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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

BUDKA – budování kapacit a spolupráce neformálního
a formálního vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008247

Název programu

Za liškou Bystrouškou

Název vzdělávací instituce

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace

Adresa vzdělávací instituce a webová

Lipka – pracoviště Jezírko 97, Brno-Soběšice, 644 00;

stránka

http://www.lipka.cz/jezirko

Kontaktní osoba

Iva Křenovská

Datum vzniku finální verze programu

10. 9. 2019

Číslo povinně volitelné aktivity výzvy
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Forma programu

Vzdělávací cyklus na sebe navazujících výukových programů

Cílová skupina

Žáci prvního stupně ZŠ, 2.–4. třída

Délka programu

20 hod

Zaměření programu (tematická oblast,

Praktický program probíhající převážně v přírodním prostředí,
který žákům prostřednictvím příběhu o lišce Bystroušce nabízí
hlubší poznání i prožívání přírody a osvojení si některých
užitečných dovedností.
Zařazení dle RVP: Průřezová témata: Environmentální výchova.
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět.

obor apod.)

Tvůrci programu

Iva Křenovská, Roman Maxa, Jaroslav Slepička, Milan Juránek,
Tereza Cupalová, Andrea Hošková, Alena Lukjanová

Odborný garant programu

Iva Křenovská
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Specifický program pro žáky se SVP

ne

(ano x ne)

1.2 Anotace programu
Program žáky seznamuje s příběhem knihy spisovatele Rudolfa Těsnohlídka Liška Bystrouška.
Počáteční motivace a první část příběhu jsou realizovány prostřednictvím úvodního bloku –
7hodinového programu s názvem Bystrouška se představuje. V tomto bloku se žáci seznamují s dílem
Rudolfa Těsnohlídka, specifickou hanáckou mluvou, s problematikou domestikace divokých zvířat a
lesním ekosystémem. Na tento úvod navazují bloky ve škole, které téma dále rozpracovávají a využívají
jej v různých předmětech – např. v českém jazyce, výtvarné výchově, pracovních činnostech aj.
Program je zakončen exkurzí kolem Bílovic nad Svitavou jakožto dějištěm příběhu knihy. Kromě reflexe
proběhlé činnosti má tento závěrečný blok za cíl především prohloubit u žáků znalosti, seznámit je s
místopisem (s místy, která jsou spojena se životem spisovatele Těsnohlídka) a příběh uzavřít.
Motivace knihou Liška Bystrouška byla zvolena z důvodu jejího velkého potenciálu při vzdělávání –
umožňuje propojení přírodovědy a environmentální výchovy s kulturním pozadím a mezioborový
přesah do spousty předmětů (přírodopis, český jazyk, literatura, výtvarná výchova, hudební výchova,
myslivost). Díky knize se žáci navíc seznamují s osobností významného spisovatele, jehož přínos
společnosti nespočívá pouze v jeho novinářské a literární tvorbě, ale také v jeho dalších aktivitách,
které mají hluboký morální rozměr (záchrana opuštěného sirotka, vznik tradice rozsvěcování vánočních
stromů a s tím spojené charitativní akce…).
Program se jeví jako velmi vhodný zejména pro školy na Brněnsku, které mohou vyrazit do lesů v okolí
Bílovic nad Svitavou (místo děje), prohlédnout si Myslivnu Lišky Bystroušky a projít se Těsnohlídkovým
údolím se spoustou zastavení, seznamujících s životem toho velkého umělce.

