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Blok 1:
Jak se stát dobrým

pozorovatelem pták ?
Pozadí: Pta í výzdobou (kresby, fotografie, modely) umocníme atmosféru v u ebn . P ipravíme
dalekohled, fotoaparát a atlas pták . Po návratu s vycházky m žeme spole  s d tmi výzdobu

ídy zm nit – z stanou jen ty druhy, které žáci v okolí školy vid li.

Konkrétní úkoly Co je pták? Jak pozorovat ptáky v p írod ?

Venkovní aktivity

Zví ata se ukrývají nejr zn jšími zp soby. Proto se p i jejich pozorování vyplatí
trp livost a pozornost. Pokuste se je odhalit pomocí karty Bu  bystrým
pozorovatelem (P1/A/1).

hem pozorování musíme dodržovat ur ité zásady. S t mi nás seznámí karta
Jak pozorovat ptáky? (P1/A/2).

Že ptáci kolem nás žijí, m žeme poznat, aniž je uvidíme nebo uslyšíme.
Nechávají po sob  r zné pobytové stopy (P1/A/3), které nás na jejich

ítomnost upozorní.

Pozorování a pokusy

Cvi ení Které zví e je pták? (P1/A/4) rozvíjí stávající znalosti d tí.

Multimediální prezentace podn cuje zájem o pozorování pták  a p emýšlení
na tím, co je pták? (P1/A/5)

Již od d tství se d ti mohou u it používat dalekohled, i když pozorování
že být obtížné. Ukažte d tem, jak používat dalekohled (P1/A/6)

zjednodušeným zp sobem.

Výtvarná a
grafomotorická cvi ení

Malujte, co vidíte: tvary pta ích t l, obtisklé stopy, pera.

Jazykové a literární
úlohy

íkejte si s d tmi íkanky, které jim pomohou zapamatovat stavbu pta ího t la,
nap .:

Mám dv  nohy a dv  k ídla, s nimi se mi krásn  lítá.
Místo nosu zobák mám, krásn  vám s ním zazpívám.
A kdo spat í moje pe í, že jsem pták, hned uv í.

Matematika Mezi ptáky se ukryla jiná zví ata (P1/A/7), najd te je a spo ítejte.



Úkol 1. Objevování ukrytých zví at

ti hledají nejen malá zví ata v zahrad i v parku – motýly, mravence, kobylky, mouchy, v ely,
vosy, pavouky, hlemýžd , ale i v tší jako ptáky, žáby nebo hlodavce.
Pozorují je, a aniž by na n  sahaly, pokusí se odpov t na následující otázky:

• Co zví e d lá?
• Snaží se ukrýt?
• Jak to d lá?

Všímej si zbarvení zví at. N která mají na sob  i zvláštní vzor, který jim pomáhá splynout s
prost edím (nap . m ry, ploštice). Povídejte si o krycím zbarvení.

Úkol 2. Hra „Najdi m ”

Pom cky:

• modely hlemýž  vyst ižených z papír  r zných barev (zelená, hn dá, šedivá), rozmíst ných ve školní
zahrad  ve v tším po tu (n kolik na každé dít ),

• barevné berušky ( ervená, žlutá), rovn ž ve v tším po tu,
• malý sá ek pro každé dít  na sb r zví átek.

Otázky a úkoly

ti se snaží b hem 5 minut posbírat co nejvíce zví átek.
Která zví átka se hledala nejlépe a která bylo t žké najít? Pro ?
Pokud d ti nenašly všechna zví ata, dejte jim další as je dohledat. M žete jim dávat nápov du, kde
jsou ukrytá.

Diskuse:

Co si p edstavíte pod pojmem ochranné zbarvení?
Pro  ho zví ata mají?
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Bu  bystrým pozorovatelem



Co pot ebuje dobrý pozorovatel?

 Zamysli se. Které p edm ty ti pomohou p i pozorování pták ?

(mk)

(mk)
(mk)

Na co se dívat?    Kdo bude pro ptáky mén  viditelný?

