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Blok 4:
Zima není strašák

Pozadí: Zimní výzdoba školní t ídy ukazuje, jak se chystají na zimu lidé. Co ptáci? Nemají oble ení,
netopí si v dutinách. Co je chrání p ed mrazem?

Konkrétní
úkoly

 Jak vypadá pta í pero?
Jaké typy pe í mají ptáci?

Co zp sobí pták m zne išt ní pe í?

Venkovní
aktivity

Naplánujte na zimní den. Pozorujte ptáky.

Soust te se na:

• barvu pe í a rozmíst ní barev,

• rozdíl zbarvení u samc  a samic,

• ptáky s na epý eným pe ím a ty, kte í o n j práv  pe ují.

Pokud fouká hodn  vítr, pomocí stužky zjist te jeho sm r. Pátrejte po ptácích sedících na
zemi nebo na v tvích. Jsou v i v tru n jak nato eni?

Pozorování a
pokusy

Pe í je pro ptáky charakteristické a u jiných zví at ho nenajdeme.

Pe liv  prozkoumejte jeho strukturu (S4/A/1 i S4/A/2). P emýšlejte, kde se pero na t le
ptáka nacházelo.

Pracujte s pery posbíranými nap . na b ezích vod b hem období letního pelichání.

S mladšími d tmi zkoumejte barvu per. Starší d ti se s pomocí Malého atlasu snadno
rozpoznatelných per (S4/A/3) pokusí poznat, komu pero pat ilo. Atmosféru dokreslí krátký
film https://www.youtube.com/watch?v=Y2yeNoDCcBg (v angli tin , dobré esky
komentovat).

Zjist te, zda m že pe í chránit ptáky p ed zimou (S4/A/4). Pe í pták  je dokonale
izp sobené jeho funkci. Je lehké, nesmá ivé a umož uje let. Bohužel, ve zne išt ném

prost edí mohou o tyto své d ležité vlastnosti p ijít (S4/A/5).

Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Po prozkoumání struktury m žete pe í využít na psaní, jako naši p edci.

Vytvo te si vlastní model ptáka. Použijte papírový základ nebo plastelínu a na povrch
nalepte r znobarevná pe ka.

Pta í pera m žete využít i do r zných ozdob, nap . indiánských elenek, karnevalových
kostým .



Konkrétní
úkoly

 Jak vypadá pta í pero?
Jaké typy pe í mají ptáci?

Co zp sobí pták m zne išt ní pe í?

Jazykové a
literární úlohy

Pta í pera (husí) sloužila kdysi jako psací pom cky.

Zkuste to také – s p irozenými pery i s pery se sešikmeným hrotem.

ipravte výstavu: „Pe í nejen na létání” a ukažte výsledky svého bádání a pozorování i
ostatním t ídám. Vypráv jte o výsledcích své práce.

Matematika

te délku per. Která jsou delší, letky, ocasní pera nebo obrysová?

te pera od nejv tších po nejmenší, u v tších d tí zjiš ujte, o kolik cm se liší velikost
stejných typ  per jednotlivých druh .

Zjisti, co je lehké jako pe ko (S4/A/6).

Hry a sout že

Zopakujte si b hem zimních her názvy pták . Vezm te s sebou mí  a házejte v kruhu.
Každé dít , které mí  chytí, má za úkol íct název ptáka, který: odlétá na zimu, z stává, má
pe í n jaké barvy, …

Jeli sníh, d lejte rukama otisky k ídel a domalujte zobák.
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Pom cky:

• zná pera, n kolik pro každé dít
• lupa (p ípadn  mikroskop)
• atlas per

Otázky a úkoly:

1. Pozorn  si jednotlivá pera prohlédni.
2. Soust  se na jejich barvu a tvar.
3. Rozd l je na n kolik skupin podle svého uvážení.
4. Jaké typy per m žeš rozlišit?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Nakresli p íklad n jakých typ  per.

Zamysli se:

Mají všechna pera stejnou strukturu? S ím to m že souviset?

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá výlu
autor. Publikace (sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem. PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ.
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Jaké pe í mají ptáci?



Tv j p edpoklad:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………

Pom cky:

• ocasní pera nebo letky
• lupa (volitelné)

Otázky a úkoly:

1. Pozorn  si pero prohlédni.
2. Zvaž ho v dlani.
3. Vyho  ho a pozoruj, jak padá.
4. Zamávej perem u obli eje. Co cítíš?
5. Co se stane, když opatrn  zatáhneš za prapor pera? Poda í se Ti dát ho op t do po ádku?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Zamysli se:

• Kde na pta ím t le najdeš letky a ocasní pera? K emu slouží?
• Film (v anglickém zn ní) ti pom že upevnit p edpoklady

https://www.youtube.com/watch?v=Y2yeNoDCcBg
• K emu slouží pták m pe í? Který z tvých p edpoklad  byl správný?

