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