1.3 Cíl programu
Cíl programu
Žáci prohloubí svůj vztah k přírodě a obohatí ho o vhled do ekologických vztahů. Pomůže jim k tomu
přímý kontakt s přírodou i koncipování programu, který stojí na pilířích environmentální výchovy
a souvislostního učení obecně.
Díky charakteru příběhu a propojení přírodovědy s aspekty kulturními žák rozšiřuje své znalosti
v oblasti biologie i v mnoha dalších předmětech (český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná
výchova). Žák se seznamuje s příběhem knihy a zejména prostřednictvím závěrečného výletu
s osobností Rudolfa Těsnohlídka propojuje kulturní a biologické informace, obohacuje slovní zásobu
v osvojovaných tématech, chápe problematiku domestikace, objevuje a aktivně zkoumá lesní
ekosystém s důrazem na lesní zvěř a ptactvo, pohybuje se ohleduplně a samostatně v přírodě
s využitím mapy a buzoly, chápe princip fotopasti, zná a prakticky využívá jednoduché výzkumné
metody (výzkumné otázky, postupy, sběry dat, vyhodnocení, prezentace), vnímá estetické hodnoty
přírody a prostřednictvím vícero aktivit si utváří pracovní návyky a dovednosti v samostatné i týmové
činnosti.
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Očekávané výstupy
Žák je po absolvování programu schopen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popsat děj knihy Liška Bystrouška a uvést specifika lesního ekosystému, do kterého je děj
zasazen,
uvést příklad hanáckého dialektu,
vysvětlit, co je to domestikace a jaká jsou její úskalí, uvést příklad úspěšné domestikace,
vyjmenovat některé druhy ptáků a přiřadit jim správný hlas,
popsat, jak vypadá nora lišky a jezevce,
rozpoznat základní druhy stop lesních živočichů,
orientovat se pomocí buzoly,
pracovat s mapou a zorientovat si ji,
nainstalovat fotopast a definovat, na jakém principu funguje,
určit základní druhy živočichů na louce, pracovat pomocí smýkadla a kelímkové lupy,
vyrobit jednoduché ptačí krmítko a budku a pracovat výtvarnou metodou ťupkování.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Kompetence k učení – žák má pozitivní vztah k učení díky atraktivitě metod výuky a realizace velké
části výuky, v níž má žák co největší možný přímý kontakt s přírodou.
Kompetence k řešení problémů – žák užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické
postupy, např. prostřednictvím práce s buzolou při řešení úkolů s využitím principu tzv. smart game
(jezevčí doupě) aj.
Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a
rozvíjí je např. prostřednictvím práce s knihou Liška Bystrouška s prvky hanáckého dialektu.
Kompetence sociální a personální – žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé
skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného
úkolu, a to např. při zpracování pracovního listu v rámci výletu či při skupinové práci u řady aktivit.
Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení a přistupuje
k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale i z hlediska ochrany svého
zdraví i zdraví druhých. Tuto kompetenci žák rozvíjí např. prostřednictvím výroby ptačí budky/krmítka.

1.5 Forma
Skupinová, prezenční

1.6 Hodinová dotace
Cyklus vzdělávacích aktivit je koncipován takto:
•
•
•

úvodní výukový blok v délce trvání 7 x 45 min, přičemž aktivita 2. 1. 7. Téma č. 7 je pouze
volitelná a lze ji vynechat,
dílenské činnosti (výroba krmítka a budky) – celkem 3 x 45 min,
stopování – 2 x 45 min,
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•
•
•

výtvarná výchova – 2 x 45 min,
bádání – 2 x 45 min,
závěrečná exkurze (výlet) – 4 x 45 min

Celkový časový rozsah vzdělávacího programu je 20 vyučovacích hodin.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je pilotně ověřen na 3 třídách v počtu cca 25–30 žáků ve školním roce 2018/2019. Cílovou
skupinou jsou žáci prvního stupně ZŠ, konkrétně 2.–4. třídy ZŠ.

