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Blok 7:
Pro  si ptáci staví hnízda?

Pozadí: Vyzdobte t ídu r znými p íbytky lidí (d m, panelák, chata, roubenka, salaš, jurta, iglú
apod.) a r znými hnízdy pták . Využijte výzdobu k diskuzi, pro  si ptáci budují r zná hnízda.

Konkrétní
úkoly

Pro  ptáci zpívají? Pro  si ptáci
staví hnízda na ja e a ne na
podzim? Na co ptáci hnízdo
používají? Pro  pro ptáky

vyrábíme r zné hnízdní budky?

Jakou strukturu má pta í
vejce? Je tvar vejce

ležitý?

Venkovní
aktivity

Jd te na procházku do parku, lesa i m stských
zahrad a spo ítejte, kolik pta ích hlas  dokážete
rozeznat. Nau te se rozeznávat pta í hlasy a
jd te na stejnou procházku znovu (S7/A/1).
Pokuste se vyhledat ve vašem okolí hnízda
(S7/A/2) straky, havrana, hrdli ky zahradní nebo
holuba h ivná e. Poté pozorujte hnízda každé 2-3
dny. (Straka si staví hnízda na konci

ezna/za átku dubna, havran v druhé polovin
ezna, holub h ivná  v druhé polovin  dubna a

hrdli ka zahradní v dubnu.)

Hra: Sb r materiálu na stavbu hnízda. D ti budou
sbírat r zné materiály do pytlík . Materiály budou
využity pro další aktivity ve t íd .

ipravte si plastová vají ka Kinder
surprise a vložte do nich matematické
úkoly. D tem dejte košík a vyzv te je,
aby vejce našly (venku).

Pozorování a
pokusy

Nau te se pta í zp vy (S7/A/3).

Prezentace (7/A/4) poslouží d tem jako inspirace,
aby zodpov ly otázky, pro  si ptáci staví hnízda
a pro  to d lají na ja e.

Pozorování online p enosu (S7/A/5) z
vybraných hnízd, nap . áp  nebo sokol . Pokud
propásnete d ležitý moment, m žete si jej vždy
prohlédnout na uložených záb rech / fotografiích
hnízda.

Vyv šování budek je jednou z možností, jak
pták m pomoci najít místo k hnízd ní. Vzpomínky
(S7/A/6) z výletu a ukázky budek pomohou d tem
odpov t na otázku, pro  se vyrábí r zné typy
pta ích budek.

Pta í vejce je dokonale p izp sobeno k
ochran  embrya a zajiš uje jeho normální
vývoj.

ineste si dostate ný po et syrových
slepi ích vajec (1 vejce na 2 d ti). Budete
pot ebovat malé misky nebo talí ky a
lupy. Dále si p ipravte vejce bez
sko ápky, které vyrobíte tak, že ho vložíte
na dva dny do sklenice s octem. Vejce
opatrn  vyndejte ze sklenice, omyjte
vodou a dejte do misky. Diskutujte nad
stavbou vejce (S7/B/1).

Spole  s d tmi hledejte odpov di na
otázky v pracovních sešitech (S7/B/2) i
(S7/B/3).
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Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Stavba pta ích hnízd (S7/A/7) podpo í
tvo ivost a manuální zru nost. Zárove  si tak

ti vyzkouší vzájemnou spolupráci.

Modelování r zných tvar  pta ích vajec. Zkuste,
jak se kutálejí.

ipravte si listy papíru, pastelky a
vodovky. Vyzv te d ti, aby vybarvily
celé listy papíru podle svého p ání.
Potom rozdejte vejce vyst ižená z
bílého papíru. Úkolem d tí bude
pomalovat je tak, aby barevn  splývaly
s jejich malovanými papíry (kryptické
zbarvení).

Jazykové a
literární úlohy

Psaní inzerátu pro ptáky s nabídkou pronájmu
budky (S7/A/8).

Matematika
ekreslení plánu a stavba papírových pta ích

budek podle p ipraveného návodu (S7/A/9).
ešení úkol  schovaných ve vají kách

Kinder surprise.
ešení úkol (kolik, více, mén )

(S7/B/4).

Hry a sout že

Hladová holátka – sami ky sedí na hnízdech,
same ci se jim snaží nanosit co nejvíce potravy
(v pinzetách). Kdo vychová nejvíc mlá at?
(Každé mlád  i sami ka pot ebují p edem
zvolený po et kus  potravy.)



