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Blok 8:
Jací ptáci žijí v

zem lské krajin ?
Pozadí: Vytvo te ve t íd  atmosféru rozkvetlé louky. Po návratu z procházky dopl te výzdobu
o obrázky pták  a hmyzu, které jste pozorovali.

Konkrétní
úkoly

Co je typické pro
zem lskou krajinu?

Jací ptáci jsou zde
doma?

Jak jsou organismy
v p írod

propojené? Jací
ptáci jsou dravci?

Venkovní
aktivity

Na výlet  sledujte
charakteristické rysy
zem lské krajiny, rostliny i
ptáky žijící v této krajin
(S8/A/1).

Vypravte se na louku, nejlépe
v období od druhé poloviny
kv tna do poloviny ervna.
Všímejte si, jaké rostliny tam
rostou a ím se liší. Jaké barvy
má louka? Jaké rostliny

evládají?

Ukažte d tem pastviny – ím
se liší pastviny od luk? (nejsou
vid t kv tiny, na pastvin  jsou
zví ata; spasená tráva je nízká,
je vid t, trsy vyšších rostlin – to
jsou ty, které jsou pro zví ata
bu  bez chuti, nebo
škodlivé/jedovaté)

Diskutujte, které z
navštívených míst (pole, louka,
pastvina) je pro ptáky
nejvhodn jší.

hem procházky se
snažte ur it co nejvíce
pták . Použijte atlas pták
polí a luk (S8/B/1) a
záznamy pozorování
polních pták  (S8/B/2).

POZOR! Doporu ujeme
atlas zalaminovat, aby mohl
sloužit opakovan .

Ptáci polí a luk vydávají
charakteristické hlasy.
Poslouchejte, jací ptáci se
ozývají. Co íká louka?
(S8/B/3)

edem si poslechn te
nahrávky typických druh
nap . na www.xeno-
canto.org.

Mezi ptáky zem lské
krajiny pat í i sovy. Vydejte
se na Soví stezku (S8/B/4)
a poznejte sovy ve vašem
okolí.

Hledejte hnízda áp ,
pozorujte mlá ata a
sbírejte vývržky, abyste
zjistili, co se skrývá ve
vývržcích ápa?
(S8/C/1)

Pozorování
a pokusy

Co vše ekne jeden pohled na
rybníky? (S8/A/2).

Mnoho pták  polí a luk staví
svá hnízda na zemi.
Pomocí karty (S7/B/3)
zjisti, pro  mají vejce

znou barvu.

Ptáci hnízdící na holé zemi
mají vejce špi atá. Je tvar

ležitý? (S7/B/2)

které druhy pták
vyvrhují nestrávené
zbytky potravy v tzv.
vývržcích.

Co se skrývá ve
vývržcích ápa?
(S8/C/1) Prozkoumejte
jea dozvíte se, ím se
ápi živí.



Pracovní listy 1. stupe Blok 8

Výtvarná a
grafomotorická

cvi ení

Ud lej si louku (S8A/3).
Sbírejte na výlet  p írodní
materiály na model louky.

Maska sovy pálené (8/B/5) –
prom te se v sovu.

Vyrobte ve skupinách 3
plakáty, které ukazují život
na poli, louce a na
pastvin . Promluvte si s

tmi o rozdílech, které
mezi nimi jsou, o stálosti /
nestálosti míst k hnízd ní
a k úkrytu.

ipravte ob d pro ejku
(S8/C/2).

Co uloví draví ptáci
(S8/C/3)? Zjist te b hem
hry.

Jazykové a
literární
úlohy

tení textu o zm nách v
zem lské krajin  vybízí
k p emýšlení a diskusi, jak
hospoda íme v krajin  a
jaký vliv mají zm ny na
život pták  - Zem lská
krajina (S8/A/4).

Matematika

Po ítejte prvky
zem lské krajiny
(S8/A/B). Používejte pojmy:
pod, nad, pravo, vlevo,
vedle.

hem poznávání pták
hledejte a po ítejte ptáky
polí a luk (S8/B/6).

Se staršími d tmi se pus te
do matematiky s ápem
(S8/B/7).

Hry a sout že

Hra "Stromy a ptáci"
edstavuje p íležitost pro
emýšlení o tom, jaký

význam mají lesní remízky
pro život pták (S8/A/6).

Zahrajte si na ch ástala
(S8/B/8) a vyzkoušejte si,
jestli se zvládnete orientovat
podle hlasu jako ptáci.

