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ÚVOD   

Litoměřicko, to je zemědělský kraj. Ovoce, zelenina, víno, chmel. A jak jsme na tom  

s živočišnou produkcí? Především v Českém středohoří najdete stále více pasoucích se stád. 

Krávy, ovce a kozy!  

Možná máte svou oblíbenou farmu, kde vám prodají čerstvé mléko. Možná nepotřebujete 

radit, kam zajet na exkurzi. My vám ale doporučujeme rodinnou Farmu Držovice u Úštěku. 

Poznáte tu farmáře, kteří se s láskou starají o své stádo koz a ovcí. Ochutnáte skvělé sýry a další 

mléčné výrobky, které sbírají ceny na soutěžích. A možná si odvezete čerstvé mléko spolu  

s návodem, co a jak z něj doma vyrobit. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE   

 

 

DOMLUVTE SI EXKURZI 

Exkurzi v Držovicích je potřeba domluvit předem. Počítejte také, že za ni zaplatíte skromné 

vstupné. To vše si domluvte předem – třeba e-mailem. Zvládnete to bez pomoci dospělých? 

Pokud ano, neleknete se ani hledání spojů. Není to jednoduché – do Úštěku nejspíš vlakem  

a potom autobusem. Nebo vlakem do Dubičné a dál pěšky? Vyberte sami! 

 

OTÁZKY PRO FARMÁŘKU 

Na farmě vás bude provázet paní farmářka. Připravte si pro ni otázky. Ptejte se na kozy, na 

ovce, na život na farmě i na to, jak se stane, že se rodina z města odstěhuje na venkov a založí 

si kozí farmu. Otázky mějte napsané na papíře, na farmě si pak můžete zahrát na novinové 

reportéry. Nejlepší způsob, jak vymyslet a vybrat ty nejlepší otázky, je tvořit je hromadně, ve 

třídě. Pište nápady (všechny, i ty slabší) na tabuli. Pak vyberte nejlepších deset. Jak? Zkuste 

vymyslet nějaký způsob hlasování nebo bodování. Při domlouvání exkurze nezapomeňte paní 

farmářku poprosit, zda může být součástí exkurze dvacetiminutový rozhovor. 

 

CO VÍME O KOZÁCH A OVCÍCH? 

Jak se připravit na exkurzi? Najděte pět nejdůležitějších informací o koze domácí a pět o ovci 

domácí. Nejprve zkuste odhadnout, které informace to mají být. Můžete je vybrat hlasováním 

ve třídě. Pak je zjistěte. Kam je zapsat? Třeba do velkého obrazu kozy a ovce, který nakreslí 

někdo ze spolužáků. 
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2. EXKURZE 

 

SPOJENÍ: Autobus z Úštěku nebo 3,5 kilometru pěšky od vlaku z Dubičné. Z obce Dubičná 

dojdete po silničce do Ličenic, potom kousek doleva po hlavní silnici na Úštěk, za mostem 

doprava podél lesa až do Starého Týna a pak už zase po silničce do Držovic. 

 

ROČNÍ OBDOBÍ: jaro–podzim    

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: samotná exkurze + ochutnávka cca 2,5 hodiny    

   

VYBAVENÍ: fotoaparát, peníze na nákup, pracovní oblečení      

 

 

Stránky farmy Držovice 

 

http://farma.drzovice.info/  
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE 

 

 

ROZHOVOR 

Máte připravený rozhovor s paní farmářkou? Výborně. Vyberte reportéra, který se bude ptát  

a pomocníka, který bude zaznamenávat odpovědi. Na papír, na kameru, na mobil. Pokud chcete 

rozhovor zveřejnit (třeba ve školním časopise), nezapomeňte na souhlas paní farmářky.  

  

PRÁCE NA FARMĚ 

Můžete se projít po farmě, ptát se, fotit, ale nejsilnější zážitek vám dá vlastní práce. Domluvte 

si předem, s čím můžete na farmě pomoci. Kdyby to měla být jen půlhodinka. 

 

MLÉKO NA POKUSY 

Nezapomeňte si na farmě koupit mléko. Budete ho potřebovat na pokusy. Vyrobit si doma 

jogurt nebo dokonce sýr není tak těžké. Vy máte navíc výhodu, že se můžete na farmě předem 

poradit s odborníky. 

 

KOZY A OVCE 

Na farmě vás samozřejmě nejvíce zajímají kozy a ovce. Abyste je co nejlépe poznali, budete je 

pozorovat, ptát se paní farmářky a zaznamenávat všechny zajímavosti. Jaký mají denní režim? 

Jaká je pro ně vhodná a nevhodná potrava? Jak snáší zimu nebo naopak vedro? Kdy se dojí, jak 

často, kolik dávají mléka? Co potřebují, aby byly spokojené? Jak vypadá a funguje jejich tělo? 

Čím se od sebe kozy a ovce liší? Zajímavých otázek je spousta a vy je pak můžete zpracovat 

třeba jako naučný dokumentární film. 
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3. ČÍM NAVÁZAT  

 

 

STAŇTE SE MLÉKAŘI 

Vyrobte si jogurt nebo tvaroh z čerstvého mléka. Je to neuvěřitelně jednoduché. K výrobě 

tvarohu stačí mléko a citronová šťáva, pro jogurt potřebujete mléko a pár lžic jiného jogurtu. 

Najděte recepty na internetu, porovnejte aspoň tři, vyberte nejlepší postup a můžete začít. 

 

JÍDLO PŘÍMO Z FARMY 

Nákupem mléčných výrobků od blízkého farmáře šetříme životní prostředí. Jídlo za námi 

nemusí cestovat stovky kilometrů kamiony a vzniká tedy méně škodlivých emisí. Zkuste zjistit, 

co všechno se dá na Litoměřicku nakoupit přímo na farmě. Jsou ve městech nějaké obchody, 

které místní zboží nabízejí? 

 

JAK ŽIJÍ SLEPICE? 

Když už jsme u živočišných farem, podíváme se také na slepice. Začneme u vajíček. 

Prozkoumejte nabídku v nejbližším supermarketu a zkuste zjistit, odkud vejce pocházejí. Pak 

pátrejte po tom, co znamená první číslo potisku na vajíčku. Co je to klecový chov, co chov na 

podestýlce a co volný výběh? Co znamená BIO? Jaká vejce nakupujete vy? Zkuste zjistit, co 

taková slepice potřebuje k životu a který typ chovu jí to dopřává. 
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