Které ptáky jste slyšeli b hem procházky? Zapiš X do p íslušného pole.

Slyšeli jsme
zp v:

Zárove  jsme ho
vid li.

kosa

(JV)

nkavy

(JV)

brhlíka

(JV)

sýkory
ko adry

(JV)

sýkory
mod inky

(JV)
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Záznamy pta ích zp
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Slyšeli jsme
zp v:

Zárove  jsme ho
vid li.

drozda

(JV)

Porovnej své záznamy se záznamy svých spolužák .

Pracovní listy 1. stupe ílohaS7/A/1



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.

Karta pozorování – Stavba hnízda……………..
druh ptáka

Pom cky:

• dalekohled,
• karta pozorování,
• tužka,
• podložka na psaní,
• chu  do práce a zv davost :)

Otázky a úkoly:

1. Hledej hnízda v okolí školy.  Pozoruj je z bezpe né vzdálenosti a chovej se tiše!

2. Jaký pták si staví hnízdo? …………………………………………………………………..

3. Kde si ho staví?   …………………………………………………………………………

4. Staví hnízdo spole  same ek i sami ka? ………………………………………………

5. Zakroužkuj, jaký materiál na stavbu hnízda ptáci používají. ……………………………

6. Jak se ptáci chovají?

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

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

7. Podívej se za n kolik dní, jaká zm na se na hnízd  stala.

Pracovní listy 1. stupe ílohaS7/A/2
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Poznají se ptáci podle zp vu?
Pom cky:

• šátky na zavázání o í
• nahrávky pta ích hlas  (možno stáhnout z https://www.xeno-canto.org)
• tužka / pero, papír na poznámky

Otázky a úkoly:

1. Dva žáci sedí uprost ed t ídy na židlích.
2. Zavážeme jim o i.
3. Ostatní d ti postupn  zpívají krátké písni ky. Úkolem d tí se zavázanýma o ima je hádat,

kdo zpívá a íct nahlas jeho jméno. Bylo možné poznat po hlase své spolužáky? Pro ?

4. Poslouchejte zp v pták  v jarním lese  - umíte je rozpoznat? Víte, kdo zpívá?
5. Co byste museli ud lat, abyste je mohli poznat?

 Vytvo te si plán pro poznání hlasu n kterého z následujících pták  a uskute te ho:
kos, p nkava, rehek, sýkora mod inka, sýkora ko adra.

Náš plán:
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Pom cky:

po íta , tablet nebo chytrý telefon s p ístupem na internet

Otázky a úkoly:

1. Hnízdo, které budeme pozorovat, se nachází ……………………………………………

2. Je to hnízdo …………………………………………………………………………………..

3. Vy le te si každý den 15 minut na jeho pozorování.

4. Zaznamenávej události pozorované pta í rodinky. Zapisuj datum:

• Snesení prvního vejce
• Snesení dalších vajec
• Inkubace (= doba sezení na vejcích)
• Vyklubání prvního mlád te
• Vyklubání dalších mlá at
• Otev ení o í
• Vyr stání prvních per na k ídlech
• Krmení mladých
• První vylétnutí z hnízda

Pracovní listy 1. stupe íloha S7/A/5

Karta pozorování – Hnízdo on-line
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Není budka jako budka. To možná víš. Mají r zný tvar, r zn  velký vletový otvor. Pozorn  si
prohlédni obrázky a p emýšlej, pro  tomu tak je.

(mk)

Budka pro rorýse
Rorýs je spole enský, hnízdí spole  s ostatními rorýsy ve
št rbinách a v tracích otvorech vysokých dom  nebo ve
skalách. Pot ebuje proto vždy více budek blízko sebe.

otvor 2,8 cm

Otvíratelná p ední st na
umož uje išt ní budky
(nejlépe na podzim).

otvor 3,3 cm

i išt ní budky
vymeteme staré hnízdo.

(mk)

(mk)

(mk)

Budka pro mod inku
Mod inka pat í mezi malé sýkory. Staví si hnízda v dutinách
strom . Menší vletový otvor ji ochrání p ed vyhnáním v tšími
ptáky.

Budka pro ko adru

Ko adra, podobn  jako mod inka, hnízdí v dutinách strom .
Pon vadž je v tší než mod inka, pot ebuje v tší vletový
otvor.

