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Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
CZ.1.07/1.4.00/23.3103
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Člověk původně lovil zvířata pro jejich
maso, kosti a kůži, ale postupně přišel
na to, že mu mohou být užitečná i jinak.
Některá z nich si ochočil, vycvičil a udělal
z nich své pomocníky při práci,pomáhala mu
chránit obydlí, byla snadným zdrojem
potravy, přestal být tedy závislý na lovu.

Pes doprovází člověka mnoho tisíc let.
Člověk využíval jeho mimořádně dobrý
čich a sluch při lovu ke stopování kořisti
a také k hlídání.
Psi byli postupně šlechtěni k různým
účelům, takže dnes rozlišujeme mnoho
plemen.

Některá zvířata se stala člověku milými
společníky i když neposkytovala přímý užitek.
Nejoblíbenější byli vždy psi a kočky.

Tělo psa se zkládá z hlavy, trupu s
ocasem a končetin.
Povrch těla tvoří srst, která je podle
plemene různě zbarvená i dlouhá.
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Pes i ostatní psovité šelmy mají typický
chrup s silnými zuby.
Mimořádně dobře vyvinut mají čich a
sluch.

Psí sameček se nazývá pes, samička
fena.
Jejich mláďata, štěňata se rodí živá a
živí se sáním mateřského mléka.
Pes domácí je tedy savec.

Štěně Hovawarta
- 9 a půl týdne

Novorozené štěně Hovawarta

Německý ovčák

Pes je užitečným společníkem lidí.
Pomáhá nevidomým, policistům, vojákům,
celníkům, horské službě.
Je vítaným přítelem dětí i dospělých.
Laskavé chování a dobré zacházení oplácí
přítulností a oddaností.
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