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Blok 5:
Naši pta í sousedé

Pozadí: Vyzdobte t ídu obrázky pták  z blízkosti lidských obydlí. Po návratu z pr zkumu okolního
terénu upravte výzdobu tak, že v jedné ásti budou ptáci, které jste pozorovali a na druhé ty, na
které se d ti budou soust edit nadále (cestou do nebo ze školy).

Konkrétní
úkoly

Jací ptáci žijí v blízkosti
lidských obydlí? Je život ve m st  nebezpe ný?

Venkovní
aktivity

lejme si záznamy pozorování
pták  lidských obydlí (S5/A/1).

Nau te d ti poznat n kolik
nejb žn jších druh . Pokud uvidíte
jiné ptáky, zapamatujte se jejich
vzhled nebo si je vyfo te, abyste je
pozd ji mohli ur it podle atlasu.

Pokud d ti ptáky znají více, použijte
záznamy pro pokro ilé (S5/A/2).

Zjist te, zda vaše okolí je bezpe ným
místem pro ptáky (S5/B/1).

Bádejte, zda okna a další sklen né plochy
mohou být pro ptáky nebezpe né
(S5/B/2).

Pozorování a
pokusy

Ptáci žijící v blízkosti lidských obydlí –
multimediální prezentace (S5/A/3).

sto – místo pro život pták – co jim
ináší? multimediální prezentace (S5/B/3).

Mohou ko ky a ptáci být dobrými
sousedy? multimediální prezentace
(S5/B/4)

Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Vytvo te vlastní album pták , kte í žijí
v okolí školy. Malujte nebo kreslete
jejich obrysy.

Navrhn te m sto, kde by se líbilo pták m
(S5/B/5). Dokresli vhodné objekty, které jsou
pro ptáky nezbytné.

Jazykové a
literární úlohy

Dopl te album o slovní popis každého
druhu. Kdy, jak asto a kde jste druh
pozorovali?

Matematika

Pracujte s pojmy „pod”, „nad”,
„vpravo”, „vlevo”: Kresli a po ítej
(S5/A/4).

Zabezpe te okna p ed nárazy pták
znými tvary. Dodržujte vhodné vzdálenosti

mezi jednotlivými motivy (S5/B/6).

Po ítejte na dvo e (S5/B/7)

Hry a sout že
Pta í Bingo – d ti milují hádanky.
Pro každé dít  p ipravte karti ku
s obrázky pták  vašeho okolí. Hrajte
jako klasické Bingo.



Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/A/1

Záznamy pozorování pták  lidských obydlí

Druh Místo pozorování Kolik?

kos (jv)

kavka (jv)

straka (jv)

vrabec (jv)

holub v žák
(jv)
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 sýkora ko adra (jv)

 sýkora mod inka (jv)

kachna divoká (jv)

rorýs (jv)

krahujec (jv)

Jiné:
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pro pokro ilé pozorovatele

Druh Místo pozorování Kolik?

kos (jv)

havran (jv)

sojka (jv)

kavka (jv)

straka

(jv)
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Záznamy pozorování pták  lidských obydlí
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        vrabec (jv)

holub v žák
(jv)

            hrdli ka zahradní (jv)

sýkora ko adra (jv)

             sýkora mod inka (jv)

nkava
(jv)

kachna divoká
(jv)
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strakapoud velký
(jv)

vrabec polní (jv)

rorýs
(jv)

ji ka (jv)

     vlaštovka (jv)

     brhlík (jv)

ervenka
(jv)
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labu
(jv)

poštolka (jv)

rehek domácí
(jv)

rehek zahradní (jv)

krahujec (jv)

Jiné:
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1. Dokresli obrázek podle zadání:

Na st eše poskakuje 5 vrabc .
Vpravo od komína sedí 2 straky.
V ke ích se ukryly 3 sýkory ko adry.
Nad domem létá 6 rorýs .
Vlevo od plotu je jezírko a za ním 3 ke e. Na jezírku plavou 2 kachny.
Do kmene stromu uká 1 strakapoud.

Kolik pták  je na dom ? Kolik v jeho okolí? Kolik pták  vidíš celkem? Kolik mají dohromady k ídel?

2. Dopl  další zví átka, která by u domu mohla být.

• Která to jsou?
• Jsou mezi nimi také ptáci?
• Kolik jich je?

3. Vymysli kamarádovi slovní úlohu podle namalovaného obrázku.

4. Vypo ítej tu jeho a odpov z.

Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/A/4

Kresli a po ítej



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.

Co najdou ptáci v okolí vaší školy?

