
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Raškovice - Pražmo  

Číslo Rašky: 4 

Úroveň:  I. stupeň 

Předmět: čeština, přírověda  

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:  A9.6B4332  1C.48D96E  

 
    

Zadání:  

Čeká na tebe pět úkolů, které jsou označeny písmeny: A, B, C, D a E.  

Pokud správně vyřešíš jednotlivé úkoly, získáš vždy číslo, které patří do souřadnice 

(v pracovním listu nahoře) a pomocí ní najdeš Rašku.  

 

Úkoly: 

A) Čím se zabývá kynologie? Pomůže Ti internet. 

 

1) studiem zvířat (2) 2) studiem přírody (3) 3) studiem psů (4) 

 

B) K obrázkům přiřaď správnou rasu. Ta která ti zbyde, má u sebe napsáno 

číslo do chybějící souřadnice namísto písmene B. 

pudl (1), kokršpaněl (2), bígl (3), buldok (4), baset (5)  



C) V následujícím textu najdi všechny rasy psů. Jejich počet je dalším 

chybějícím číslem do souřadnice namísto písmene C. 

 

K narozeninám jsem dostala nového pejska. Byl to bulteriér a pojmenovala jsem 

ho Willy. Doma už ale jednoho pejska máme a to malého jezevčíka Ferdu, ten ale 

většinu času tráví s naší babičkou nebo se prohání se sousedovic kolií. Moc rád 

teď chodím s kamarády na procházku a venčíme naše mazlíčky. Tomáš má 

bernardýna, ten je opravdu obrovský a občas hrozně líný a Markéta má německou 

dogu, která je na tom podobně. Ještě by chtěla pejska moje malá sestřička, ale 

ta má nejradši takové ty malé mazlíčky, třeba čivavu nebo yorkshira. Nejsou to 

ale jediní pejsci v naší rodině. Dědeček je myslivec a má bígla Tomíka, který s ním 

často a rád běhá po lese.  

 

D) Urči k čemu sloužím pejskům předmět na obrázku. 

 

 

1) speciální miska na jídlo (4) 

2) pomůcka pro nevidomé pejsky (5) 

3) hlavolam (hračka) (6)  

 

Nápověda: Haf, haf.. nevím si s tím rady, je to stejně těžké, jako ježek v kleci…  

 

 

E) I pejsci mohou provozovat nějaký sport. Co jsou to agility? 

 

1) rychlostní  běh přes překážky (4) 

2) hledání ukrytých pamlsků (5) 

3) psí závody (6) 

Nápověda: Obrázek Ti napoví.    

 

 

 

 

 

 



Zdroje: 

https://www.odpovedi.cz/otazky/co-to-je-kynologie 

http://www.kynologie.cz/ 

https://www.pesweb.cz/cz/vyber-plemene 

https://dogslife.cz/psi-plemena/ 

https://www.doglog.cz/o-hlavolamech/ 

http://www.nessigroup.cz/ 

 

Nápověda: byl největší, ale datel už ho neopraví 

https://www.odpovedi.cz/otazky/co-to-je-kynologie
http://www.kynologie.cz/
https://www.pesweb.cz/cz/vyber-plemene
https://dogslife.cz/psi-plemena/
https://www.doglog.cz/o-hlavolamech/
http://www.nessigroup.cz/

