
Sborník aktivit využívajících zahradu při ZŠ a MŠ Nezdenice jako živou učebnu pod širým nebem 
 

1. Výtvarná výchova 

Přírodní paletky 

Pomůcky: 

oboustranná lepicí páska nebo tavná pistole, nůžky, byliny, listy, šípky, kaštany, 

lískové oříšky, jeřabiny, plody javoru aj. 

přírodniny, karton (např. obal od bonboniéry) 

či výkres, tužka 

Cíl: rozvíjet vnímavost barevnosti a 

různorodosti tvarů přírodnin 

Postup: 

✓ Papír si děti vystřihnou do tvaru palety. Nalepí na něj pásku. Chodí po 

zahradě a zdobí paletu přírodninami.  

✓ Další možné využití je hledání různých odstínů přírodních barev – kreslení 

rostlinami, hlínou, listy, kamínky apod. rovnou na paletku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

 http://www.i-creative.cz/2007/09/25/paleta-podzimu/ 
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Výtvarná výchova 

Land art 

✓ ZEMNÍ UMĚNÍ; zabývá se prožíváním a 

proměnami přírody 

✓ navazování rituálů, komunikace s přírodou 

✓ vytváření objektů přímo v přírodě - ze sněhu, dřeva, kůry, kamene, rostlin, 

barevné listí na podzim, plody 

Pomůcky: 

1-2 kg cukru, 0,5-1 l vody, skleněné nádoby na lepící směs, průhledy v šablonách z 

materiálu pro reklamní banner, přírodniny (písek, kamínky, traviny, rostliny, půda, 

šišky, jehličí, větvičky atd.), igelitové pytlíky na 

přírodniny, větší kameny pro zatížení šablon, 

vlhčené ubrousky, fotoaparát 

Cíl: prohloubit vnímavost přírody, estetické cítění 

Postup: 

U malých dětí zhotoví šablonu (nebo křídou předkreslí rovnou na povrch motiv, př. 

strom, spirála…) učitelka, starší děti si ji již mohou vyrobit samy. Před činností si 

připravíme lepící směs z cukru a vody, která nám upevní přírodniny k povrchu. 

Vhodné je pracovat ve skupinkách. Položíme šablonu na chodník, upevníme ji 

kameny a do vnitřních průhledů pomocí štětce nanášíme cukrovou směs. Děti 

mohou použít na obrazec jednu i více přírodnin.  

Zdroje:  

✓ http://vytvarna-vychova.cz/tag/land-art-2/ 

✓ www.mshajkaub.cz 

✓ http://www.i-

creative.cz/?s=tvo%C5%99en%C3%AD+z+p%C5%99%C3%ADrodnin 

http://vytvarna-vychova.cz/tag/land-art-2/
http://www.mshajkaub.cz/
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Výtvarná výchova 

Kresba do sněhu, výtvarné etudy 

Pomůcky: 

Vršky z PET lahví, starší textilie, košťata, kbelíky. 

Cíl: všimnout si pomíjivých stop ve sněhu a jejich proměn 

Postup: 

✓ Experimenty s kresbou do sněhu – otisky předmětů, stopy bot či lyží, kresba 

praménkem   čisté nebo obarvené vody, linie vyšlapaných stop.  

✓ Výroba sněhových koulí, spolupráce při stavění sněhuláků. Dozdobení vršky 

z PET lahví, kbelíky na hlavu, textilie kolem krku, košťátka do ruky ☺ 

 

Zdroje: 

✓ http://vytvarna-vychova.cz/tag/land-art-2/ 

✓ http://www.zsnezdenice.cz/3408/zimni-hry/ 

✓ http://www.zsnezdenice.cz/6271/snehulak-to-je-pan-ze-snehu-je-udelan/ 

✓ Fotografie – autorka práce a kolegyně R. Polanská 

http://vytvarna-vychova.cz/tag/land-art-2/
http://www.zsnezdenice.cz/3408/zimni-hry/
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Výtvarná výchova 

Vítáme jaro 

Pomůcky: 

5 žlutých roliček krepového papíru, žlutá látka (nabarvené prostěradlo), nůžky, 

špendlíky 

Cíl: kooperace 

Postup: 

✓ motivace – píseň Jarní slunce (hudba Petr Eben, text Václav Čtvrtek) 

