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Maèka domáca

Poznáte mačky? Zapíšte si na tabuľu, čo o mačkách viete. Prečítaj si pozorne text.1 2

Žije v blízkosti ľudských obydlí. Je čoraz obľúbenejším domácim zvieraťom.

Jej povaha je zložitá. Mačka nie je samotárske zviera a potrebuje mať pria-
teľské vzťahy so svojím okolím. Nedá sa obmedzovať, sama rozhoduje, v čej
spoločnosti bude tráviť čas. Niektoré mačky sú temperamentné, iné pokojné,
odvážne alebo bojazlivé, náladové aj priateľské.

Mačky jedného spoločenstva sa o stravu, ktorú im poskytne človek, delia.
Lovia však samostatne. Prikradnú sa k svojej koristi, skočia na ňu, a tak
ju ulovia. Lovia hlavne v noci. Základ potravy tvoria myši, vtáky a ryby,
zožerú však aj zvyšky jedál. Cez deň väčšinou spia.

Samec – kocúr je väčší ako samica – mačka.

Mačka má dvakrát do roka 4 až 6 mláďat
– mačiatok. Rodia sa slepé a živia sa
materským mliekom. Sú veľmi hravé.

Rečou tela vyjadruje mačka najmä
pocity, ako sú strach, radosť a útočnosť.
Naježí sa, ak je nahnevaná. Keď má z niečoho
radosť, má vztýčenú hlavu aj chvost a poskakuje. Nemá rada
konfliktné situácie, a ak je to možné, radšej sa nepozorovane odplazí.

Vydáva zvukové signály, ktoré úzko súvisia s momentálnou situáciou,
v ktorej sa nachádza (napr. prskanie, vrešťanie, mňaukanie, pradenie).

Mačka zdedila po svojich predkoch vynikajúci zrak a sluch.
Telo má dokonale prispôsobené na lov. Oči má veľké. Bezpečný pohyb
v tme jej uľahčujú dlhé hmatové fúzy. Pohybuje sa potichu.

Mačky, ktoré žijú vonku, sa dožívajú iba 7 až 8 rokov.
U tých, ktoré sú chované doma, je dĺžka života 15 až 20 rokov.

Prečítajte v dvojiciach text o mačke ešte raz. Striedajte sa po odsekoch.
Po každom odseku porozprávaj dvojici, čo si z prečítaného pamätáš.
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Napíšte opis obľúbeného zvieraťa.
Nezabudnite na: veľkosť, farbu srsti/peria, farbu očí, počet nôh, tvar tela,
zvláštne znaky, jeho povahu, čím sa živí, kde žije, tvoj vzťah k nemu...
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Napíš odpovede na otázky.

Vyhľadaj v encyklopédii ďalšie tri zaujímavé informácie o mačke.
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Je mačka obľúbené alebo
neobľúbené domáce zviera?

Koľko mláďat sa
mačke narodí?

Akú má mačka
povahu?

Ako vie mačka
vyjadriť pocity?

Čím sa živí
mačka?
Ako sa volajú členovia
mačacej rodiny?

Má mačka dobrý
zrak a sluch?
Koľko rokov sa
môže mačka dožiť?
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