1. Jaké velikosti a tvaru je pták? Je velký? Malý?
Štíhlý? Zavalitý?

2. Jakou má barvu? Má nápadnou skvrnu na zádech,
ídlech, b ichu, hlav ?

3. Jaký tvar a barvu má zobák?
4. Jaký má krk? Dlouhý? Krátký? Ohnutý?
5. Co d lá? Letí ve výšce nebo chodí po zemi?

Plave? T epetá k ídly? Ská e?
6. Vydává n jaký zvuk? Pokud ano, jak zní?
7. Pokud zaslechneš zp v, zapátrej dalekohledem v

míst , odkud zp v vychází.

(kk)

Jak se oblékneš, abys neplašil(a) v p írod
ptáky a byl nenápadný?
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Jak pozorovat
ptákyoBserwowa

(mk)

(jm)

Jak pozorovat ptáky?

(mk)

(mk)



Pracovní listy MŠ ílohaP1/A/2

Jak se chováme v p írod ?

1. Snaž se nerušit. Bu  potichu, zp v a k ik nech na jindy.
2. Dívej se, kam šlapeš.
3. i pozorování pták  cho  pomalu. Pokud spat íš ptáka, zastav se a

v tichosti ho pozoruj. Snaž se chovat nenápadn , ned lej prudké
pohyby, jinak ptáky vyplašíš.

4. Drž se dál od hnízd. Tvoje blízkost ptáky ruší a mohli by p estat
mlá ata krmit.

5. Pokud ptáky vyplašíš p i sezení na vejcích, hned odejdi, aby se mohli
nepozorovan  vrátit. Dokud T  uvidí, nebudou chtít místo prozradit.
Pak m že sn ška zastydnout.

6. Pokud najdeš pta í mlád , které na první pohled není zran né, nech
ho být. Má rodi e n kde nablízku, a až odejdeš, p iletí ho nakrmit.
Pouze pokud je na zemi a hrozí mu nebezpe í, dej ho na nejbližší

tev.
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Malý pr zkumník - Pobytové stopy

Pom cky:

• lupa
• tužka, zápisník
• mapa okolí školy i jiného zvoleného místa
• sádra pro odlití pta ích stop
• fotoaparát (není nezbytný)

Otázky a úkoly:

Vaším úkolem bude zdokumentovat pobytové stopy pták , které nalezneš ve školním areálu. Úkol
budete plnit po celý školní rok, ale mnohé pobytové stopy (hnízda, hnízdní dutiny, stopy po krmení
nebo otisky pta ích nohou na zemi) bude nejjednodušší zaznamenat b hem zimy. Zaleží na
vašem pozorovacím talentu a úsilí, kolik pták  vystopujete.

ipravte si mapu, do které budete v jednotlivých ro ních období zaznamenávat, kde jste co našli.

Zamysli se:

• Liší se mapy? Pro ?
• Kdy byli ptáci nejvíc vid t?
• Kde bylo pták  nejvíc? Pro ?

Pozor:

Všichni ptáci jsou zákonem chrán ni, v etn  jejich hnízd a vajec, i prázdných. Nikdy je neruš p i
hnízd ní a všechny pobytové stopy si pouze prohlížej, maluj, fo .

Pracovní listy MŠ ílohaP1/A/3



Pokud budete hodn  všímaví, m žete na ja e a v lét  nalézt sko ápky vajec, které pta í rodi e
odnášejí i vyhazují z hnízda po vylíhnutí mlá at.

Poznáte alespo  n jaké z nich?

Vejce v tší než 10ti korunová mince

Vejce v tší než 1 K
(korunová mince) Vejce menší než 1 K  (korunová mince)

(mk)

Otázky a úkoly:

1. Kde jste sko ápku našli?
2. Kdy?
3. Popište, jak sko ápka vypadala.
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I. Pr vodce vejci

straka obecná
(33 x 24 mm)

kos erný
(29 x 22 mm)
)

holub h ivná
 (39 x 20 mm)

kachna divoká
 (56 x 40 mm)

havran polní
(40 x 29 mm)

drozd zp vný
 (27 x 20 mm)

vrabec domácí / polní
         (22 x 16 mm)

sýkora ko adra
  (17 x 13 mm)

ji ka obecná
 (18 x 13 mm)



Pta í pe í m žete nacházet b hem celého roku. N které snadno poznáte díky jejich zbarvení
i vzoru.