Dopl kové
informace
pro u itele

Více podrobností k problematice zem lské krajiny a jejích obyvatel naleznete na stránkách
SO: http://www.birdlife.cz/ptaci-zemedelske-krajiny
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Pracovní listy 1. stupe ílohaS8/A/1

Detektiv polí a luk

Pom cky:

• karti ky pro pozorování
• tužku
• psací podložku, p ípadn  n co pevného, na em bude možné psát

Úkoly a otázky:

1. Jak poznáš, že jsi na venkov ?
2. Pozorn  si všímej krajiny po obou stranách stezky, snaž se dohlédnout co nejdál. Pátrej po

polích, loukách, pastvinách, ovocných sadech, mezích, polních remízcích, vod  v krajin .
3. Svá pozorování zaznamenej na karti ku.
4. které položky m žeš spo ítat. Díky tomu zjistíš jejich množství v okolí.

Zamysli se:

• Jaký typ krajiny je v okolí nej ast jší? Jaký chybí?

• Co roste na poli, louce, na pastvin ?

• ím se od sebe pole, louka a pastvina liší?

• Jak se m ní pole, louky a pastviny v pr hu roku?

• Jaké ptáky jste pozorovali a kde?

• Kdy je pole pro ptáky nejlepší?



Pracovní listy 1. stupe íloha S8/A/1

Detektiv/ detektivové:

Místo:

Trasa:   výchozí bod ……………………………………………………………
              cílový bod …………………………………………………………

    rybník (mk)      ke e (mk) osamocený strom (mk)

   mez (mk) louka / pastvina (mk) pole (mk)

(mk)
       chalupa

(mk)
malá stodola

(mk)
kravín / vep ín / konírna
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Otázky a úkoly:

1. Oba dva obrázky p edstavují vodní plochy, které jsou v naší krajin  b žné. Prohlédni si je.
Porovnej a najdi rozdíly.

2. S kterým z nich se na vycházce do okolí setkáš spíš?

Zamysli se:

• Kde najdou zví ata více úkryt ?

• Který nabídne více potravy?

• Kde roste více rostlin?

• Který je pro zví ata vhodn jší? Víš pro ?

• Máš chu  se v n kterém z rybní  vykoupat?

• Který bude pro koupání lepší?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS8/A/2

Rybníky

(px) (px)
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Pom cky:

• papír
• oboustranná lepicí páska
• žky
• lepidlo
• rostliny školní zahrady

Otázky a úkoly:

1. Rozd lte d ti do skupin.

2. Na školní zahrad  nebo blízké louce každá skupinka natrhá r zné rostliny – trávy i

kvetoucí kv tiny. (B žné druhy - vyhn te se míst m, kde roste n co vzácného, max. 20

kus .)

3. Oboustrannou pásku nalep do spodní ásti papíru.

4. Sloupni vrchní ochranný film.

5. Postupn  nalepuj rostliny na svoji „louku”.

6. Jaké kv tiny na ní rostou?

7. Ud lejte výstavku svých prací.

8. Jsou všechny louky stejné? Pokud ne, ím se liší?

9. Popovídejte si o nich – o podobnostech i rozdílech.

Zamysli se:

• Jsou v p írod  všechny louky stejné nebo r zné?

• Jaké louky jsou v tvém okolí? Jsou pestré, barevné?

• Kolik r zných kv tin jste na louce našli?

Pracovní listy 1. stupe ílohaS8/A/3

Ud lej si louku
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Maminka si koupila noviny. Našla v nich podivný lánek, ze kterého jí b hal
mráz po zádech:

V sou asné dob  se neustále snižuje po et pták  žijících na polích a loukách. Mizí místa,
kde by mohli žít a potrava, kterou by se mohli živit. Malá polí ka, která poskytovala dostatek
potravy a místa k úkrytu, se zm nila ve velké lány kuku ice a epky. Stromy, remízky i meze
mezi poli zmizely. Lidé odstra ují rostliny, které nezaseli - plevele. Také hubí hmyz, který
ni í úrodu. K obojímu užívají chemické prost edky. Hmyzožraví ptáci tak nemají co jíst. Ale
ani koroptev už nenajde dostatek potravy. Stroje jsou stále dokonalejší. Sklízejí rychle a
beze zbytk . A je t žké p ed nimi utéct.

V d ív jších dobách, kdy lidé sklízeli pole ru  nebo za pomoci zví at, trvala sklize
mnohem déle. Louky se sekaly postupn , takže stále bylo kam se schovat a byla šance, že
se poda í vychovat mlá ata. Na polích zbylo dost vypadaného zrní, aby koroptvím pomohlo

ežít zimu.