1.8 Metody a způsoby realizace
Budou využity následující metody:
Metody slovní: vysvětlování – vysvětlování jednotlivých aktivit; práce s textem – práce s úvodním
úryvkem knihy Liška Bystrouška; rozhovor – závěrečný komunitní kruh po programu.
Metody názorně demonstrační: předvádění a pozorování – pouštění ptačích hlasů, práce s buzolou,
s dalekohledem; promítání – promítání snímků z fotopasti; dramatické metody – pantomima; práce
s obrazem – při využití ilustrací Stanislava Lolka; práce s audionahrávkami – ptačí hlasy; instruktáž
– instalace fotopasti, práce s buzolou.
Didaktické hry: běhací – bojovka (lišky a slepice); smart game (jezevčí nora) aj.
Metody praktické: vytváření dovedností – práce s dílenským náčiním, orientace pomocí buzoly,
stopování živočichů; manipulování – šetrná manipulace s živočichy; produkční metody – výroba ptačí
budky, výroba cestovního vaku, další výrobky na téma liška Bystrouška; badatelské metody – průzkum
bezobratlých živočichů.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1 Liška Bystrouška se představuje – 5 vyuč. hod
Jedná se o úvodní výukový program, který žáky seznamuje s první částí knihy Liška Bystrouška.
Jednotlivé aktivity jsou motivovány dějem knihy. Na úvod se žáci seznamují s tím, jak byla Bystrouška
chycena revírníkem Bartošem. Dále, jak Bystrouška vyrůstala na hájence, jaké problémy vyvstaly
v souvislosti se soužitím člověka a divokého zvířete (škody na drůbeži aj.) – tento blok je zaměřen
obecněji na domestikaci. Následuje část týkající se útěku Bystroušky do lesa, jejího života v lese (přežití
v přírodě, orientace v novém prostředí – opět zaměřeno obecněji na to, jak a podle čeho se živočichové
v přírodě orientují, lov, zajištění obydlí). Úvodní výukový program končí v příběhu knihy v okamžiku,
kdy se Bystroušce podaří vystrnadit jezevce z jeho pelechu a obsadit jeho noru.
Téma č. 1 O polapení lišky Bystroušky (vč. rozdělení třídy na poloviny) – 25 min
V prvních 45 minutách probíhá (losováním) rozdělení třídy na dvě poloviny a seznámení
s úvodním úryvkem knihy Liška Bystrouška. Text vypráví o polapení lišky revírníkem
a představuje žákům nejenom děj knihy, ale i typický styl mluvy, užitý hojně v knižní předloze
– hanácké nářečí.
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Téma č. 2 Domestikace živočichů – 20 min
Aktivita navazuje na problémy popisované v knize, spojené se snahou o domestikaci lišky.
Seznamuje žáky na vybraných druzích živočichů obecně s problematikou domestikace, a to
metodou pantomimy.
Téma č. 3 Soužití lišky s domácími zvířaty (slepicemi) – 45 min
Soužití lišky s ostatními zvířaty na statku myslivce je žákům představeno v podobě klasické
akční bojovky, při které žáci v kůži samotné lišky loví slepice.
Téma č. 4 Orientace v terénu – 45 min
Část programu, kdy liška prchá pryč ze statku a dostává se do volné přírody, se soustředí na to,
jak se živočichové orientují v přírodě. Samotná aktivita se poté zaměřuje na to, jak se v přírodě
může orientovat člověk. Jejím cílem je naučit žáky samostatně pracovat s buzolou. Během
trasy, vyznačené azimuty, se navíc žáci seznamují s různými živočichy, které může liška v lese
potkat.
Téma č. 5 Fotopast – 15 min
Žáci si prohlédnou fotopast, která je nainstalovaná v území, kde probíhá aktivita č. 4. Jsou
seznámeni s tím, jak fotopast funguje a k čemu se používá.
Téma č. 6 Ptačí hlasy – 45 min
Téma ptačích hlasů je žákům představeno pomocí aktivity využívající plyšové zpívající ptáky
a audionahrávky ptáků. Žáci hledají plyšové ptáky, ukryté v lese v pytlících, a poslechem jejich
hlasů je určují.
Téma č. 7 Jezevčí nora – 30 min
Následující aktivita seznamuje žáky s další částí příběhu, kdy Bystrouška obsazuje jezevčí noru.
Pomocí tzv. smart game žákům ukážeme, jak vypadá jezevčí nora, popíšeme způsob života
jezevce a upozorníme na možné problémy s nevítanou návštěvou v podobě lišky Bystroušky.
Jedná se o závěrečnou aktivitu tematického bloku 1, po které následuje zpětná vazba
(závěrečný kruh) a rozloučení.
Tematický blok č. 2 Liška Bystrouška v praktických dílnách – 3 vyuč. hod
V tomto tematickém bloku si žáci vyrobí jednoduché krmítko pro ptáky a ptačí budku.
Téma č. 1 Výroba ptačího krmítka – 45 min
Žáci si ve skupinách vyrobí z krabic od mléka krmítka, vyzdobí je přírodninami a naplní semeny.
Téma č. 2 Výroba ptačí budky – 2 x 45 min
V tomto bloku si žáci ve skupinách vyrobí ptačí budky, které poté rozvěsí v areálu školy či
v blízkém okolí. Naučí se pracovat s dalekohledy, aby pak mohli pozorovat ptáky při hnízdění.
Tematický blok č. 3 Stopování živočichů – 2 vyuč. hod
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Žáci během bloku rozliší základní druhy stop a seznámí se s možnostmi stopování živočichů.
Téma č. 1 Obecný úvod do stopování živočichů – 45 min
Žáci jsou pomocí ilustrací seznámeni s různými stopami živočichů a pomocí tiskátek se stopami
vytvoří obrázek, který je založen na ekologických vztazích v lesním ekosystému.
Téma č. 2 Stopování v terénu – 45 min
Žáci stopují živočichy v terénu – kromě stop, otištěných ve sněhu či blátě, hledají i další
pobytová znamení („drbací“ stromy divokých prasat, požerky, srst, peří aj.). Žáci dále
nainstalují fotopast, ze které poté pravidelně odečítají data.
Tematický blok č. 4 Liška Bystrouška ve výtvarné výchově – 2 vyuč. hod
V tomto tematickém bloku si každý žák samostatně vyrobí svůj cestovní vak s motivem lišky
Bystroušky a dále koláž ze semen.
Téma č. 1 Cestovní vak – 45 min
Žáci si vyzdobí cestovní vak – barvami na textil přenesou šablonu lišky na látku. Cestovní vak
poté mohou využít při závěrečné exkurzi.
Téma č. 2 Koláž ze semen – 45 min
V tomto bloku si žáci vyrobí obrázky květin v souvislosti s motivací: Liška hledá kamarády na
louce (návaznost na tematický blok č. 5).
Tematický blok č. 5 Průzkum louky badatelsky – 2 vyuč. hod
V tomto tematickém bloku proběhne průzkum lučního ekosystému, do kterého se liška Bystrouška
může dostat během svého putování, a seznamuje se tak s živočichy, kteří obývají louku. Žáci během
bloku pozorují, loví do kelímkových lup a určují zejména luční bezobratlé živočichy.
Téma č. 1 Příprava na průzkum a samotný průzkum – 2 x 45 min
Žáci jsou seznámeni s badatelsky orientovanou výukou, vytvoří si výzkumnou otázku
a hypotézu, týkající se lučních bezobratlých, a sepíší potřebné pomůcky. Žáci poté ověřují své
hypotézy v praxi – na vhodné luční lokalitě s využitím kelímkových lup a určovacích klíčů.
Tematický blok č. 6 Závěrečný výlet – 6 vyuč. hod
Jedná se o závěrečný výlet Těsnohlídkovým údolím (kolem Bílovic nad Svitavou), kdy se s žáky
posouváme v ději a seznamujeme je s místopisem.
Téma č. 1 Práce s pracovním listem (místopis) a mapou – průběžně po cestě
Žáci jsou seznámeni s mapou, s trasou výletu a s principem vypracování pracovního listu.
Během cesty dopisují ve skupinkách do pracovního listu body z mapy a odpovědi na otázky.
Prostřednictvím zodpovězení otázek se žáci seznamují s osobností Rudolfa Těsnohlídka
a s dalšími osobnostmi s ním spjatými (Lolek, Janáček…).
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Téma č. 2 Liška dělá neplechy revírníkovi – 45 min
Žáci si zahrají didaktickou hru, která vypovídá o neplechách, které Bystrouška tropí revírníkovi
po svém útěku z hájenky, když ji trápí hlad.
Téma č. 3 Střelba na lišku – 45 min
Žáci si zahrají didaktickou hru, která je v ději posune do místa, kdy revírník střílí po Bystroušce
a místo ní zasáhne a usmrtí svého vepře.
Téma č. 4 Předávání slov špionážně – 45 min
Žáci se pomocí didaktické hry seznámí s pokračováním a možným zakončením děje knihy Liška
Bystrouška.
Téma č. 5 Strasti a radosti lišek – 45 min
Žáci si zahrají didaktickou hru, která je seznámí s tím, jaké radosti a strasti mohou v životě
potkat potenciální potomky lišky Bystroušky.
Program je přenositelný i pro žáky jiných regionů – vyjma realizace Tematického bloku č. 6 Závěrečný
výlet. Lze ovšem využít jednotlivé aktivity tohoto bloku.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kniha Liška Bystrouška,
fotopast,
zakousnuté slepice – hračky pro psy ze zverimexu,
buzoly,
plyšoví ptáci se zvukem,
reproduktor na vábení ptáků,
smart game Jezevčí nora,
vaky + šablony lišky, barvy na textil,
krabice od mléka,
dílenské nářadí – kladiva, pily, pilníky, dřevěné desky, asfaltová lepenka, hřebíky různých typů,
elektrická vrtačka a vrták, rašple,
řezivo na ptačí budky,
semena a luštěniny,
obrázky stop,
tiskátka se stopami živočichů,
dalekohledy,
krabičkové lupy,
encyklopedie,
smýkadla,
určovací klíče,
pracovní listy,
mapy,
papírové koule,
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•