Budka pro rehka

Rehek si staví hnízda pod skalními p evisy. Není
obyvatelem dutin, proto i jeho budka je vlastn  taková
„polobudka“, ne úpln  uzav ená.

• Pro  jsou si budky obou sýkor podobné?
• Jací další ptáci by mohli tyto budky osídlit?

Pracovní listy 1. stupe íloha S7/A/6

Pro  nesta í jedna budka?



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.

Pom cky:

• írodní materiály nasbírané b hem vycházky do p írody
• pinzeta (nahrazující pta í zobák)

emýšlejte spole  s d tmi:

Jaké ásti t la ptáci používají p i stavb  hnízda?
Vyzna  je na obrázku.
Na obrázku d tí ozna ásti t la, které tomu odpovídají.

Otázky a úkoly:

1. Vytvo te dvojice (pta í
pár).

(px)

2. Dohodn te se, hnízdo jakého ptáka budete tvo it. Najd te v knize / na internetu, jak jeho
hnízdo vypadá a z eho je tvo ené.

3. Hledejte materiály pot ebné ke stavb  hnízda – pomatujte, že podobn  jako pták nem žete
nést víc než jedu v c najednou. Místo zobáku používejte pinzetu.

4. Diskutujte v rámci t ídy o tom, jak náro né je asi pro ptáky nasbírat materiál na stavbu
hnízda.

5. Pokuste se po vzoru pták  z nasbíraných materiál  hnízdo postavit.

(jv)

Pracovní listy 1. stupe íloha S7/A/7

Stavba hnízda
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Napiš inzerát na pronájem budky pro ptáky.
Pomatuj, že dobrý inzerát musí zaujmout zájemce a m l by být napsaný z jeho pohledu.
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Inzerát

Inzerát

Datum
PRONÁJEM

(Stru  popiš, co chceš pronajmout.)

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

žeš domalovat obrázek.

Nezapome  uvést kontakt – nap . adresu (jablo  v zahrad  p es ulici, …)



V tabulce najdete doporu ené rozm ry pta ích budek:

Typ budky A A1 b

výška 34 cm 34 cm 41 cm

ší ka 15 cm 15 cm 19 cm

hloubka 15 cm 15 cm 19 cm

pr r vletového
otvoru

3,30 cm 2,80 cm 4,70 cm

Pom cky:

• zné archy papíru (slabší karton – aby se dal st íhat, ale držel tvar)
• lepidlo, lepicí páska, oboustranná lepicí páska
• žky
• pravítko, kružítko

Otázky a úkoly:

1. Vyber si typ budky, kterou budeš vyráb t.
2. Z papír  vyber ty, které ti umožní vytvo it vybranou budku.
3. Narýsuj na n  jednotlivé ásti budky podle p iloženého modelu.
4. Vyst ihni.
5. Vytvo  model budky z p ipravených ástí.

Pracovní listy 1. stupe íloha S7/A/9

Vyrábíme budky
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VÝŠKA

VLETOVÝ OTVOR

HLOUBKA

ŠÍ KA (mk)

ásti hnízdní budky pro ptáky (Z – záda, S – st íška)
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ELO BOK (x2) Z DNO S



I. Tvar vejce
Pom cky:

• erstvé slepi í vejce
• pingpongový mí ek

Otázky a úkoly:
1. Pozorn  se na vejce podívej. Jaký má tvar?
2. Polož mí ek na st l a rozkutálej ho. Potom polož na desku vejce a kutálej ho ke kamarádovi.

Jak se kutálel mí ek? A jak vejce?

Zamysli se:
Jaký význam to má pro mlád  rostoucí uvnit  vejce?

II. Struktura vejce

Pom cky:

• erstvé slepi í vejce
• vejce namo ené na dva dny do octa –

ipravené p edem
• kousek k ídy
• lžíci octa

• talí  nebo miska
• lupy
• papír
• voskované plátno nebo plastový

ubrus k ochran  stolu
• tužka

Otázky a úkoly:

1. Vejce je obaleno sko ápkou. Jak sko ápka vypadá? Prohlédni si sko ápku pomocí
lupy. Z níže uvedených slov zaškrtni ta, která sko ápku nejlépe popisují:

KKÁ, TVRDÁ, HRUBÁ, HLADKÁ, JEDNOBAREVNÁ, VÍCEBAREVNÁ

2. Naklepni vejce o okraj misky a opatrn  vylij jeho obsah do misky nebo talí e – budeš ho
pot ebovat pro další pokus.

3. Prohlédni si sko ápku zevnit . Co vidíš?

…………………………………………………………………………………………………………………
4. Prohlédni si vejce, které bylo pono ené do octa. Co vidíš?