✓ z prostěradla vystřihneme kruh 

✓ krepové papíry ještě v roličce přestřihneme na polovinu, které poté přichytíme 

k prostěradlu špendlíky 

✓ dle počtu dětí zvolíme ty, co budou držet  a především napínat prostěradlo 

✓ zbývající děti uchopí po jednom paprsku a lehce ho natáhnou do paprsků 

✓ celé dílo je vyfoceno z budovy školky pro zachycení celkového dojmu 

 

 

Zdroj: 

✓ http://vytvarna-

ychova.cz/tag/land-

art-2/ 
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Výtvarná výchova 

Frotáž rostlin, kůry, struktury dřeva 

✓ Frotáž = název pochází z francouzského slova frotter = třít, drhnout, natírat.  

✓ Jde o techniku kopírování – přenášení reliéfní struktury na papír. 

Pomůcky: 

květiny, rostliny, listy (nemusí být vylisované), kůra, dřevo…; voskovky (stačí 

krátké, starší), měkký papír (náčrtníkový) 

Cíl: rozvíjet zručnost, grafomotoriku 

Postup: 

Papír pokládáme na přírodniny, přejíždíme položenými voskovkami. 

 

Zdroje:  

✓ https://www.youtube.com/watch?v=8n6XHOZbGOg (video postup) 

✓ http://www.i-creative.cz/2016/05/30/frotaz-kvetin-a-rostlin-postup/ 

✓ http://www.i-creative.cz/2011/09/04/podzimni-frotaz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8n6XHOZbGOg
http://www.i-creative.cz/2016/05/30/frotaz-kvetin-a-rostlin-postup/
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Výtvarná výchova 

Maková panenka 

Pomůcky: 

černý lihový fix, vlčí nebo okrasné máky 

Cíl: rozvíjet fantazii, kreativitu, paměť, výslovnost 

Postup: 

Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je krása. Inspirujte se a vytvořte si s dětmi 

během okamžiku makové panenky z vlčích nebo okrasných máků. Zahrajte si s 

panenkami na zahradě divadlo, malujte 

omalovánky nebo se naučte básničku: 

„Maková panenka sukénkou zatočí, 

za jasem sluníčka letmo se otočí, 

ve vodním zrcadle krásu svou 

prohlédne, 

za touto krasavicí každý se ohlédne“. 

Zdroje: 

✓ http://www.i-

creative.cz/2016/05/14/jak-

vytvorit-panenky-z-maku/ 

✓ http://www.i-

creative.cz/2013/02/22/makova-

panenka-a-motyl-emanuel-

omalovanky/ 
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Výtvarná výchova 

Malované kamínky, žabky 

Ručně malované kamínky mohou sloužit nejen jako těžítka, dekorace nebo těla 

zvířátek z pěnové gumy (př. žabky).  Mohou se proměnit také v oblázky, které 

můžeme darovat pro štěstí, jako balíček „oblázkových bonbónků“… 

Pomůcky: 

✓ Oblázky, akrylové barvy, štětce, nádobka na vodu.  

✓ Na žabku dále: výkres, měkká tužka, mechová (pěnová) guma, vteřinové 

lepidlo, pohyblivé oči, scoubidou bužírka, bezbarvý lak. 

Cíl: rozvíjet kreativitu, rozvoj jemné motoriky rukou, dovednosti zacházení s 

nůžkami 

Postup: 

✓ Oblázky zbavte nečistot, dobře osušte. Vyberte si podkladovou barvu, můžete 

zvolit i tmavší odstín – akrylové barvičky jsou krycí. Malujte dle fantazie 

(proužky, kytičky, puntíky aj.).  

✓ Z výkresu vystřihneme šablony. Předlohu položíme na mechovou gumu, 

obkreslíme ji a vystřihneme. Kamínek omalujeme barvami, nalepíme tělo 
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žabky k pěnové gumě. Lepidlem přilepíme na hlavu pohyblivé oči a pusu 

z bužírky. Žabky přelakujeme bezbarvým lakem. 

Zdroje:  

✓ http://www.i-creative.cz/2007/08/15/barevne-kaminky/ 

✓ http://www.i-creative.cz/2007/09/03/zabky/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-creative.cz/2007/08/15/barevne-kaminky/
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2. Prvouka - objevy a pokusy 

Kde všude najdeme vodu?  

Děti vědí, že živočichové i rostliny mají v sobě vodu. Ale chce to důkaz!  

Pomůcky: 

Přírodniny, jablko, ubrousek, struhadlo, kladívko, kousek masa apod. 