další pomůcky na hry – kolíčky, lana, žetony, hrací kostky, šátky na označení, zvoneček, píšťalka
apod.

1.11 Plánované místo konání
Tematický blok č. 1 probíhá na pracovišti Lipky – Jezírko. Tematické bloky č. 2–4 probíhají ve škole či
v blízkosti školy. Tematický blok č. 5 probíhá na vhodné louce – dá se spojit se školním výletem na
zajímavé místo v blízkosti školy. Závěrečný tematický blok č. 6 probíhá v okolí Bílovic nad Svitavou
(dějiště knihy Liška Bystrouška).

1.12 Způsob vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu
Cyklus vzdělávacích aktivit je složen z úvodního výukového programu (7 vyuč. hodin), několika kratších
vzdělávacích bloků probíhajících ve škole a jejím okolí (9 vyuč. hodin) a závěrečného výletu do
Těsnohlídkova údolí v blízkosti obce Bílovice nad Svitavou (cca 4 vyuč. hodiny). Zejména úvodní část
programu a poté aktivity na téma stopování živočichů je vhodné realizovat v blízkosti lesa a také mít
k dispozici dostatečně velkou hrací plochu (ideálně louku). V rámci badatelství je třeba navštívit vhodný
biotop – louku či les.
Vzdělávací program je také vhodný např. pro kroužky v rámci DDM, kdy je látka probírána postupně
v rámci několika schůzek a zakončena např. sobotním výletem. Vzhledem k terénnímu charakteru
některých částí je program možné realizovat v rámci schůzek skautů či pionýrských skupin. Motivace a
jednotlivé aktivity se dají využít pro potřeby letních táborů. Cyklus se jeví jako ideální motivace táborů
probíhajících o jarních prázdninách.

