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Blok 2:
Velké podzimní putování

Pozadí: Ve t íd  je mapa sv ta a mapa eské republiky, glóbus, miska s kompasy a ideáln
po íta  s p ístupem na internet. Na st nách siluety letících pták .

Konkrétní
úkoly

Pro  ptáci migrují? Kte í
ptáci odlétají a kte í u nás

stávají na zimu?

Kudy létají? Jak hledají cestu lidé a
jak ptáci? M že být cesta pro ptáky

nebezpe ná?

Venkovní
aktivity

Ptáci se na cestu p ipravují.
Intenzivn  shán jí potravu, aby si
vytvo ili tukové zásoby na cestu.
Také se sdružují do hejn. Za nimi se
vydáme. (S2/A/1).

Venkovní orienta ní hra (S2/B/1) u í d ti poznávat
cestu r znými zp soby.

Na Smyslové stezce (S2/B/2) si d ti uv domí, jaké
smysly používají p i hledání cesty.

Na konci hry vysv tlete d tem, že ptáci, podobn
jako lidé, mají r zné zp soby orientace v krajin .

Pozorování a
pokusy

Ne všichni ptáci zimují v esku.
Vypráv ní (S2/A/2) je podkladem k
diskuzi, pro  ptáci na podzim
odlétají.

ížovka (S2/A/3) povzbudí d ti k
emýšlení, jak se zm ní nabídka

potravy pro ptáky s p íchodem zimy.

Prezentace (S2/A/4) inspiruje k
pozorování pták  v blízkém okolí a
ur ování druh , které na zimu

stávají nebo dokonce p ilétají.

On-line hra ukazující migra ní cestu ápa bílého a
vlaštovky.

Vyzna ení vybraného druhu migra ních tras k ídou na
glóbus. Úkolu by m la p edcházet práce s mapou a
ukázání migra ních tras ápa a vlaštovky (S2/B/3).

Prezentace budí v d tech zájem poznávat sv t
(S2/B/4).  P íprava prezentace o zážitcích ápa z jeho
cesty na zimovišt . Žáci ji mohou prezentovat rodi m
i svým spolužák m, v jiné t íd ,… (S2/B/5). Diskuse

na téma, co p edstavuje pro ptáky nebezpe í na
cestách (s2/b/6).

Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Kresby tvar  hejn pták  na tahu. Na rtn te obrysovou mapu Evropy a Afriky (nap . na
velký papír, zem). Položte obrázky pták  do eska a
pak na zimovišt .

Jazykové a
literární úlohy

áp provede d ti r znými zem mi a
upozorní je na r znorodost jazyk
(S2/A/5). Proto v dci používají
názvy zví at a rostlin v latinském
jazyce. Dopl ování i /ý (S2/A/2) pro

tší d ti.

Napište dopis d tem do Libanonu – požádejte je o
informace o ápech v jejich zemi.

Matematika
Po ítejte ptáky v hejnu. Po ítejte
žaludy ve spižírn , kterou si ud láte
jako sojka.

Po ítání do 1000 s údaji z pta ího života (S1/B/7).

Hry a sout že
Hrajte si. Skládanka (S2/A/6)

edstaví d tem životní cyklus ápa
(skupiny 8 -10 žák ).

Vidíte noty? Zkuste zahrát melodii. (S2/B/8).



hem procházky si všimni odlétajících pták . Jaký obrazec (typ hejna) vytvo ili na obloze?
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Karta pozorování – Podzimní tah pták

Ve tvaru V nebo 1
létají nap íklad husy,
je ábi i kormoráni.

že to být áp i
dravci.

Taková hejna d lají
špa ci.

Ano, vidím ptáky samostatn
letící na nebi.

Podívej se na oblohu.
Vidíš odlétající ptáky?

Ano, vidím ptáky v hejnu.
Jaký má tvar?

Ano, vidím obrovské hejno
nepravidelného tvaru.

(mk)

Nepravidelný. Tak
létá mnoho pták ,

nap . kachny, drozdi.

(jv)

(mk)

(px)
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Ano, slyším kejhání.