(mk) (mk) (mk)

pero sojky obecné pero strakapouda velkého pero stehlíka obecného

(jv) (jv) (jv)

Otázky a úkoly:

1. Kde jste tato pera našli?
2. Kdy?
3. Našli jste jednotlivá pera nebo více per najednou?
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II. Pe í



III. Hnízda / hnízdní dutiny
Zimní období je vhodné pro hledání hnízd, které si ptáci postavili ve vašem nejbližším okolí.

Vezm te si dalekohledy a zápisník a za te s pozorováním okolí. Dívejte se pozorn  kolem

sebe. Prozkoumejte stromy i ke e; když b hem zimy nemají listy, hnízda jsou v nich dob e

viditelná. Hnízda spo ítejte a zakreslete, kde p esn  jste je našli. Podrobn  si hnízda

prohlédn te (použijte dalekohled, pokud jsou vysoko ve stromech). Možná i poznáte, který pta í

druh je postavil.

Pamatujte, že stará hnízda ze strom i ke  neodstra ujeme!

(mk) (mk) (mk)

Hnízdo straky obecné, se
„st íškou” z nalámaných

tvi ek.

Hnízdo drozda zp vného,
pe liv  vystlané, jako

kdyby vevnit  byla vložena
papírová misti ka.

Hnízdo strakapouda
velkého, dutina ve kmeni

stromu.

(jv) (jv) (jv)
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(mk) (jv) (jv)

Nory v b ezích ukrývají hnízda
ehulí ních.

Toto hnízdo si s jiným
nespletete – pat í

moudivlá ku lužnímu.

Hnízda ji ky obecné.
Podobná hnízda, ale více

otev ená a umíst ná uvnit
budov (nap . v kravín ), si
staví vlaštovka obecná.

(jv) (jv) (jv)



IV. Stopy po sb ru potravy a krmení
I zdánlivá drobnost prozradí, kdo v našem okolí žije.

Šišky zaražené šikmo do k ry stromu a další
jakoby „roz epý ené” šišky poházené kolem
ukazují na innost strakapouda.

Pe liv  vyzobané otvory ve vlašských i
lískových o eších nebo v žaludech jsou
inností sýkory ko adry.

Sko ápky vlašských o ech  na chodníku
mohou zanechat po svém krmení vrány, které
rozbíjejí o echy tak, že je pustí z výšky na
tvrdou zem (nap . na chodník).

Velké nepravidelné otvory v o eších sv í o
krmení šplhavc , nap . strakapouda.

(mk)

Jablko s vyžranou dužninou, že z stane jen
slupka – tak se krmí kos erný nebo drozd
kví ala.

Pe í rozházené na zemi ukazuje na hostinu
predátora.

Pracovní listy MŠ ílohaP1/A/3



V. Pta í stopy (otisky pta ích nohou)
Pta í stopy jsou nejlépe viditelné na vlhkém a m kkém povrchu, nap . na bahnitém b ehu
eky i rybníka nebo na sn hu.

1. Prozkoumej nejprve své vlastní stopy. P iprav si venku vlhký písek nebo využijte erstv
napadaný sníh a vyrobte r zné druhy vašich stop. Otiskni bosé nohy nebo nohy v botách,
skákej, prob hni nebo cho , jako když n co hledáš. Vyfo  nebo nakresli, jak Tvoje stopy
vypadají.

Ch ze h Skákání Hledání

2. Nyní prozkoumej pta í stopy zanechané t eba v bahn  na b ehu vodní nádrže i na dn  bahnité
louže.

(mk)

Jak vidíš, i z pár stop se m žeš o ptácích hodn  dozv t.

Pracovní listy MŠ ílohaP1/A/3

Pokud jsou stopy stejného druhu,
vytvo il je pravd podobn  jeden pták.

Blána mezi prsty ukazuje na stopu
vodního ptáka, nejspíš kachny.

Stopy vedou r znými sm ry, pták
pravd podobn  hledal potravu.



(mk)

Otázky a úkoly:

1. Kolik pták  na míst  bylo?
2. Jak se ptáci pohybovali – chodili, b želi i skákali?
3. Zanechal stopy vodní nebo suchozemský pta í druh?
4. Jak se pták pohyboval – rovn  nebo v kruzích (nap . protože hledal potravu)?