…………………………………………………………………………………………………………………
5. Nakapej pár kapek octa na k ídu (k ída obsahuje vápník). Co se stane?

…………………………………………………………………………………………………………………
6. Která ást vejce chybí? Z eho byla asi chyb jící ást vytvo ena?

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

Pracovní listy 1. stupe íloha S7/b/1

Jak vypadá pta í vejce?
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Zamysli se:

Jaká je úloha vaje né sko ápky?

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

Otázky a úkoly:

1. Prohlédni si obsah vejce. Co vidíš?
2. Nakresli a zapiš své pozorování.

Zamysli se:

Které ásti vejce musí být chrán ny a z jakého d vodu?

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

…………………………………………………………………………………………………………………
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Tvoje návrhy:

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

Pom cky:

• modelína

Otázky a úkoly:

1.  Prohlédni si na tyto obrázky:

    (mk)
   ejka      kachna divoká

          46 – 33 mm        60 – 44 mm

2. Jaké rozdíly vidíš?
3. Vymodeluj 2 vejce, jedno ejky, druhé kachní. Snaž se dosáhnout správného tvaru i velikosti.
4. Kutálej vymodelovaná vejce po stole. Jak se pohybují?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………

Zamysli se:

• Které vejce mohou ptáci snášet na holou zem, aniž by pro n  museli stav t hnízdo? ekni pro ?
• Jak chrání ptáci hnízdící na zemi svá vejce p ed predátory?

Pracovní listy 1. stupe íloha S7/b/2

Má tvar vajec n jaký význam?
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Tv j p edpoklad:

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

Pom cky:

• vyst ižené obrázky r zných typ  pta ích vajec (z p ílohy, bez bílého okraje)
• zné prost edí v blízkém okolí (písek, kamenitá zem, tráva, budka,…)

Otázky a úkoly:

1. Pokládej postupn  vejce do r zných prost edí.
2. Které je nejvíce vid t? Které je vid t nejmén ?
3. Má barva vejce vliv na to, jak je viditelné?

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

Zamysli se:

• Která vejce asi ptáci kladou na zem (do trávy, pod ke e, mezi kameny)?
• Jak m že barva chránit vejce p ed predátory?
• Jak to, že n která vejce mohou být bílá a predátor je nenajde?

Pracovní listy 1. stupe íloha S7/b/3

Pro  jsou vejce zných barev?
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áp bílý

strakapoud velký

rehekdrozd zp vný

sk ivan

(mk)
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Ukázky pta ích vajec

kán

je áb

ch ástal

epelka
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Pta í po ty
Úloha 1.

(mk) (mk) (mk)

A B C

(mk) (mk) (mk)

D E F

• V kterém hnízd  je nejvíce vajec?       …………………..
• Která hnízda obsahují stejný po et vajec?    …………………….
• Kolik vajec je dohromady v hnízdech B, C a F? …………………….………………….

Úloha 2.

Nakresli obrázek podle zadání:
ejky mají na louce 4 hnízda podél potoka vedle sebe. V druhém hnízd  snesly 2 vejce.

V každém hnízd  je dvakrát více vajec než v p edchozím.
Víš, kolik vajec domalovat do prvního hnízda? Kolik vajec je v ostatních hnízdech?



Auto i:
• Grafické práce:

Wiktor Tabak
• Ilustrace:

Juan Varela (jv)
Marek Ko odziejczyk (mk)

• Text:

Iwona Majcher (UG)
Katarzyna Rosi ska (UG)
Ryta Suska-Wróbel (UG)
Bogdan Moczarski (m)
Cezary Korkosz (ck)
Iwona Majcher (im)
Jadwiga Moczarska (Jm)
Karolina Kalinowska (kk)
ukasz Zdyb ( z)

Natalia Kann (Nk)
Pixabay (px)

• eklad a adaptace pro eské prost edí:

Gabriela Dobruská, Jana Škorpilová

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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