Zaposlouchej se.
Slyšíš odlétající ptáky?

vlaštovky i ji ky

(m)

Ano, vidím skupinku
pták  sedících na

Vidíš ptáky chystající se k odletu?

Který z t chto pták  neodlétá a m žeš se s ním setkat v zim ?
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Ano, slyším vrzání k ídel.

labut

Ano, slyším hluk velkého
hejna pták .

Mohou to být špa ci.

Ano, vidím skupinku pták
sedících na stromech.

(px)

nap . havrani

Ano, vidím mnoho pták
chodících po zemi.

(ck)

nap . ápi p i lovu potravy

husy
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Tom bydlí na venkov . P es cestu, na druhé stran  od vchodu do jejich domu, je
na sloupu apí hnízdo. O kousek dál, pod st echou stáje, je hnízdo vlaštovek,
postavené z bláta a trávy. Ve svém volnu se Tom rád díval na vlaštovky stav jící
hnízdo a na ápy, jak si opravují to své. Potom pozoroval, jak ptáci kladou
vají ka a jak krmí mlá ata. Na konci léta se mu zdálo o ápovi, jak si povídá s
vlaštovkou.

„Ach“, povzdechl si áp. „Je dob e, že naše d ti vyrostly a u í se létat. Chytit
co výživného k jídlu za íná být t žší. ervi a hlemýždi se schovali, je málo

brouk , a dokonce i myš je t žké chytit.“

„Ano“, souhlasila vlaštovka. „Létáme bez odpo inku, a stejn  je obtížné cokoli
najít. Závidím kosovi – te  je spousta ovoce. Nebo nap . stehlík – všude kam
slétne, najde n jaká semena. Co nás se tý e, je as za ít se p ipravovat na
cestu.“

áp zaklapal zobákem. „Nejen že je mén  potravy, ale také se zkracují dny. A já
potm  nic nechytím.“

Následujícího rána se Tom sp chal podívat, jak se mají jeho pta í sousedé, ale
hnízda byla prázdná…

ápi mají sn m na blízké louce, tak jak je to obvyklé koncem léta. Brzy odletí.“
pomyslel si Tom. „Znovu budeme muset ekat do p íštího jara.“

I vlaštovky už sedí ve skupince na drátech elektrického vedení a ur it  mezi
sebou švito í o své nadcházející cest  ve svém vlastním vlaštov ím jazyce.

Autor: Iwona Majcher

Zamysli se:

• Pro  ptáci na podzim odlétají?
• Pro  kos jí v zim  ovoce? Co d lají ápi p ed odletem?
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Vypráv ní
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Tom b_dlí na venkov . P es cestu, na druhé stran  od vchodu do jej_ch domu,
je na sloupu apí hnízdo. O kousek dál, pod st echou stáje, je hnízdo vlaštovek,
postavené z bláta a tráv_. Ve svém volnu se Tom rád díval na vlaštovky stav jící
hnízdo a na áp_, jak si opravují to své. Potom pozoroval, jak ptác_ kladou
vají ka a jak krm_ mlá ata. Na konci léta se mu zdálo o ápov_, jak si pov_dá s
vlaštovkou.

„Ach“, povzdechl si áp. „Je dob e, že naše d ti v_rostl_ a u í se létat. Chytit
co v_živného k jídlu za íná b_t t žší. erv_ a hlem_ždi se schoval_, je málo

brouk , a dokonce i m_š je t žké chytit.“

„Ano“, souhlas_la vlaštovka. „Létáme bez odpo inku, a stejn  je obtížné cokol_
najít. Záv_dím kosovi – te  je spousta ovoce. Nebo nap . stehl_k – všude kam
slétne, najde n jaká semena. Co nás se tý e, je as za ít se p ipravovat na
cestu.“

áp zaklapal zobákem. „Nejen že je mén  potrav_, ale také se zkracují dny. A já
potm  nic nechytím.“

Následujícího rána se Tom sp chal podívat, jak se mají jeho pta í sousedé, ale
hnízda b_la prázdná…

áp_ mají sn m na bl_zké louce, tak jak je to obv_klé koncem léta. Brz_ odletí.“
pom_slel si Tom. „Znovu budeme muset ekat do p íštího jara.“

I vlaštovky už sedí ve skup_nce na drátech elektr_ckého vedení a ur it  mez_
sebou šv_to í o své nadcházející cest  ve svém vlastním vlaštov ím jaz_ce.