(im) (m) (jm) (jm)

Ovocné ke e a stromy Vodní plochy Hustý porost Popínavé rostliny

(jm)

(jm)

(im) (nk)

Vysoké stromy Pole nebo louky Velká okna Ko ky

(m) (jm) (px) (m)

Budky pro ptáky Ploty Smetišt Dráty vysokého vedení

Zamysli se:

• Co z toho je pro ptáky bezpe né?
• Co m že být pro ptáky nebezpe né? Pro ?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/B/1

Okolí naší školy – místo života pták
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POKUS

Pom cky:
• zrcadlo
• malé sklen né desti ky (se zabezpe enými rohy)
• bílý a erný papír

Otázky a úkoly:

1. Zjisti, zda a jakým zp sobem se tvoje okolí zobrazí v zrcadle.
2. Opakuj pokus se sklen nou desti kou. Nejd íve samostatnou, pak podloženou bílým a

nakonec erným papírem.
3. Ovlivní výsledek intenzita sv tla (dobré a slabé osv tlení)? P emýšlej, jak to zjistit.

POZOROVÁNÍ
Pom cky:

Okenní výlohy, školní okna i okna na domech, prosklené st ny atd.

Otázky a úkoly:

1. Prohlédni si sklen né plochy na domech.
2. Ur i, zda:

• jsou pr hledné?
• vidíš p es n  dovnit ?
• zrcadlí okolí?
• vypadá, že v míst  žádné sklo není, jen okolní p íroda?

Zamysli se:
• Jak lidé a ptáci vidí sklen né plochy? Mohou být zmateni?
• že mít velikost okna vliv na to, zda ho pták uvidí? V jakém smyslu?
• Jsou záv sy i záclony na oknech pro ptáky viditelné?
• Co m žeme ud lat, aby ptáci sklen né plochy vid li?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/B/2

Je sklo pro ptáky bezpe né?
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Domaluj obrázek tak, aby se zde líbilo pták m. Aby zde m li kde žít, kde vychovat mlá ata i co jíst a
pít...

Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/B/5

Kde by se líbilo pták m?



Neviditelné kresby

Pom cky:

• UV fixy
• UV baterka

Otázky a úkoly

1. Vyber okno, které je pro ptáky nebezpe né a namaluj na n j neviditelný obrázek.
2. Aby bylo vid t, co maluješ, posvi  si UV baterkou. Pozor, aby nesvítila kamarád m do o í.
3. Jak to, že ptáci obrázek uvidí, když ty ne?

trné mlýnky – plaši e
Pom cky:

• klacíky r zné délky
• kus provázku nebo m kký drát
• 2 kousky plastelíny
• krepák nast íhaný na proužky
• barevná kole ka
• lepidlo

Otázky a úkoly

1. Upevni kousky krepáku r zné délky na d ívko.
2. Na volný konec krepáku p ilep kole ko.
3. Provázek uvaž na oba konce klacíku a upevni plastelínou.
4. Hotový mlýnek m žeš zav sit na há ek nebo p ivázat na delší klacek zapíchnutý v hrnci

napln ném pískem.
5. Další nápad na vlastní vylepšení a výzdobu?

Poznámka:

Jakékoli plaši e jsou do asným ešením. Ptáci si na n  zvyknou a asem mohou p estat fungovat.

Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/B/6

Okenní ozdoby
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Okenní ozdoby

POZOR: 1 silueta nefunguje!

Není d ležité, jaké motivy použiješ, ale musí být hust , ideáln  10 cm od sebe.

Pom cky:

• venkovní samolepící fólie (dobré zkušenosti máme v domluv  s místními reklamními agenturami
na odb ru odst ižk )

• šablony r zných zví at, rostlin, list  a dalších tvar …
• žky

Otázky a úkoly:

1. Na zadní stranu fólie obkresli vybraný tvar.
2. Vyst ihni.
3. Spole  poskládejte obrázek nejd íve na ne isto, abyste vid li, kolik máte kousk  a jak okno

zaplníte. M žete tvo it obrázek z r zných motiv .
4. Nalep z vn jší strany okna. Pokud je ve výšce, nech na dosp lých.

Zamysli se:

• Jak výzdoba zvýšila viditelnost skla?
• Jsou okna v tvém dom  bezpe ná pro ptáky?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/B/6



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.

Otázky a úkoly:

• Který pták je nejblíže ko ce?
• Jak zjistíš vzdálenost bez pravítka?
• Napadne t  víc zp sob ?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS5/B/7

V bezpe né vzdálenosti
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