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů: 2
Předpokládané náklady
v Kč

Položka
Celkové náklady na realizátory / vedoucí kroužku
hodinová odměna pro 1 realizátora včetně odvodů
z toho

ubytování 1 realizátora
stravování a doprava 1 realizátora

Náklady na zajištění prostor

22 000
500
0
1000
0

Ubytování, stravování a doprava účastníků

500

doprava účastníků

500

z toho
stravování a ubytování účastníků
Náklady na učební texty

0
2000
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příprava, překlad, autorská práva apod.

1000

rozmnožení textů – počet stran:

1000

z toho
Režijní náklady

z toho

5000
stravné a doprava organizátorů

0

ubytování organizátorů

0

poštovné, telefony

0

doprava a pronájem techniky

0

propagace

0

ostatní náklady
odměna organizátorům
Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

5 000
0
29 500
500

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
www.lipka.cz
www.rvp.cz

Tato práce podléhá licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0
Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné autorskými právy a právy s nimi
souvisejícími, v případě, že při jejich vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace,
licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA. Tuto licenci je Příjemce povinen
v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného
odkladu po jeho vzniku a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k dispozici veřejnosti takovým
způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo
dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Pokud je držitelem autorských práv či práv s nimi
souvisejících k dílu nebo jinému předmětu ochrany, které vznikly na základě zakázky s použitím
prostředků této dotace, třetí osoba odlišná od Příjemce, je Příjemce povinen smluvně zajistit, aby tato
osoba připojila k dílu nebo jinému předmětu ochrany licenci Creative Commons za stejných podmínek
jako Příjemce.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1 Liška Bystrouška se představuje
2.1.1 Téma č. 1 O polapení lišky Bystroušky – 45 min
Milí žáci, viděl už někdo z vás lišku? Jak vypadala? Kde jste ji viděli? Co se vám na ní líbilo? Nás
v programech, které máme před sebou, bude také provázet jedna liška. Bystrouška se jmenuje.
Rozdělte se do skupin po 3 až 4 žácích. Dostanete sadu celkem pěti obrázků.1 Obrázky znázorňují části
příběhu o polapení lišky Bystroušky. Obrázky vlastně představují příběh, který nějak začíná a nějak
končí.
Vaším úkolem je seřadit obrázky
podle toho, jak si myslíte, že jdou
po sobě v příběhu (poskládat je
vedle sebe dle pořadí). Rozložte si
je před sebe, pod každý obrázek si
navíc tužkou můžete napsat,
kolikátý podle vás je (1 = první
v pořadí atd.).

Pokud chcete, můžete ostatním spolužákům sdělit, jak jste obrázky poskládali za sebou a jak si myslíte,
že příběh zní.
•
•

Co vám přišlo těžkého? Podle čeho jste se rozhodovali?
Komu šla spolupráce dobře? A proč myslíte, že se vám to dařilo?

Nyní vám budu předčítat jednotlivé části příběhu tak, jak jdou správně po sobě. Vaším úkolem je
poslouchat a na základě právě přečteného si samostatně ve skupině pořadí obrázků upravit.
Úryvek z knihy2
1. V Černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-lis tam, jako bys pil vody léčivé. Tam zamířil zatím
revírník a toužebně vyhlížel k temeni Báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala
1

Evokační obrázky o polapení lišky Bystroušky. In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd.
Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80-904135-0-4
2
Zdroj: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd. Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 97880-904135-0-4
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žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. „Dostaneme bóřku,“ vzdychl revírník. Posmekl a utíral pot z čela.
Ale hlava bolela a bolela. „Koňa by to porazilo. Lehnu si na chvilečku. Panímámě se řekne, že jsme číhali
na poberty. Však je dobrá ženská a uvěří.“
2. Na svahu k Černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí rodina po snídani. Matka podřimovala,
ježto maličká Bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spáti. Lezly jí zuby podočáky a to je s
maličkými vždycky svízel. Teď se sice Bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními
sourozenci a držela se vytrvale mamina hřbetu jak sukní.
3. „Jédamane, tótni se mami, co to,“ zažvatlala. Černonoska, Oháněček, Peřiderka, všecka ta drobotina
ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, mladého žabáka skokana, který
spadl doprostřed odkudsi z nebe a seděl tu udýchán, s očima vyvalenýma, jakoby byl míli utíkal.
Bystrouška k němu přičichla.
„Jé, ten je studené!“ vykřikla.
„A holé jako kámen,“ prohodila překvapeně Peřiderka.
„Oháňku zapomněl doma,“ divil se Oháněček.
„Mami, pjosím vás, a jí se to?“ zaškemrala mazlivě Bystrouška.
Stará liška neodpovídala. Libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu
prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát.
4. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého
šustotu v mlází. Lidská tvář vynořila se z houští. Revírník vrhl se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené
Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se třemi zbývajícími dětmi dala se do divokého
útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani
mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi.
5. Revírník Bartoš uchopil Bystroušku nelidsky za límec jak psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval
se. „Tož tak, ty kujóne, včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat, a že
proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky. Beztak naděláte
nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z teho si moc nedělé. My je máme taky, chudáci aji bohatí.
Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majó děcka radost.
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Trefili jste správné pořadí? Rozuměli jste
všem výrazům? Vítem, co nebo kdo je to
žluva? Rozumíte tomu, když se v této
hanácké mluvě řekne, že dostaneme
bóřku?
Společně si teď v kroužku zopakujme, co
bylo v příběhu důležité. Jak si myslíte, že to
bude s Bystrouškou dále pokračovat?
Sdělte své návrhy ostatním.
Foto: archiv autorů
Nakonec odpovězte:
•
•