Autor: Iwona Majcher

Úkol:

• Dopl  i / ý
• Podtrhni podstatná jména
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Vypráv ní
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ížovka
V k ížovce najdeš názvy r zné pta í potravy. erven  vyškrtni ty z nich, které ptáci b hem
zimy nenajdou, mod e ty, které jsou v zim  dostupné.

J E Š T  R K A S B I O D N S

J Š M N O L M A B E k  O  S  Z  R  H

A I U I M K O M Á R O  Š  N  I  P  O

B Š C H A S U A R V M  H  A  D  A  U

L K J O  E CH Y  I  N A  A  S  A  V  S

K A R L H  A A S E M  E  N  A  O  E

O M Y Š Z k J E  A B I N Y U N

S  Y  B  L  O  R  Z  M  O  T Ý  L  N  Ž  K  K

P J A Ž S T Ž Á B A H   A  A  S  A

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/A/3
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Otázky a úkoly:

áp” v r zných jazycích

1. P ti, jak lidé nazývají ápa v r zným zemích, kterými prolétá cestou do Afriky.
2. Zapamatuješ si n který z názv ?
3. N kde máš asi problém se tením. Pro ?
4. Která z uvedených zemí už je v Africe?
5. Co ve sloupci “Zem ” není ozna ení státu?
6. Jaké názvy jsou nejpodobn jší latinskému názvu?

Zem áp

eská republika áp bílý
Polsko Bocian

Slovensko Bocian
Rumunsko Barz alb
Bulharsko
Špan lsko cigüeña

Turecko Leylek
Francie cigogne
Egypt
latina Ciconia ciconia

Zamysli se:

Pro  p írodov dci používají jednotné (latinské) názvy druh ?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/A/5
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Pom cky:

• následující šablona vytišt ná na siln jší papír
• žky
• lepidlo nebo tenká oboustranná páska

Úkoly a otázky:

Pracujte ve skupinách. Každá skupina vyrobí krabi ku.
1. Vyst ihni šablonu.
2. elož na míst  vyzna ených ar.
3. Slep lepidlem nebo páskou do tvaru kostky
4. Podle obrázk  na kostce si p iprav p íb h o život ápa.
5. Vypráv j p íb h ve t íd  / skupin .

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/A/6

Život ápa
bociana



(MK)
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Jak se orientovat pod širým nebem
Navrhn te venkovní hru pro své žáky. M že se jednat o stopovací hru. Do úkol  za le te aktivity, které
rozvíjejí orienta ní smysl.

Pro zopakování:

Gnomon (ukazatel slune ních hodin)
Kompas

(px)

ervená (tmavší) šipka vždy ukazuje k severu. Položte si kompas na dla  a podívejte se, kam šipka
ukazuje.

MECH NA STROM  / SKÁLE
Mech se vždycky nalézá na severní stran  rostoucího kmene nebo jednotlivé skály.

POKÁCENÝ STROM
Letokruhy, které vidíte na pa ezu, jsou k sob  blíž na severní stran .

MRAVENIŠT

Sever Jih

(im)

další pom cky: GPS, mapa

Snažíme se do hry zapojit smysly d tí. Vytvo íme úkol zahrnující zrak, ich nebo hmat. Nap .: Ve
“Škole ichu” se d ti nau í rozeznat v ni máty od ostatních v ní (m žeme použít t eba lahvi ky s
vonnými oleji) a poté pomocí této schopnosti najdou správné ešení hry. Ve “Škole zraku” d ti
dovedou do cíle t eba modré kv ty rostlin.

Orienta ní hru propojíme s rozvíjením smyslového vnímání.

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/B/1

Orienta ní hra
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Naplánujte hru na slunný den, pokud možno v poledne!