To, co je dobré pro lov ka, není vždy dobré pro p írodu. Ale je to opravdu dobré i pro
lov ka?

etla lánek nahlas, zatímco jsme popíjeli aj. Celá naše rodina má ráda
írodu – zp v pták , barevné louky plné motýl . Za ali jsme se proto bavit

o tom, jestli je to pravda.

li jsme spoustu otázek:

• Co se zm nilo v zem lské krajin  našeho okolí?
• Snížil se po et pták , které vídáme na polích a loukách?
• Hubí zem lci v našem okolí hmyz na polích?
• Jak mohou zem lské stroje ohrozit ptáky?
• Jaká zem lská krajina by se pták m líbila?

Co ty si o tom myslíš?

Zeptej se rodi , jestli od dob svého d tství post ehli n jakou zm nu. Zmizeli n jací ptáci z tvého okolí?

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/A/4

Zem lská krajina
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Pracovní listy 1. stupe íloha S8/A/5

Vytvo  5 otázek: co je vedle, pod, nad, vpravo a vlevo?
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Pracovní listy 1. stupe íloha S8/A/6

Stromy a ptáci

Hrají: Skupiny po t ech + vedoucí / u itel

Pr h hry:

1. Ú astníci hry se rozd lí na skupiny po t ech. Dva žáci se drží za ruce a tak tvo í strom. Další

edstavuje ptáka a stojí mezi t mi, kte í se drží za ruce.

2. B hem hry použijeme ty i hesla: hlad, krmení, pila a sázení.

3. Zm na následuje vždy po hesle vedoucího.

4. P i hesle "hlad" d ti, které p edstavují ptáky, vylétnou ze strom  a hledají potravu pro svá

mlá ata. Stromy jen zvednou ruce a ekají, až se ptáci vrátí. Když pták dorazí po hesle

„krmení“, skloní ruce.

5. P i heslu "pila" si stromy pod epnou, ptáci odletí od stromu a poletují kolem.

6. P i slov  "sázení" stromy, které byly pokáceny, vstanou a znovu vytvo í stromy. "Ptáci" si

hledají nová místa.

Zamysli se:

 Pro  jsou stromy v polích d ležité pro ptáky?

 Kdy bychom nem li stromy kácet?

 Jak zvýšit po et strom  a k ovin v zem lské krajin ?



Pozorn  se dívej. Jaké ptáky vidíš? Kde? Kolik jich je? Pozorování zapiš do tabulky.

Druh Místo pozorování Kolik?

sk ivan (jv)

jv)

vrabec

(jv)
uhýk

(jv)
strnad

(jv)
konipas

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/2

Záznamy pozorování polních pták



(jv)

ejka

dravec (kán , moták,…) (jv)

    (jv)

volavka

                                    (jv)

áp

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/2
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Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/2

(jv)

koroptev

(jv)

    k epelka

Jiné:

legenda:

    v tráv        v letu     na strom      v ke ích        na rybníce



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:
ipravte se na výlet kolem pole a louky. P edem si naposlouchejte hlasy pták  typických pro toto

prost edí ( ejka, k epelka, áp, ch ástal, sk ivan,…).
1. Pozorn  poslouchej, Co uslyšíš z pole a co z louky? Kde to zpívá víc?
2. Napiš nebo nakresli, co Ti hlas p ipomíná. Jak ho slyšíš?
3. Která se ti líbí nejvíc?
4. Který se nejlépe pamatuje?

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/3

Co íká louka?

(mk)



Pom cky:

• karta pozorování, tužka, psací podložka, nahráva  hlas
• p ípadn  zavírací sá ek, gumové rukavice a popisova

Otázky a úkoly:

1. Pokus se zjistit, zda se ve tvém okolí vyskytuje sova.

• Kde by mohla sova být, kde by se jí mohlo líbit?
• Vypráv l n kdo, že v noci slyšel sovu houkat?
• Zeptej se rodi  a soused .

2. V blízkosti mohou být vzácné sovy – sý ek na statku, sova pálená nap íklad na kostele.
Vydej se na statek nebo za fará em, ti by mohli v t, jestli tam jsou. P iprav si otázky,
které jim chceš položit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Odpov di si zapiš nebo nahraj (p edem se zeptej, jestli m žeš).

4. Pokud si myslí, že ano, zeptej se, zda m žeš na p du. Pozorn  pátrej, zda po nich neobjevíš
jaké stopy - pe í nebo vývržky. P ípadn  Ti je m že p inést dosp lý.

Pamatuj, že musíš mít souhlas majitele a je d ležité být velmi opartný.

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/4

Na soví stezce
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5. Pokud cololi najdeš, sbírej v rukavicích a umísti do sá ku. Zapiš místo a datum nálezu.

(Ck)

(Rm) (Ck)

pe í na k ídle sovy pálené       vývržky sovy pálené

6. Jestli zjistíš, že tam sova je, zanes místo a datum do faunistické databáze na birds.cz.

Zamysli se:

• žeš n jak sovám pomoci?
• O sý kovi se íká, že p ináší nešt stí. Není to pravda. Jak p esv it lidi, aby se sov nebáli,

že nep inášejí nešt stí?

