
 

Pracovný list – Obilniny a krmoviny 

Čítanie s porozumením 

 

Anička je 11-ročné dievčatko, ktoré spolu so svojimi rodičmi 

a mladším bratom býva na farme. Okrem hospodárskeho dvora, 

na ktorom žijú živočíchy najrôznejšieho druhu, majú okolo 

farmy obrovské polia, na ktorých pestujú množstvo poľných 

plodín. Anička je, podobne ako ty, žiačkou 5. ročníka na 

základnej škole. Pani učiteľka ju na hodine biológie poprosila, 

aby svojim spolužiakom porozprávala, aké plodiny na farme 

pestujú a na čo ich využívajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Naša farma je veľmi veľká. Okolo domu máme dve polia, ktoré sú 

oddelené ovocnými stromami. V jednej časti pestujeme obilniny, ktoré sa 

podobajú na trávy a na druhom pestujeme krmoviny. Pole s obilninami je 

veľmi pestré. Obilniny na ňom sa pestujú pre zrno. Najviac máme pšenice, 

pretože je najdôležitejšia. Kŕmime ňou zvieratá na dvore a aj pre nás je 

dôležitým zdrojom potravy. Vyrába sa z nej biela múka, z ktorej si každú 

sobotu napečieme chutný chlebík. Občas mi z pšeničnej múky mamička urobí 

krupicu a mám ju radšej, ako tú z kukurice. Zdravší je ale chlieb z tmavej 

múky, no tej máme menej, pretože z raže sa dá vyrobiť aj ražná káva a preto 

ju ocko predáva. Niekedy kupujú aj jačmeň, aj z neho sa dá vyrobiť káva. 

Ale častejšie má oň záujem pivovar, vraj sa z neho vyrába slad. S mojím 

bračekom často raňajkujem ovsené vločky. Mamička nám ich vždy zaleje 

čerstvo nadojeným mliekom od našej kravičky Maliny a veľmi nám chutia. 

Koníkovi Pejkovi sypeme ovos, vtedy ho môžem aj pohladkať. Veľmi rada 

mám pukance, ktoré vyrábame z kukurice. Kukuricu využívame aj na 

kukuričnú múku a ako krmivo. 

Na druhom poli pestujeme ďatelinu lúčnu a lucernu siatu, ale minulý 

rok sme pestovali aj iné krmoviny. Viku a bôb. Na koreňoch týchto 

bôbovitých rastlín žijú hľuzkové baktérie, ktoré viažu zo vzduchu dusík 

a zabezpečujú zelené hnojenie. Vždy v lete, keď ďatelina kvitne, máme na 

poli veľa čmeliakov, ktorí ju opeľujú. Na konci leta sa ďatelina pokosí, 

vysuší na seno a odloží sa do stodoly, aby kravičky mali v zime čo jesť. Na 

farme máme veľa práce, ale som rada, že žijem práve tu.“  

 



 

Úlohy:  

Červenou farbou zakrúžkuj obrázky plodín, z ktorých sa dá získať krupica. Modrou farbou zakrúžkuj 

plodinu, ktorou na farme kŕmia Pejka. Zelenou farbou zakrúžkuj obrázky plodín vhodných na pečenie 

chleba. 

 

 

 

 

 

Vypracuj otázky súvisiace s textom:  

1. Ako sa volá hlavná postava z príbehu, koľko má rokov a kde býva?  

........................................................................................................................................................... 

2. Na koľko častí sú oddelené polia okolo farmy, čím sú oddelené a aké poľné plodiny sa na nich pestujú?  

........................................................................................................................................................... 

3. Na aké rastliny sa podobajú obilniny a o akých obilninách rozpráva Anička?  ........................................ 

........................................................................................................................................................... 

4. Ktoré krmoviny spomína svojim spolužiakom? .................................................................................... 

5. Ktoré poľné plodiny sa využívajú na:  

potravu ľudí – ................................................................................................... 

kŕmenie zvierat – .............................................................................................. 

výrobu kávy – ................................................................................................... 

výrobu sladu – ................................................................................................... 

kŕmenie dobytka - ............................................................................................... 

6. Kto opeľuje ďatelinu? ................................................................................................ 

7. Čo je to zelené hnojenie? ............................................................................................ 

8. Z ktorej obilniny sa vyrába zdravý chlieb? .................................................................... 

9. Na čo sa využíva kukurica? ............................................................................................................. 

10. Z čoho získavajú na farme seno a na čo ho využívajú? ....................................................................... 

1.raž, 

2. pšenica 

3. jačmeň 

4.ovos 

5.kukurica 
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