íprava:

Vyzna te oblast pro hru vymezením hranic. Zapíchn te do p dy ve vyzna ené oblasti ty ku
(gnómon). Schovejte n kam “poklady”. Naplánujte cestu tak, aby se na n  d ti b hem procházky
mohly podívat.

Pom cky:

• kompasy – každé dít  by m lo mít sv j vlastní.
• co barevného nebo využijte kvetoucí kv tiny v dohledu.
• balónek a n co, ím ho propíchnete

Postup:

Za te blízko do zem  zapíchnuté ty ky. Požádejte d ti, aby porovnaly sm r stínu ty ky a své
vlastní stíny.
Zeptejte se, co jim umožnilo vid t stín (slunce).

Požádejte d ti, aby si daly kompas na dla  a zkontrolovaly sm r, kam  šipka (obvykle ervená),
ukazuje (je stejný, jako sm r stín ). ekn te jim, že je to SEVER. Opa ný sm r je JIH.

žete si s nimi povídat a zjistit, jaké jsou jejich znalosti hlavních sm .

Rozd lte d ti na skupiny – dejte každé skupin  trochu odlišný úkol.
Nap .: Zjist te sever s využitím kompasu.
Ud lejte 5 krok  k severu. Následn  natáhn te ruku doprava a ujd te 10 krok  tím sm rem.
Najdete tam poklad. A tak dále.

Najd te n co barevného a jd te tím sm rem.
Zeptejte se d tí, jak v ly, kam jít (o i – zrak). A tak dále.

Požádejte n koho, aby propíchl balónek na vaše znamení – d ti se pravd podobn  obrátí ve
sm ru hluku.
Zeptejte se d tí, co jim umožnilo slyšet zvuk (uši, sluch) a poukažte na to, že se všechny obrátily
ve sm ru zvuku.

Na konci jim ekn te, že se ptáci orientují s využitím smysl  a podle okolí, zrovna jako lidé.

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/B/1

Venkovní hra – Jak se orientovat pod širým nebem
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žete navrhnout smyslovou stezku na školní zahrad , kde d ti využijí r zné smysly.

1. hmat:

ímá stezka ohrani ená nap . prkny vypln ná r znými materiály jako nap . kamením, pískem,
šiškami, trávou, vodou, k rou, v tvemi strom , mí ky, kaštany, fazolemi, ty kami - tak aby
materiály vytvá ely odlišné „úseky“.

Také m žete p ipravit nepr hledné sá ky napln né uvedenými materiály a nechat d ti hádat, o co
se jedná.

Stezku smysl  je rovn ž možné vybudovat p ilepením r zných materiál  na pruh podlahové
krytiny s použitím lepení za tepla.

2. ich:

Shromážd te r zné byliny a vysázejte je kolem vyzna ené stezky.
žete umístit vybranou bylinu do sá ku a požádat d ti, a  ji najdou na stezce.

3. sluch:

Pe livé naslouchání okolním zvuk m, poté hovor o nich a ukázání sm rem, odkud p išly.

Jak výuka kon í, mluvte s d tmi o zp sobu, jakým se ptáci (a lidé) orientují s využitím
svých smysl  a prvk  ve svém okolí.

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/B/2

Smyslová stezka
sorYcZna
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Podle mapy popiš, kudy cestují áp a vlaštovka na svá zimovišt .

(mk)

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/B/3

Migra ní cesty ápa a vlaštovky

Migra ní cesta
vlaštovky obecné

Migra ní cesta ápa
bílého

Hnízdišt

Zimovišt

Tahová cesta

Zimovišt

Hnízdišt

Tahová cesta
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išel dopis od ápa:

Milé d ti!
Dny se zkracují a je v tší zima. Je t žší najít n co k jídlu. Slyšel jsem od bratrance, že
když tady kon í léto, v Africe za íná jaro, a nabízí všechno mé oblíbené pohošt ní.
Nedá se nic d lat – rozhodl jsem se vydat na cestu. Poznám cizí zem . Jaké? Ješt
nevím, ale vím jednu v c – nechystám se cestovat p es mo e. Není nic lepšího než
používat p i letu teplé vzdušné proudy. Vynesou m  vysoko nahoru a pak m  nechají
pomalu roztáhnout k ídla a plachtit …. Ach!
Ale trochu se bojím, i když mám mohutná k ídla a mohu se bránit zobákem.
Slyšel jsem, že n které mo ály zmizely, lidi je vysušili a cesta je nebezpe ná. Po
mamince prý dokonce st íleli! M l bych víc odvahy vydat se na cestu, kdybych v l,
jakým míst m se vyhnout. Možná mi m žete pomoci, abych se k vám zase za rok
v bezpe í vrátil?
Moc vám d kuji a nezmrzn te mi tu!

áp Pepa z komína na pivovaru

Pom cky:

• mapa ápovy cesty
• PC nebo laptop s p ipojením na internet
• cestovní pr vodce po Turecku a Egypt
• letáky cestovní kancelá e
• vlastní zkušenosti výhodou

Úkoly a otázky:

1. Naplánujte ápovi t i zastávky v mok adech: v Turecku, Egypt  a Jihoafrické Republice.
2. Povídejte si a zjist te, zda n kdo byl v uvedených zemích.
3. Utvo te t i skupiny, z nichž každá bude p edstavovat jednu zemi. Ve skupin  vyberte pr vodce.
4. Každá skupina vytvo í “cestovního pr vodce”, zahrnující r zné informace – fotografie, etnické

oble ení, zví ata, rostliny atd.
5. Varujte ápa p ed jakýmkoli možným nebezpe ím, jemuž by mohl cestou elit.

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/B/5

áp bílý - cestovatel
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ipravte ve skupinkách plakáty znázor ující nebezpe í, která na ptáky íhají b hem jejich cest
na zimovišt  a zp t. Prezentujte spolužák m a diskutujte – v jakých p ípadech m žeme pomoci
a jak?  Co se s danými situacemi dá d lat, aby se zm nily?

dráty vysokého vedení nezákonný lov

nebezpe ná skla, která ptáci
nevidí nep íznivé po así

(mk)
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Nebeze í na cestách
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nedostatek potravy v chudých
zemích

 (mk)
domácí mazlí ci

trné elektrárny
ztráta míst k hnízd ní a

odpo inku

(px)
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1. hem podzimní migrace ptáci urazí velké vzdálenosti. Za jeden den uletí:

vlaštovka – 100 km,

vlaštovka rekordmanka – 300 km áp bílý – 200 km,

áp rekordman – 500 km

Za jak dlouho doletí na své zimovišt  v Africe, vzdálené 6000 km od místa, kde vyvád li
mlá ata?

2. Cesta do Afriky trvá vlaštovkám 6 týdn . Jaký den doletí na své zimovišt , když vyletí v
pond lí?  Kdy musí vylet t, aby na cest  strávila alespo ást 3 kalendá ních m síc ?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/B/7

Pta í rekordy
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Pom cky:

xylofon (piano)

Otázky a úkoly:

Vlaštovky p ed odletem do Afriky usedly na dráty a za aly švito it. Pokus se jejich písni ku
zahrát.

• Poznáš, jaká je to melodie?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS2/B/8

Jakou melodii zapsaly vlaštovky na dráty?
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Sada materiál írod  na dosah vznikla v rámci projektu „Skrze p írodu k lepšímu životu”. Projekt
byl veden Polskou spole ností na ochranu pták  (OTOP), ve spolupráci s dalšími vybranými partnery
BirdLife International, mezinárodní organizací na ochranu pták . Jsou to: eská spole nost
ornitologická ( SO), Špan lská ornitologická spole nost (SEO), Slovenská ornitologická spole nost
(SOS),  Makedonská  ekologická  spole nost  (MES)  a  BirdWatch  Ireland  (BWI).  D ležitým partnerem
projektu byla Univerzita v Gda sku, odpov dná za vznik a metodickou stránku materiál .

eská spole nost ornitologická ( SO) zkoumá a chrání ptáky, jejich prost edí a p írodu jako celek
a svou inností k tomu motivuje i širokou ve ejnost. SO prosazuje ochranu p írody založenou na

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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