Cíl: prozkoumat zajímavé jevy neživé přírody, přemýšlet nad rozmanitým chováním 

vody  

Postup: 

✓  Položte ubrousek na jablko – nic se asi nestane. Ale co potom, když děti 

jablko nastrouhají? (Voda nasákne do ubrousku.) 

✓  Stejně tak roztlučte kladívkem lístek květiny, bylinky mezi dvěma ubrousky.  

✓ Proveďte pokus třeba s masem, zkrátka - hledejte vodu!  

Zdroj: 

✓ http://www.zsbrezova.eu/index.php/skolka/155-kde-vsude-najdeme-vodu-

objevy-a-pokusy-ve-skolce 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsbrezova.eu/index.php/skolka/155-kde-vsude-najdeme-vodu-objevy-a-pokusy-ve-skolce
http://www.zsbrezova.eu/index.php/skolka/155-kde-vsude-najdeme-vodu-objevy-a-pokusy-ve-skolce
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Prvouka - objevy a pokusy 

Jak může voda posloužit na zahradě?  

 

V letním vedru příjemně osvěží vodotrysk, a co víc – můžeme zalévat záhony! 

Pomůcky: 

PET lahev, nůžky, asi 2 metry hadičky, lepicí pistole, voda 

Cíl: pomocí výzkumných úkolů objevovat přírodní zákonitosti a možnosti jejich 

využití 

Postup: 

✓ U dna lahve nebo v uzávěru lahve provrtejte nůžkami otvor pro hadičku, 

připevněte ji tavným lepidlem. Lahev držte vzhůru nohama a u dna vyrobte 

otvor pro vzduch. 

✓ Naplňte lahev vodou, zvedněte ji do výšky a druhý konec hadičky dejte dolů 

– voda bude stříkat. 

✓ Vyzkoušejte, jaký vliv na činnost vodotrysku bude mít různý rozdíl výšek 

lahve a konce hadičky. 

Zdroj: 

✓ Li: Radek Chajda – Báječné letní experimenty 

s vodou na zahradu i na doma (edice hravá 

věda pro děti 7 – 11 let), nakladatelství 

Computer Press, a. s. Brno 2011, 1. vydání, 

ISBN 978-80-251-3393-4. 
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Prvouka - objevy a pokusy 

Jak dýchá vodní pavouk? 

Pomůcky: obrázek vodoucha stříbřitého, kbelík s vodou, sáček 

Cíl: seznámit se praktickou aktivitou se životem jediného známého vodního pavouka 

Postup: Do kbelíku s vodou ponoří děti sáček. Budou se snažit nabrat do dlaně 

vzduch a vpustit jej do sáčku pod vodou. 

Metodické pokyny, zajímavosti: 

Vodouch stříbřitý je jediný známý vodní pavouk. Jde o jednoho z mála druhů 

pavouků, jejichž samečci (10–15 mm) jsou větší než samičky (8–9 mm). 

Pod vodou si tento pavouk zhotovuje vzduchový zvon. Nejdříve utká mezi vodními 

rostlinami pavučinovou plachetku a upřede jedno vodící vlákno směrem k hladině. 

Potom vysune konec zadečku a překřížené zadní nohy nad hladinu do vzduchu, 

zachytí pomocí chloupků na vzduchu velkou vzduchovou bublinu a po vodícím 

vlákně se s ní ponoří pod hladinu. Když se dostane k plachetce, vleze si pod ní a 

uvolní bublinu, která hnízdo kopulovitě vyklene. Tento přenos vzduchu se několikrát 

opakuje, až získá dostatečný úkryt. Pak pavouk 

ještě vyztuží dalšími pavučinami pevnost svého 

zvonu. Vzniklý útvar vydrží obyčejně několik 

týdnů až měsíců. Ve vzduchovém zvonu 

probíhají veškeré životní pochody pavouka.                   

Zdroje:  

✓ https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodouch_st%C5%99%C3%ADb%C5%99it%

C3%BD 

✓ http://www.hlasek.com/argyroneta_aquatica_hy6499.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodouch_st%C5%99%C3%ADb%C5%99it%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodouch_st%C5%99%C3%ADb%C5%99it%C3%BD
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Prvouka - objevy a pokusy 

Má jablko vliv na zrání rajčat? 