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá výlu
autor. Publikace (sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem. PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ.
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Pro  mají ptáci pe í?



Pta í pera m žeš najít b hem celého roku. N která snadno poznáš podle jejich barvy a vzoru.

(mk) (mk) (mk)

pera sojky pera strakapouda pera krahujce

(jv) (jv) (jv)

(mk) (mk) (mk)

pera holuba h ivná e pera kosa pera labut

(jv) (jv) (jv)

Pracovní listy 1. stupe ílohaS4/A/3

Malý atlas snadno rozpoznatelných per



(mk) (mk)

pera kán pera kachny divoké

(jv) (jv)

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá výlu  autor.
Publikace (sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.   PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ.
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Malý atlas snadno rozpoznatelných per



Tv j p edpoklad:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Pom cky:

• 2 plastové láhve s ví ky
• teplá (na horká) voda
• provázek nebo stužka
• polštá ek z pe í

Otázky a úkoly:

1. Napl  ob  lahve vodou.
2. Zm  teplotu. Je v obou lahvích voda stejn  teplá? Dob e je uzav i.
3. Co se stane, pokud je ob  dáme na chvíli ven, ale jednu z nich p ikryjeme polštá em?

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Zamysli se:

• Chrání pe í p ed zimou? Jaký význam to má pro ptáky?
• Chrání pe í p ed horkem? Jak to zjistíš?

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá výlu
autor. Publikace (sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem. PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ.
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Je pták m zima?



Co ud lá voda?

Pom cky:

• tší miska nebo tácek
• voda
• pera (krycí a z letky nebo ocasu)
• malý kousek látky
• papírový ubrousek

Otázky a úkoly:

1. Co myslíš, že se stane, když naliješ na pero vodu nebo když ho pono íš do misky?
Promo í se? Za jak dlouho uschne? A jak to bude s látkou?

2. Polož do misky pero a kousek látky.
3. Oboje polej vodou. Co se stalo?

…………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..……………………

4. Vyndej pero a látku na papírový ubrousek. Byly hodn  promo ené? Jaký byl rozdíl mezi perem
a látkou?

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………….……………

…………………………………………………………………………..…………………….……………

Zamysli se:

• Co se stalo? Jaký to má význam pro ptáky?
• Myslíš, že ptáci mohou létat, když prší? Pro ?
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Promo í se pe í?



Co ud lá olej?

 Pom cky:

Otázky a úkoly:

1. Nalij do misky vodu. Pono  do ní 2 pera. Vytáhni je a pozorn  pozoruj, co se s vodou stane.
2. Oblékni si ochranné rukavice. Kápni do misky pár kapek oleje. Potom p idej pera. Co d lá olej

na povrchu pera?

………………………………………………………………………………………………………………

……………….……………….……………….……………….……………….……………….…………
3. Vyndej pera na papírový ubrousek a lehce je osuš. Co se stalo? Byla mokrá?

Poda ilo se je o istit od oleje?

………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………….………………..
4. iprav si 2 šálky vody (teplé a studené).
5. Pokus se umýt jedno pero v teplé vod  a druhé ve studené. Poda ilo se?

.……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………….……………….……………….……………….……………….……
6. Zbavíš pera oleje, když do vody p idáš trochu jaru?

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Zamysli se:

• Co se stalo? Co to znamená pro ptáky?
• Co se stane, když kachny plavou ve zne išt né vod  (nap . kam vytekl olej z auta nebo nafta

z lodi)?
• Jak m žeme zabránit takovým situacím? Pro  je d ležité pe ovat o životní prost edí?

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá výlu
autor. Publikace (sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem. PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ.

• tší miska nebo tácek • olej
• 3 šálky vody • ochranné rukavice
• 2 pera • jar na nádobí
• kapátko
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Promo í se pe í?



Pom cky:

• ramínko na šaty
• stejné plát né sá ky
• 1 plastový kelímek 0,25 ml
• hrne ek pe í (slepi í, husí)
• ovesné vlo ky
• jiné suroviny (mák, hrášek, ka, …)

Otázky a úkoly:

1. Do jednoho plát ného sá ku dej hrne ek pe í, dob e.
2. Do druhého sá ku nasyp hrne ek vlo ek a také pevn  zavaž.
3. Najdi místo, kam pov sit ramínko. Co se stane, pokud zav síš oba sá ky na opa né konce

ramínka? M žeš to vysv tlit?

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………....…………..
.
……………………………………………………………………………………………………………..

4. Porovnávej váhu pe í s dalšími surovinami a je navzájem. Zapisuj si výsledky.
5. Dokážeš se adit suroviny podle váhy?

Nejleh í Nejt žší

Zamysli se:

• Co znamená „lehký jako pe ko”?
• Je t žší 1 kg pe í nebo 1 kg mouky?

Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sd lení ) odpovídá výlu
autor. Publikace (sd lení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem. PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ.
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Lehký jako pírko
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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
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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  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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