
Ahoj šesťáci! 

Děkuji vám za vaše zaslané řešení tajenky. A tady máte ode mě připravený úkol, který se týká 

řádu zajícovci. Hodně zdaru při práci  S pozdravem Mathauserová 

1. Pozorně si přečtěte text  

2. Do sešitu si napište poznámky řád zajícovci  ( P.S. můžete mít i vytisknuté a nalepené 

v sešitě) 

3. Vypracujte otázky a ty mi zašlete na můj email mathauserova@zs-kdyne.cz  

( napsané v sešitě pod poznámky nebo vytisknuté a v sešitě nalepené ) 

Řád zajícovci 

Králíci a jejich větší příbuzní zajíci jsou stavěni na to, aby přežili. Nemají žádné 

zbraně k zahnání nepřátel, a tak chtějí –li zůstat naživu, musejí být ostražití a rychle utíkat. 

Oči jsou posazeny na vrchu po stranách hlavy, takže vidí nahoru, dopředu, dozadu i do stran 

bez pohybu hlavy. Jejich ušní boltce dokážou zachytit i ten nejslabší zvuk. Přední končetiny  

jsou přizpůsobeny k hrabání a zadní končetiny jsou delší a umožňují dlouhé skoky a poměrně 

rychlý pohyb.  

K jejich přežití jim přispívá i početné potomstvo. Jedna samice může mít ročně až 30 

mláďat. Predátoři a nemoci však početnost populací snižují. 

Podobně jako hlodavci mají dobře vyvinuté hlodavé zuby ( přeměněné řezáky ), které 

rostou po celý život jedince a při hlodání a třením o sebe se neustále obrušují a ostří se. Druhý 

pár řezáků se skrývá za prvními zuby, který zvenčí není viditelný. Ten hlodavci postrádají. 

Všichni zajícovci jsou typickými býložravci. Neumí dokonale trávit vlákninu a proto 

nemohou vytěžit všechny potřebné látky. Proto se u nich vyvinula tzv. cékotrofie –zvířata 

požírají prvotní výkaly, které poté projdou znovu celým zažívacím procesem, a zvířata tak 

získávají z potravy maximum stavebních látek. 

Zajíc polní je větší než králík divoký. Má větší ušní boltce a delší nohy. Žije na polích 

a loukách ve vysoké trávě. Vyhrabává si mělké prohlubně. Jejich mláďata se rodí vyvinutá a 

osrstěná. Toto si pamatujte a malé zajíčky nikam neodnášejte a ani na ně nesahejte!  

Králík divoký je menší než zajíc polní a žije v koloniích. Vyhrabává si nory a jejich 

mláďata se rodí slepá a holá. Králíka divokého domestikovali již ve starověku. Dnes se králík 

domácí chová pro maso a kožešinu. Plsť je na výrobu klobouků a jejich maso je dietní. 

Nesmíme zapomínat na pravidelné kontroly u veterináře a očkování, mohou trpět na tyto 

onemocnění myxomatóza, kokcidióza a králičí mor. Králíky nemusíme nutně chovat jen 

v králíkárně pro maso, ale získali si své místo i jako domácí mazlíčci jako například králík 

zakrslý. 

 

 

mailto:mathauserova@zs-kdyne.cz


Řád zajícovci – poznámky 

- patří sem králíci, zajíci a pišťuchy 

- končetiny – přední k hrabání a zadní jsou delší – běh a skoky 

- dva páry hlodavých zubů 

- výborný sluch a zrak 

- velká množivost  

zástupci: králík divoký,králík domácí, zajíc polní, pišťuchy 

 

Otázky: 

1. Kdo všechno patří do řádu zajícovci? 

2. Čím se liší hlodáky hlodavců od zajícovců? 

3. Vysvětli pojmy: domestikace  

cékotrofie. 

4. Pro co chováme králíka domácího? 

5. Porovnej králíka divokého a zajíce polního 

 

 králík divoký zajíc polní 

velikost těla   

ušní boltce   

obydlí   

mláďata   

 

6. Napiš názvy k obrázkům 

                             

            a…………………      b……………………                c……………… 

 