Pomůcky:  

2 mikrotenové sáčky, 3 zelená rajčata ze školního záhonu, jablko 

Cíl: pozorování pěstované zeleniny 

Postup: 

✓ Zelená rajčata rozdělíme následovně: první necháme jako kontrolní vzorek, 

druhé dáme do mikrotenového sáčku, třetí dáme rovněž do sáčku a přidáme 

jablko. 

✓ Necháme stát několik dnů v teple a pozorujeme míru zčervenání rajčat. 

✓ Po několika (asi 5) dnech zjistíme, že rajče s jablkem zčervenalo nejvíce. 

Jablko uvolňuje ethylen, který urychluje dozrávání rajčat. Plody musíme alespoň 

jednou za dva dny kontrolovat a vybrat všechny již zralé či hnijící plody.  

Zdroje: 

✓ http://docplayer.cz/3750052-Experimentuj-eu-manual-experimentu-marie-

solarova-katerina-trckova-radek-bartos-monika-dusova-eva-trnova.html 

✓ http://semenareni.webnode.cz/news/domaci-dozravani-rajcat-aneb-jak-si-

prodlouzit-sezonu/ 

 

 

 

 

http://docplayer.cz/3750052-Experimentuj-eu-manual-experimentu-marie-solarova-katerina-trckova-radek-bartos-monika-dusova-eva-trnova.html
http://docplayer.cz/3750052-Experimentuj-eu-manual-experimentu-marie-solarova-katerina-trckova-radek-bartos-monika-dusova-eva-trnova.html
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Prvouka - objevy a pokusy 

Jak nenamočit ubrousek? 

Pomůcky: velká zavařovací sklenice (objem 5l), malá sklenička, pinzeta, papírový 

ubrousek, voda 

Cíl: objevovat vlastnosti neživé přírody – vody, vzduchu 

Postup: 

✓ Do malé skleničky namačkejte papírový ubrousek tak, aby se v ní udržel a 

nevypadl, i když obrátíte skleničku dnem vzhůru. 

✓ Velkou zavařovací sklenici naplňte do ¾ vodou. 

✓ Malou skleničku s papírovým ubrouskem uchopte tak, aby dno skleničky 

směřovalo přímo vzhůru a opatrně ji vložte do velké zavařovací sklenice 

naplněné vodou. 

✓ Malou skleničku s papírovým ubrouskem ponořte tak hluboko, aby její dno 

bylo zcela ponořeno a dávejte pozor na to, aby dno stále směřovalo přímo 

vzhůru. 

✓ Malou skleničku s papírovým ubrouskem opatrně vyjměte z vody a otočte 

zpět dnem k podlaze. 

✓ Vyjměte pinzetou papírový ubrousek – bude suchý! 

Metodické pokyny: 

Vzduch má větší hustotu než voda a zůstává pořád nad ní. Ubrousek i pod vodní  

hladinou zůstává ve vzduchu, proto je po vytažení z nádoby naplněné vodou, suchý. 

Zdroje:  

✓ Chemie hrou, databanka domácích pokusů [online].    

✓ http://www.chemiehrou.funsite.cz/02.html 

http://www.chemiehrou.funsite.cz/02.html
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Prvouka - objevy a pokusy 

Kdo přijde na hostinu? 

 

Pomůcky: 

podnos, jogurt, písek, voda, malé talířky, piškoty, ovoce (jablko, ořech, třešeň), voda 

Cíl: pozorování živočichů 

Postup: 

✓ Naberte na podnos písek, aby vytvořil souvislou vrstvu, a navlhčete jej. Pokud 

bude dostatečně jemný, zůstanou v něm otisknuté stopy návštěvníků hostiny. 

✓ Na podnos připravte talířky s kousky ovoce, jogurt, nalámané piškoty, vodu. 

Večer vše umístěte do rohu zahrady a ráno se běžte podívat, kdo přišel na 

návštěvu. 

Metodické pokyny: 

Kočky by zřejmě vylízaly jogurt, myši asi odnesou piškoty, ořechy, na sladké ovoce 

nalákáte pravděpodobně hmyz - mravence… 

Zdroje: 

✓ Li: Radek Chajda – Báječné letní 

experimenty s vodou na zahradu i na 

doma (edice hravá věda pro děti 7 – 

11 let), nakladatelství Computer 

Press, a. s. Brno 2011, 1. vydání, 

ISBN 978-80-251-3393-4. 