Kdo byl Stanislav Lolek?
Jak vznikal psaný příběh Lišky Bystroušky?

2.1.2 Téma č. 2 Domestikace živočichů – 45 min
Jak asi tušíte, soužití Bystroušky s rodinou revírníka s sebou nese spoustu problémů. Přeměnit divoké
zvíře na domácí jen tak jednoduše nelze. U některých psovitých šelem se ale toto zdomácnění, kterému
říkáme odborně domestikace, vydařilo (vlk – pes). Jak je to možné?
Rozdělte se do dvojic. Stoupněte si naproti sobě. Budete odděleni lanem – lano takto navíc rozděluje
prostor místnosti na dvě části. V jedné části místnosti (vždy za vámi) leží obrázky původních divokých
živočichů. V druhé části místnosti leží obrázky z nich vyšlechtěných, domestikovaných jedinců. Celkem
jsou k dispozici 4 druhy obrázků původních, divokých živočichů na jedné straně místnosti (např. několik
stejných obrázků vlka, několik stejných obrázků pratura atd.), na druhé straně místnosti je více různých
obrázků domestikovaných zvířat, která byla vyšlechtěna z oněch 4 druhů divokých zvířat – tj. různá
plemena psů, skotu, koní a králíků (od každého živočicha existuje více vyšlechtěných forem a je dobré
tuto variabilitu ukázat).
Ti, kteří jsou teď po mé pravé ruce, si vzadu
vyberou obrázek původního divokého
živočicha. Vezmou si ho s sebou – ale nesmí
ho ukazovat. Vrátí se k lanu, kde je bude čekat
jejich spoluhráč. Tomu se pokusí beze slov
(pantomimou) předvést to zvíře, které si
vybrali. Pokud si jejich spoluhráč už bude
myslet, že ho poznal, zůstane zticha, otočí se
a dojde si pro obrázek zvířete, které z toho
zvířete vzniklo zdomácněním. Dvojici obrázků
si uschovejte u sebe a pokračujte
v předvádění dalšího živočicha. Předvádí opět
ten stejný žák. Jakmile ve dvojici uhádnete
2 živočichy a máte kompletní tyto dvě dvojice, Foto: archiv autorů
prohoďte si místa a role.
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Domestikovaní živočichové
Psi:3

německý ohař krátkosrstý – bišonek
– společenské plemeno
lovecké a pracovní plemeno

anglický buldok
– bojové plemeno

Koně:4

český chladnokrevník
– pracovní plemeno

anglický plnokrevník
– sportovní plemeno

starokladrubský kůň
– kočárový kůň

švédský červený skot
– mléčné plemeno

Highland
– primitivní masné plemeno

Skot:5

belgické modrobílé
– masné plemeno
3

Pesweb [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://www.pesweb.cz/cz/vyber-plemene
Horses-Online.cz [online]. 2001 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://www.horses-online.cz/index.php?mmi=0
5
Zootechnika [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu/plemena-skotu/
4
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Králíci:6

český strakáč
– masné plemeno

moravský modrý
– masné plemeno

zakrslý beran
– společenské plemeno

králík divoký

tarpan (divoký kůň)

Původní živočichové7

vlk

pratur
Odpovězte:
•
•
•

Co pomáhalo těm, kteří měli předvádět pantomimou zvířata?
Co bylo těžkého pro ty, kteří měli hádat?
Co je to domestikace?

6

Králíci [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://www.kralici.cz/plemena/
Domestikace [online]. 1999 [cit. 2019-06-18]. Dostupné
z: http://www.zoologie.frasma.cz/domestikace/domaci%20zvirata.html
Wikipedie [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tarpan
7
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•
•

Jak se jmenuje divoký předek krávy?
Máte některé domestikované zvíře doma i vy? Které?

