1 Lovečtí psi
K názvu plemene loveckých psů napiš číslo obrázku:
plemeno

číslo
obrázku

německý křepelák
český teriér
labradorský retrívr
foxteriér
pointer
hanoverský barvář
český fousek
bígl
jezevčík
německý krátkosrstý ohař
anglický kokršpaněl

Která plemena na obrázcích patří mezi ohaře?
Vypiš čísla: _ _ _
Které plemeno na obrázcích patří mezi barváře?
Napiš číslo: _
Která plemena na obrázcích patří mezi norníky?
Vypiš čísla: _ _ _
Které plemeno na obrázcích patří mezi honiče?
Napiš číslo: _
Která plemena na obrázcích patří mezi slídiče?
Vypiš čísla: _ _
Které plemeno na obrázcích patří mezi přinašeče?
Napiš číslo: _

2 Zbraně a střelivo

Který pohled do hlavně patří které zbrani? Spoj název zbraně s obrázkem.
kulovnice
broková kozlice
kulobroková kozlice
broková dvojka
troják

Do každého terče bylo jednou vystřeleno. Spoj čarou obrázek terče, zbraně a nábojnice, které k sobě patří.

3 Praktická střelba

Pravidla bezpečného zacházení se zbraní
Z dvojice pravidel vždycky vyber správné a nesprávné škrtni:
_________________________________________
Se zbraní vždy zacházíme jako s nabitou.
x
Když zbraň není nabitá, děláme si s ní, co chceme. Výborně slouží třeba jako hůlka.
_________________________________________
Se zbraní nikdy nemíříme na jiného člověka, ani když je zbraň vybitá.
x
Se zbraní můžeme mířit jen na jiného myslivce, ale zbraň by měla být zajištěná.
_________________________________________
I s nenabitou zbraní míříme vždy tam, kde by se nemohlo nic stát, kdyby zbraň náhodou vystřelila.
x
Pokud nemáme prst na spoušti, můžeme se zbraní mířit, kam chceme, nemůže se nic stát.
_________________________________________
Při šplhání na posed nebo překonávání nějaké překážky je zbraň vždy nabitá, kdyby se objevila nějaká zvěř.
x
Při šplhání na posed nebo při překonávání překážky je zbraň vždy vybitá, aby při pádu nemohla nedopatřením
vystřelit.
_________________________________________
Myslivec vždy střílí jenom na zvěř, kterou bezpečně pozná.
x
V noci může myslivec střílet na cokoliv, co vypadá jako zvěř, aby zvěř náhodou neutekla.
_________________________________________
Při hromadném nástupu na honu musejí být zbraně už nabité, aby bylo možné hned střílet.
x
Při hromadném nástupu na honu musejí být zbraně vždy vybité.
_________________________________________

4 Stromy v honitbě
Spoj název stromu s obrázkem

smrk
dub
borovice
jedle
bříza
javor
buk
lípa
modřín
jeřáb

Kdo zanechal stopy?
Dopiš k obrázku zvěře číslo stopy.

Dvě stopy nemají na obrázku svého majitele.
Které a komu patří?
Doplň:
číslo

majitel

5 Stopařství

6 péče o zvěř a lov
Vyber správné tvrzení a nesprávné škrtni:
 Účelem lovu je především zábava myslivce.
 Účelem lovu je především udržování správných stavů zvěře v honitbě a odstraňování přestárlých a nemocných
jedinců.
 Myslivec přikrmuje zvěř v období nouze, aby zmírnil strádání a zamezil škodám zvěří na lesních porostech.
 Myslivec v zimě přikrmuje zvěř, aby hodně narostla a měla víc zvěřiny.
 Druhy krmiva jsou JADRNÉ, OBJEMOVÉ a DUŽNATÉ.
 Sůl předkládáme zvěři jenom když mrzne.
 Sůl předkládáme zvěři po celý rok.
Spoj druhy lovu s jejich názvem:
Myslivec čeká na zvěř na vhodném stanovišti.
Nejčastěji při tom sedí na posedu nebo kazatelně.

šoulačka

Myslivec pomalu prochází honitbou a hledá zvěř

norování

Honci a psi nahánějí drobnou zvěř na střelce.

naháňka

Honci a psi nahánějí spárkatou zvěř, nejčastěji černou, na střelce.

čekaná

Liška je z nory vyháněna pomocí speciálně vycvičeného psa norníka.

hon

K názvu mysliveckého zařízení dopiš číslo podle obrázku:
zařízení

kazatelna
krmelec
zásyp
žebříkový posed
slanisko (liz)
krmeliště pro černou zvěř
koroptví bouda
oboroh
jesličky pro zaječí zvěř

číslo
obrázku

7 Druhy zvěře a popis mysliveckou mluvou

Poznej druhy zvěře – ke jménu zvěře napiš číslo obrázku

Poznáš tyto vzácné druhy naší původní zvěře? Spoj obrázky se jmény zvěře.
tetřev hlušec
tetřívek obecný
los evropský
jeřábek lesní
zubr evropský
koroptev polní

Komu patří? K mysliveckému názvu části zvěře připiš číslo jejího majitele. Pozor, některé mohou mít i více majitelů!

oko

_____________

běh _____________
stoják _____________
veslo _____________

1 liška obecná

kelka _____________

2 prase divoké

morda_____________

3 husa velká

svírák _____________

4 bažant obecný

oháňka____________

5 jelen evropský

světlo _____________

6 orel mořský

kvítek _____________
klín

_____________

párák _____________
pařát _____________
pírko _____________

8 Ochrana zvěře
Co vše dělá myslivec pro ochranu přírody? Vyškrtni nesprávné.

Přikrmuje zvěř v období nouze.
Předkládá zvěři sůl, aby zvěřinu už nebylo nutné solit.
Loví zvěř nemocnou, přemnoženou a zvěř škodící myslivosti.
Zakopává v lese odpadky.
Sbírá a odnáší odpadky z lesa.
Loví zvěř pro zábavu, protože je jí dost.
Chrání klid zvěře.
Vyřezává remízky a křoví, dělá tak v lese pořádek.
Prohání zvěř po lese, aby nebyla tlustá.
Vysazuje remízky a políčka pro zvěř, aby měla zvěř kryt a potravu.
Chrání mláďata zvěře na loukách před posečením.
Nahání zvěř na silnice, aby řidiči jezdili pomaleji.
Plaší neukázněné návštěvníky lesa střelbou z brokovnice, ale pouze na bezpečnou vzdálenost.
Slušně upozorňuje neukázněné návštěvníky lesa na porušování pravidel pohybu v lese.

Přeškrtni obrázek zvěře, které je celoročně hájená – nesmí se lovit.