✓ Fotografie – autorka práce. 
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Prvouka - objevy a pokusy 

Co ničí rostliny? 

 

Pomůcky: 

květináče, hlína, konvička, semena rychle rostoucích rostlin, např. řeřichy; 

cukr, sůl, ocet, hnojivo na květiny 

Cíl: sledování toho, co škodí rostlinám a co na ně naopak nemá vliv 

Postup: 

✓ Květináče očíslujte, naplňte hlínou a zapracujte do ní semínka. Denně 

zalévejte čistou vodou, až semínka vyklíčí. 

✓ Jeden květináč zalévejte dál čistou vodou, další slanou, třetí vodou s cukrem, 

čtvrtý vodou s octem, další vodou s různým množstvím hnojiva. Zalévejte 

stejným množstvím vody a stejně často. 

✓ Sledujte, co se s rostlinami bude dít. Svá pozorování zapisujte do tabulky. 

květináč číslo druh zálivky datum počátku zálivky datum ukončení zálivky 

    

    

    

    

    

    

Zdroj: 

✓ Li: Radek Chajda – Báječné letní experimenty s vodou na zahradu i na doma 

(edice hravá věda pro děti 7 – 11 let), nakladatelství Computer Press, a. s. 

Brno 2011, 1. vydání, ISBN 978-80-251-3393-4. 
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Prvouka - objevy a pokusy 

Víte, co nám roste v bylinkové spirále? 

 

Pomůcky: 

byliny ze školní zahrady, kopie pracovního listu pro žáky, psací potřeby, atlasy 

rostlin nebo internetové připojení, PC 

Cíl: pozorovat, pojmenovat a zjistit co nejvíce informací o léčivých bylinách 

Postup:  

✓ Zakroužkuj ty byliny, které se dají libovolně použít v kuchyni:  

 

 

 

 

 

✓ Přiřaď názvy k obrázkům bylin: 

Heřmánek pravý 

Meduňka lékařská    

Máta peprná 

Dobromysl obecná  

Šalvěj lékařská          

Saturejka horská    

pažitka 

tymián 
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✓ Hra - rozhodni, které zásady sběru léčivých bylin bychom měli dodržovat. 

Zjistíš tak tajenku: 

                                                                                                 ANO        NE 

1. Byliny sbíráme za každého počasí.                                            V              Z 

2. Nikdy nesbíráme u silnic a polí postříkaných proti škůdcům.   D              K 

3. Byliny sbíráme do košíku nebo plátěné tašky.                           R              U 

4. Pořádně je do košíku namačkáme, ať jich máme co nejvíce.     L              A  

5. Vše, co jsme nasbírali, musíme co nejrychleji usušit.                V              S 

6. Nejlépe byliny usušíme na prudkém slunci.                               E               Í 

TAJENKA: Léčivé byliny obsahují látky, které jsou důležité pro naše  

                              
     

 

 

Metodické pokyny: 

Vhodné jako skupinová práce nebo práce dvojic. Odměnou může být bylinný čaj 

nebo sběr bylinek na vaření. 

 

Zdroje: 

✓ Li: Hana Műhlhauserová – Soubor námětů, úkolů a zajímavostí 

k přírodovědnému učivu pro 4. ročník. Nakladatelství Hanami, 2013. 

✓ Obrázky bylin:  

https://www.google.cz  
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3. Prvouka, matematika, český jazyk aj.  

Dokážete celoročně pozorovat strom na školní zahradě? 

Pomůcky:  

kopie pracovního listu pro žáky, psací potřeby, atlasy stromů, měřidla 

Cíl: dlouhodobě pozorovat, pojmenovat a zjistit co nejvíce informací o stromech  

Postup: 

✓ Motivace pro nejmladší hádankami: 

 

„Korunu má, král není, listy má, kniha není.  

Před deštěm chrání, deštník není. Co je to?“ (Strom) 

 

„V létě se zelenají, na podzim opadají. Co je to?“ (Listy)  

 

„Co v létě kvete, v zimě dozraje a veverka si na tom pochutná?“ (Šiška) 

  

✓ Zvol si jeden strom na zahradě, který se stane „tvým přítelem“. Pravidelně 

se k němu vracej, zapisuj si a co nejpodrobněji zakresluj svá pozorování do 

deníku, snaž se mu porozumět, vnímej ho všemi smysly, všímej si, které 

druhy zvířat přitahuje. 