2.1.3 Téma č. 3 Soužití lišky s domácími zvířaty (slepicemi) – 45 min
Bystrouška nám pomalu roste v dospělou lišku a miska mléka už jí ke spokojenosti nestačí. Co by se dalo
najít dobrého na zub doma na hájence? Že by něco z kurníku? Bystrouška je divoká šelma a jako taková
se těžko naučí, jakou kořist smí ulovit a jakou ne. Proto si občas zpestřila svůj jídelníček i něčím dobrým
ze statku. To se panu revírníkovi vůbec nelíbilo. My si teď společně lov lišek vyzkoušíme.
Hra funguje na principu klasické bojovky „vynášení šátků“. Prohlédněte si hrací území a rozdělte se na
dvě stejně početné skupinky. Každá skupinka má své území s tím, že jedna hranice území je společná
s druhou skupinkou. Každá skupinka si do území rozmístí své kohoutky – tři pro skupinu. Všichni se nyní
postavte do svého území.
Budeme hrát 10–15 min. Úkolem každého
družstva je hlídat si své kohoutky, a přitom
vynášet kohoutky z území druhé skupinky.
Kohouta smíte vynést jen tehdy, pokud váš hráč
vnikne do území druhé skupinky a vezme
kohouta do ruky. Poté s ním už můžete pokojně
odejít a položit si ho do vlastního území. Má to
však jeden háček – protihráči vás mohou ve
svém území (při kradení) plácnout. V tom
okamžiku jste nefunkční hráč a dřepnete si na
místě, kde vás plácli, tzn. v cizím území.
Zachránit vás může jen váš spoluhráč, který
vnikne celý do cizího území a plácne vás.
Foto: archiv autorů
Pozor ale: Hráč, který jde zachraňovat, pak nesmí vzít kohouta, ale vrací se zpět do svého území. Stejně
tak i zachráněný. Hra končí uplynutím časového limitu a vyhrává skupinka, která má více kohoutů.
Odpovězte:
•
•
•

Jak se vám hrálo? Proč se vám hrálo dobře/špatně?
Podařilo se vám uloupit nějakého kohoutka?
Jaká herní strategie se vám nejvíce osvědčila?

2.1.4 Téma č. 4 Orientace v terénu – 45 min
Jak si myslíte, že to s Bystrouškou pokračovalo? Dávení slepic se panu revírníkovi vůbec nelíbilo. Lišku
vyhnali do lesa. Vyznat se v neznámém lese může být pro Bystroušku, která doposud poznala jen
prostředí hájenky, zprvu složité. Jak se vyznat v hlubokých lesích? A na jaké živočichy je možné během
putování lesem natrefit?
Nyní dostanete do dvojice buzolu. Prohlédněte si ji. Na jednoduchém příkladu si vyzkoušíte, jak buzola
funguje.
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•
•
•
•
•

vezměte si buzolu do ruky a zjistěte, čím se dá na buzole otáčet a k čemu jsou určené šipky pro
orientaci,
popřemýšlejte, jak jsou značené světové strany,
odpovězte, po jakých stupních jsou vyznačeny azimuty na buzole (např. po dvou nebo deseti
stupních),
vysvětlete princip střelky (střelka ukazuje vždy na sever),
dle jednoduchého azimutu určete, jakým směrem byste šli

Nyní si najděte význačný bod v krajině (jehličnan
mezi listnáči, sloup, cestu atd.), na který azimut
ukazuje. Za tím bodem jděte tak, abyste se
neodchýlili od správného směru, který jste si
určili.
Teď se společně vydáme obejít trasu v lese. V
lese jsou na stromech vyznačené azimuty a dále
zde možná spatříte i některé živočichy, se
kterými se Bystrouška mohla v lese potkat.
Vyrazte dle zadaných azimutů. Zadané azimuty
vás dovedou vždy ke konkrétnímu stromu/
lomovému bodu. Vaším úkolem je celou trasu
pomocí buzoly obejít a zapamatovat si, které
živočichy jste během cesty potkali.
Bloudili jste moc? Nebo se vám podařilo trasu
bez problémů obejít?
Odpovězte:
• Které živočichy jste během cesty
potkali?
• Podle čeho jste je poznali?

Foto: archiv autorů

2.1.5 Téma č. 5 Fotopast – 45 min
Milí žáci, jak můžeme zjistit, že se v lese vyskytuje nějaký živočich? Jednou z možností jsou pobytová
znamení – tj. znamení toho, že se v lese vyskytuje nějaký živočich (např. stopy, srst, požerky aj.).
Můžeme třeba ale na živočichy i něco nastražit, a tak zjistit, zda tam jsou, či nejsou? Ano, můžeme.
K tomuto účelu používáme tzv. fotopast. Je to něco jako kamera, která reaguje pomocí pohybového
čidla na pohyb, a zaznamená tak, co se kolem ní mihlo.
Prohlédněte si fotopast8:

8

Dostupné z: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Zari---2009/Jak-vybirat-a pouzivat-fotopasti
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Pohled dovnitř přístroje – většina fotopastí je
napájena pomocí klasických baterií.
Běžný typ fotopasti – pohled zepředu
Sami si vyzkoušejte citlivost fotopasti a proběhněte se před ní tak, aby vás fotopast zachytila. Můžete
vyzkoušet různou sekvenci pohybu. Zkuste se vyfotit ve skoku nebo při hopkování jako zajíci.
Nyní se podíváme, co nám fotopast zachytila. Nejenom dnes, ale i v minulosti. Poznáte všechny
živočichy?
Jak se jmenují živočichové, které fotopast zachytila?