Pracovní listy MŠ ílohaP1/A/3

3. Zkus p íst tyto stopy zanechané na b ehu rybníka:



(mk)

Otázky a úkoly:

1. Kolik pták  na míst  bylo?
2. Jak se ptáci pohybovali – chodili, b želi i skákali?
3. Zanechal stopy vodní nebo suchozemský pta í druh?
4. Jak se pták pohyboval – rovn  nebo v kruzích (nap . protože hledal potravu)?

Te  zkus podobn  p íst pta í stopy, které jsi našel / našla v p írod . Co z nich vy teš? Pokus se je
namalovat.
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4. A co vy teš z t chto stop?

Stopy suchozemského ptáka jedna
vedle druhé znamená, že se pták

pohyboval skákáním. Vodní pták se
procházel.



Pom cky:

• dob e zachovalé pta í stopy
• rychleschnoucí sádra
• miska
• voda
• proužky tvrdého kartonu
• sponky
• lžíce na rozmíchání sádry
• kuchy ské prkénko

Otázky a úkoly:

1. Opatrn  o ist te pta í stopy od v tvi ek, list  atd.
2. Z proužk  kartonu vytvo te kruh, který bude trochu v tší než stopa (proužky sepn te

nap . sešíva kou). Kruh trochu zatla te do zem  kolem stopy.
3. Smíchejte sádru s vodou tak, aby se vytvo ila ídká kaše.
4. Potom nalijte sádru do kruhu se stopou.
5. Po kejte zhruba 15 minut, dokud sádra nezaschne.
6. Opatrn  zvedn te sádru i s kruhem okolo a položte celé na pevný povrch (nap . na

kuchy ské prkénko). Odneste odlitek do t ídy a po kejte do druhého dne.
7. Druhý den opatrn  sejm te kartonový kruh a o ist te sádrový odlitek.
8. Co ze stopy m žete vy íst?

1Podle: R. Brown, Tropy i lady ptaków, W-wa 2006.
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VI. Výroba sádrových odlitk  pta ích stop 1



Najdi ptáky a vybarvi.

(mk) (mk) (mk)

(mk) (mk) (mk)

(mk) (mk) (mk)
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Které zví e je pták?



Úkol 1. Pozorování v menším zorném poli
Pom cky:

• kolik p edm  r zné velikosti
• papíry A4 a A3, lepicí páska

Otázky a úkoly:

1. Sroluj papír do trubi ky a zajisti lepicí páskou.
2. Zav i jedno oko a druhým pomocí vyrobeného „dalekohledu” najdi p edm t, který u itel

vybere.
3. Co vidíš? Je to hledaný p edm t? Vidíš zárove  i jiné p edm ty?
4. Jak rychle se ti poda ilo p edm t najít?

Úkol 2. Pozorování neznámého tvaru

Pom cky:
• 10 desti ek s kresbami malých jednoduchých objekt
• dalekohledy

Otázky a úkoly:

1. Vysv tlete d tem, jak používat dalekohled a zaost it na obrázky.
2. ti se postaví 15 krok  od obrázk , dívají se dalekohledy a popisují, co v nich vidí.
3. Vym te obrázky a nechte d ti zkoušet znovu.

Úkol 3. Hledání v dáli
Pom cky:
• 10 desti ek s obrázky známých zví at
• dalekohledy

Otázky a úkoly:

1. Desti ky umíst te na vybrané místo, kde na první pohled nebudou patrné.
2. ti se postaví 30 krok  od obrázk , dívají se dalekohledy a b hem 3 minut se snaží najít co

nejvíce ukrytých zví at.
3. ti mohou pracovat i ve skupinách 3-5 žák .
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Jak používat dalekohled?



Najdeš je? Kolik jich je?
Kolik pták  je na obrázku? Kolik mají zobák ?
Kolik pár  nohou? Najdi ptáka s nejdelším zobákem.
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Mezi ptáky se ukryla jiná zví átka.
.

(mk)
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založenou na v deckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany pták  bez ohledu na
politické hranice. SO je eským partnerem mezinárodního sdružení na ochranu pták  BirdLife
International.
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