✓ Spočítej větve, změř obvod kmene, odhadni výšku stromu, délku řapíku listu 

nebo jehlice, spočítej žilky na listu…  

✓ Staň se jeho ochráncem! 

✓ Do pracovního listu kresli svá pozorování v jednotlivých ročních obdobích. 

 

Zdroje: 

✓ Li: Hana Műhlhauserová – Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k 

přírodovědnému učivu pro 4. ročník. Nakladatelství Hanami, 2013. 

✓ http://www.newdesignfile.com/post_bare-tree-vector-graphics_386381/ 

✓ Li: Zdena Čížková -  Ekologická výchova nejmenších a malých (projekty a 

námětník). Vydalo Pražské ekologické centrum, Praha 1, 1996.  

http://www.newdesignfile.com/post_bare-tree-vector-graphics_386381/


Sborník aktivit využívajících zahradu při ZŠ a MŠ Nezdenice jako živou učebnu pod širým nebem 
 

                             JARO                                  LÉTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PODZIM                                  ZIMA 
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4. Prvouka, pracovní činnosti, tělesná výchova 

Ochranné zbarvení živočichů 

Pomůcky:  

Brambory, špejle, zápalky, kukuřice, kaštany, 

pórek, hřebíčky apod. 

Cíl: zjistit, „zda je možné, aby bystrozraké 

oko dravce přehlédlo kořist“ – má-li ochranné 

zbarvení živočichů svůj význam 

Postup: 

✓ Dvě skupiny dětí vytvoří ze špejlí, brambor aj. živočichy, kteří v určitém 

prostředí (zahrady) mohou uniknout zraku dravce. 

✓ Výrobky půjdou umístit na horní a dolní školní zahradu tak, aby splývaly se 

svým okolím (ne ukrýt, zahrabat apod.). 

✓ Z dětí se stanou predátoři, kteří se snaží objevit kořist – najít živočichy 

druhé skupiny. 

✓ Z výrobků připravíme výstavku, pojmenujeme živočichy. 

✓ Během následující diskuse si klademe otázky:  

„Kteří živočichové ne/byli nalezeni a proč? V jakém prostředí se výrobky 

lépe ukrývaly? Mají zvířata možnost obrany před dravci? Jak se mohou 

bránit živočichové, kteří nejsou vybaveni ochranným zbarvením?“ 

(ochranné reakce - pohyb, stavba těla, způsoby kolektivní ochrany, varovné 

signály aj.)  

 

 

Zdroje:  

✓ Fotografie – autorka práce. 

✓ Li: Kolektiv autorů Lipky, školského 

zařízení pro environmentální 

vzdělávání. Hrajeme si na přírodu 

(soubor her s ekologickou tematikou). 

Brno 2011, 2. vydání. 
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Prvouka, tělesná výchova 

Ptačí rodinky 

Pomůcky: 

Odstřižky látek, kousky silnějších provázků, papírové koule. 

Cíl:  

Vyzkoušet si stavbu ptačího hnízda na jaře, seznamovat se s různými druhy ptáků, 

jejich hlasy, zbarvením (rozdílů u samečků a samiček), typy hnízd, velikostí 

vajíček, vývojem ptáků do vajíčka, zvláštním chováním ptáků – kukačka klade 

vajíčka do cizích hnízd, čápi a vlaštovky se vrací po příletu do svých „starých“ 

hnízd apod. 

Postup: 

✓ Na zahradě rozházíme kousky látek a papírové koule. 

✓ Děti ve dvojicích přestavují ptačí rodiče (zvolí si samičku a samečka). 

Z provázku si vytvoří kruh představující obrys hnízda. Cílem každé dvojice 

je postavit si hnízdo a naklást do něj 5 vajíček. 

✓ Na povel začnou samečci přinášet po jednom kousky látky samičkám do 

hnízda tak dlouho, dokud jimi samička v hnízdě nevyloží celou plochu 

kruhu. 

✓ Sameček zůstane v hnízdě a vybíhá samička – po jednom nosí vajíčka do 

hnízda. 

Obměna: výroba hnízda z trávy, slámy či sena – vytvoříme „hada“, kterého 

obmotáváme provázkem nebo nití. Hada pak stočíme do tvaru hnízda. 

Zdroje: 

✓ Li: Kolektiv autorů Lipky, školského zařízení pro environmentální 

vzdělávání. Hrajeme si na přírodu (soubor 

her s ekologickou tematikou). 

