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Metodický list/anotace: Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků na počítači. 

Žáci na uvedené internetové stránce vyhledávají informace o domestikaci zvířat a 

zapisují je do pracovního listu. Seznamují se s chovanými zvířaty a jejich předky, 

zjišťují místo, kde ke zdomácnění docházelo a kdy tato domestikace probíhala.     
 

Zvířata člověkem dlouhodobě chovaná a záměrně přetvářená (neboli šlechtěná) se označují 

jako domestikovaná zvířata. Zvířata prošla procesem domestikace (zdomácnění) do forem, 

které se v přírodě nevyskytují. 

 
Na stránkách http://www.zoologie.frasma.cz/domestikace/domestikace.html vyhledej chybějící informace a 

zapiš je. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoologie.frasma.cz/domestikace/domestikace.html


Domestikovaní savci 

Předek TURA DOMÁCÍHO (neboli _____________) je již vyhubený _____________neboli 

_____________________. Žil v oblasti mírného podnebného pásu Eurasie. Tura domácího se snažili 

zdomestikovat před __________ lety v _____________________________. 

 

Jihoasijský skot je ________________, který vznikl domestikací _________________________, který 

již ___________________. V Indii je považován za ______________________. 

 

V Tibetu zdomácnili _________________________ z ____________________________. 

 

Skot se obecně chová pro ____________________________________________________________. 

 

Předek BUVOLA DOMÁCÍHO je _____________________, který byl zdomácněn v _______________ 

a ještě dříve v jižní ____________. V Austrálii buvoli zdivočeli a vytvořili _____________ (zdivočelé) 

populace. Používá se pro __________________________, produkci________________ a 

________________ v Indii. 

 

Předkem KOZY DOMÁCÍ  je _____________________. K domestikaci došlo před _________ lety 

ve __________________________________. Pro svou nenáročnost bývá nazývána 

„____________________“. Ve Středomoří, na Novém Zélandu, Galapážských ostrovech způsobuje 

vážné ekologické problémy tím, že __________________________________________. 

 

Předkem OVCE DOMÁCÍ je ________________________, která žije v __________________. 

Zdomácnění probíhalo asi před ______________lety ve ______________. 

 

VELBLOUD JEDNOHRBÝ neboli __________________________byl domestikován asi před 

___________ lety v _____________. Je domácím zvířetem _____________________ a jeho úkol 

bylo _____________________________. Dnes se chová především pro ______________.  

 

Předkem domácího VELBLOUDA DVOUHRBÉHO neboli ____________ je 

________________________________, který ještě žije v pouštích _____________.  

 

Předkem PRASETE DOMÁCÍHO je ____________________. Domestikace probíhala v dnešním 

_____________ asi před _____________ lety a byla snadná, neboť selata si 

____________________________________________. 

 

Předkem KONĚ DOMÁCÍHO je ___________. Ke zdomácnění docházelo v 

_______________________. Nejstarší doklady domestikace koní pochází z doby před ____________ 

v _____________________. V Evropě byl tarpan vyhuben koncem ____ století. Kůň byl ve starší 

době kamenné loven pro _______ a po zdomácnění byl využíván jako 

_____________________________. Zdivočelé populace se v Severní Americe označují jako 

____________________, v Austrálii jako ________________. Nauka o koních se nazývá 

_____________________. 

 

OSEL DOMÁCÍ je potomkem ____________________. Používají se hlavně jako ________________ 

(k nošení nákladů), __________ a ___________. 



 

MULA je potomek _______________________ a __________________________. Využívá se jako 

__________________. Jsou _________,  ________________,  _______________,  __________. 

 

MEZEK je potomek _________________ a __________________. 

 

PES DOMÁCÍ byl prvním domestikovaným zvířetem a jeho předkem je __________________. 

Domestikace probíhala na _____________________ před _____________ lety. Nejznámější 

zdivočelý pes je pes ___________.  

 

Předek KOČKY DOMÁCÍ je __________________ a její poddruh _________________, která se 

vyskytuje na _______________________ a _______________. Její samovolné zdomácnění (sama 

přišla k člověku, aby lovila hlodavce a ptáky) proběhlo před ________________ lety. Ve starém 

Egyptě byly kočky _____________.  

 

FRETKA je zdomácnělý _________________. Dříve se používaly k ____________________________, 

ale dnes se chovají pro ________________. 

 

Předek KRÁLÍKA DOMÁCÍHO je _________________ původem z _____________ poloostrova. Byli 

chováni Římany pro ______________. 

Domestikovaní savci 

Předchůdcem KURA DOMÁCÍHO je ________________________, domestikovaný asi jako první pták 

před _______________ lety. Byl využíván k produkci __________ a _________ a také k 

____________ a _________________. 

 

Předkem KROCANA DOMÁCÍHO je ____________________ ze ______________________. Nejstarší 

doklady jsou z __________________ z doby kolem počátku ____________________. 

 

HUSA DOMÁCÍ pochází z ________________ chované asi před _____________ ve Středomoří.  

 

KACHNA DOMÁCÍ vznikla domestikací ___________________ v ___________a ________. 

 

HOLUB DOMÁCÍ je druhým nejstarším domácím ptákem. Předek _________________ se 

nevyskytuje v ČR. K domestikaci došlo asi v __________________ před ____________ lety. Využívali 

se jako zdroj ____________ a ________________, později pro „________________________“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