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/4
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Pom cky:

• vytišt ná maska
• žky
• provázek / stuha / gumi ka
• rova ka

Postup:

1 Vyst ihni masku sovy i s o ima.
2. Ud lej dírky na vyzna eném míst .
3. Provlékni dírkami provázek, stuhu nebo gumi ku.
4. Nasa  si masku a sta  se sovou :)

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/5

Maska sovy pálené



Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/5

(mk)
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• Na loukách a polích žije mnoho druh  pták . Kolik jich najdeš a pojmenuješ?
• Kte í ptáci mají dlouhé zobáky, kte í dlouhé nohy?
• Které druhy jsou barevné, které mají krycí zbarvení?
• Kolik pták  letí, kolik stojí na zemi, kolik sedí na v tvi?
• Kolik pták  se dívá vlevo?

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/6

Hledej a po ítej ptáky polí
a luk

(mk)
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Mladí ápi rostou velmi ryhle, proto pot ebují hodn  potravy, která jim dá energii k r stu. Rodi e
hem výchovy mlá at stráví až 10 hodin denn  hledáním potravy. Pár áp  se 4 velkými mlá aty

musí obstarat 3 kg potravy každý den. Její pestrost závisí na tom, co najdou rodi e v blízkosti hnízda.

• Kolik potravy musí obstarat rodinka za týden? Kolikrát mén  potravy sta í rodi m se 2 mlá aty?
• Pokud áp tráví hledáním potravy 10 hodin denn , kolik hodin hledáním potravy stráví za týden?
• Hraboš váží p ibližn  25 gram . Kolik hraboš  p edstavuje 1 kg potravy pro ápa?
• Dosp lý áp sní za den až 44 hraboš . Je to víc, než 1 kg?

Pracovní listy 1. stupe íloha S5/B/7

Matematika s ápem
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Místo:

Nejlépe louka, m že být i trávník na školní zahrad .

Pom cky:

• eben
• plastová karta
• páska / šátek na o i

Pr h:

1. Ur ete, kdo bude ch ástal.
2. „Ch ástal” dostane h eben a kartu. P ejížd ním karty o h eben vydává podobné zvuky

jako opravdový ch ástal: “krex krex”.
3. Ostatní d ti se vzdálí a zaváží si o i.
4. Když jsou p ipravené, je podve er a ch ástal se za  ozývat.
5. ti se zavázanýma o ima se po hlase snaží dostat k ch ástalovi – podobn , jako pár ve

vysoké tráv  a v nadcházejícím soumraku k sob .

Zamysli se:

• Jaké bylo hledání se zavázanýma o ima?
• Bylo t žké dostat se k cíli?
• Co t  k n mu dovedlo?
• Pro  ch ástal vydává takový zvuk?

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/B/8

Hra na ch ástala
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Pom cky:

• vývržky ápa bílého (najdete pod hnízdem)
• špejle / párátka
• pinzety
• krabi ky s ví kem, nap . od zmrzliny, margarín ,…
• voda
• papírové ubrousky
• gumové rukavice

Otázky a úkoly:

1. Nasa  si rukavice.
2. Vlož vývržek do krabi ky a zalij ho vodou.
3. Za pomoci pinzety a špejle prozkoumej obsah vývržku.
4. Nalezené ásti vyndavej na papírový ubrousek.
5. Umyj je opatrn  vodou, aby se nepolámaly.
6. Pozorn  si je prohlédni.
7. Co m l áp k ob du?
…………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………

Zamysli se:

• Co je vývržek?
• Pro  vývržek ápa obsahuje tolik zem ?
• Je áp predátor?
• Jací jiní ptáci mají vývržky?

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/C/1

Co se skrývá ve vývržcích ápa?
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1. Víš, na em si ejka nevíce pochutná?
2. Z nakreslených obrázk  vyber to, co ejka jí. P iprav pro ni ob d.
3. Vybrané pochoutky vyst íhni a nalep na talí .

(mk) (mk) (mk)

(mk)
(mk) (mk)

(mk)
(mk)

(mk) (mk) (mk)

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/C/2

iprav ob d pro ejku



(mk)

Pracovní listy 1. stupe íloha S8/C/2



Moták a poštolka mají podobný jídelní ek. Pochutnají si hlavn  na hraboších.
Spest ením jídelní ku jsou mladí ptáci, kobylky a ješt rky. Zjist te, kdo tentokrát uloví dobr tku?

(jv)

(jv)
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Co uloví draví ptáci?
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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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