Brno 2011, 2. vydání. 

✓ Fotografie – autorka práce. 
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Prvouka, tělesná výchova 

Život pod kameny 

Pomůcky: skleničky např. od dětské výživy, píšťalka 

Cíl: zjistit, jak se chovají kryptozoičtí živočichové v nebezpečí; pochopit jejich 

význam v přírodě – jsou to významní rozkladači (živí se odumřelou organickou 

hmotou) 

Postup: 

✓ Z hráčů jsou lovci drobných živočichů – hledají nejenom pod pozorovacími 

skly na naší zahradě, ale i pod kameny, ve vlhku... 

✓ Budou sledovat chování živočichů v okamžiku, kdy jsou vyrušeni např. 

odstraněním kamene, puštěním denního světla. Do jedné nádoby sbírají 

živočichy, kteří po vyrušení spěchají do jiného úkrytu, do druhé ty, kteří 

znehybní (těch bude méně, předstírají mrtvé živočichy – nepřitahují dravce 

svým pohybem). 

✓ Asi po 15 minutách si budou děti zvířátka prohlížet, hledat rozdíly v tělesné 

stavbě obou skupin, popř. se se pokusí některé určit. Poté je vrátí do přírody. 

✓ HRA: Jeden dravec (jezevec, liška, medvěd aj.) se bude snažit získat co 

největší úlovek. Ostatní hráči – kořist se snaží dravce oklamat znehybněním 

a dostat se přitom co nejrychleji do bezpečí úkrytu. Dravec stojí 3 metry od 

kořisti, zády k nim. Kořist stojí také zády k dravci, úkryt je asi 15 metrů před 

nimi. 

Na písknutí vedoucího se kořisti začnou pohybovat k úkrytu. Dravec se 

může kdykoli ozvat (zavrčením, zakrákáním apod.) a poté otočit ke kořisti. 

Kořist se snaží ihned znehybnět. Pokud dravec uvidí u někoho pohyb, 

vyloučí jej ze hry. Vedoucí dá signál k pohybu a hra se opakuje, dokud se 

všechny kořisti nedostanou do úkrytu, anebo je dravec neuloví. 

Zdroje: 

✓ Li: Kolektiv autorů Lipky, školského zařízení pro environmentální 

vzdělávání. Hrajeme si na přírodu (soubor her s ekologickou tematikou). 

Brno 2011, 2. vydání. 

✓ Fotografie živočichů: https://www.google.cz 
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 Štětinatka obecná                                           Stonožka škvorová  

Střevlík zahradní                                          

Škvor obecný 

Svinka obecná                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Slimák popelavý 

Sametka rudá 

 

 

 

 

 

 

Mnohonožka zemní 
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5. Pracovní činnosti 

Vaření pro děti – jahodová bílková pěna, bylinkový čaj 

Pomůcky: 

Vaječné bílky, vanilkové cukry, med, ruční šlehače, plody ze školní zahrady – 

jahody, ostružiny, (vhodné i maliny, rybíz aj.) bylinky ze spirály (máta, meduňka 

aj.) na ozdobu, misky, poháry, lžičky. 

Cíl: prakticky užít rostliny a plody vypěstované na školní zahradě jako motivaci 

k dalším aktivitám (v zimě sypat do krmítek vypěstovanou slunečnici) 

Motivace citátem: 

„Není na světě bylina, aby na něco nebyla.“ 

Postup: 

✓ Nasbírat s dětmi zralé plody ze zahrady, umýt je. 

✓ Vaječné bílky děti šlehají s cukrem tak dlouho, až tvoří špičku. Do hmoty 

lehce vmíchat část plodů. 

✓ Pěnu připravit do pohárů či misek, dozdobit dalšími plody a snítkou bylinek. 

✓ Vroucí vodou zalít bylinky (třeba i mladou jarní kopřivu), nechat asi 5 minut 

luhovat na čaj. Možno dosladit medem. 

✓ Nezbývá, než dětem popřát „Dobrou chuť!“ a připojit přání velkého 

množství příjemně prožitých chvil na naší zahradě ☺!  

Zdroje: 

✓ http://www.delicious-blog-lucie.cz/2015/06/jahodova-pena.html 

✓ http://obrazky.4ever.sk/jedla-a-napoje/bylinkovy-caj-230355 

 

http://www.delicious-blog-lucie.cz/2015/06/jahodova-pena.html