Zdroj: 3x archiv autorů

JJmenuji se:

Jmenuji se:

Jmenuji se:

2. 1. 6. Téma č. 6 Ptačí hlasy – 45 min
Aby se Bystroušce v lese dobře dařilo, musí toho znát co nejvíc o svých lesních spolubydlících. V lese je
mnoho druhů ptáků, kteří mohou Bystroušce sloužit jako malá svačinka nebo ji třeba na něco důležitého
upozornit. Jak se v nich ale vyznat, když každý z nich zpívá nějakou jinou písničku?
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Do skupiny dostanete obrázky9 několika druhů ptáků. Prohlédněte si je. Nyní vám pustím z reproduktoru
hlas některého z ptáků. Vaším úkolem bude se ve skupině poradit a vybrat obrázek ptáka, který hlas
vydává. Hru si párkrát zopakujeme, abyste si vybrané hlasy zafixovali.
Nyní se podívejte na tyto pytlíčky. V každém je schovaný plyšák ptáka. Pytlíčky se schovanými plyšáky
jsou rozmístěné zde v lese – na stromě visí pytlík s plyšákem, každý pytlík má své číslo. Do dvojice či
trojice dostanete formulář, kam máte dopsat čísla k ptačím druhům tak, aby hlas odpovídal. Tedy
přiběhnete k pytlíku a zmáčknete ho — ozve se hlas. Poradíte se, komu hlas patří, a do formuláře
doplníte ke zvolenému ptačímu druhu číslo z pytlíku. Pokud nebudete vědět, můžete se za mnou přijít
poradit – budu mít u sebe reproduktor a na požádání vám pustím hlas konkrétního ptáka pro kontrolu.

Obrázek a název ptáka

Sem doplňte
číslo pytlíku

PĚNKAVA OBECNÁ

STRAKAPOUD VELKÝ

KOS ČERNÝ

9

Zdroje fotografií (v pořadí za sebou): FotoAparát [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné
z: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/fotografie/235217/
JiWa Foto [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: http://www.jiwa-foto.cz/G2_6_8.html
Naturfoto [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/kos-cerny-fotografie-25594.html
O ptácích [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://www.ptacionline.cz/cz/o-ptacich
iReceptář [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://www.ireceptar.cz/zvirata/8-ptacich-druhu-na-krmitkucastych-hostu-poznate-je.html
Pixabay [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/vrabec-dom%C3%A1c%C3%ADvrabec-3508495/
Škola-servis [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://skola-servis.cz/produkt/zluna-zelena/
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SÝKORA KOŇADRA

ČERVENKA OBECNÁ

VRABEC DOMÁCÍ

ŽLUNA ZELENÁ

2.1.7 Téma č. 7 Jezevčí nora – 45 min
A teď zpět k Bystroušce. Zima je dlouhá a i Bystrouška se potřebuje někam schovat. Kde by se jí mohlo
líbit? Jak může vypadat liščí obydlí? Liščí nora je v zemi vyhrabané obydlí, které slouží zejména jako
úkryt a prostor pro vyvádění mláďat. Mimo období rozmnožování dává většina lišek přednost životu
venku. Bystrouška si k bydlení zabrala noru jezevčí. Jezevec se jí samozřejmě nechtěl vzdát jen tak, lišce
se ho ale podařilo vypudit. Podaří se to i vám?
Rozdělte se do čtveřic (budete hrát 2 proti 2).
Každá čtveřice má jednu hru. Hra funguje na
principu tzv. smart game. Každá dvojice má
2 barvy. Cílem každé dvojice je najít cestu ven
z nory dřív než soupeři, tj. postupně pokládat
cestičky na hrací pole tak, abyste vytvořili cestu
ven z hracího plánku co nejrychleji. Existuje pouze
jedno správné řešení a platí, že všechna políčka na
hracím plánku musí být na konci hry zaplněna (tj.
vítězné dvojici nesmí na konci hry zbýt žádná
cestička).

Foto: archiv autorů
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Odpovězte:
•
•

Jak rychle se vám podařilo najít pro jezevce cestu ven?
Jakou strategii jste při hledání nejrychlejší cesty ven zvolili?

2.2 Tematický blok č. 2 Liška Bystrouška v praktických dílnách
2.2.1 Téma č. 1 Výroba ptačího krmítka – 45 min
Milí žáci, v předchozích hodinách jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o ptácích, které může
Bystrouška vidět při svém putování lesem. Pamatujete si všechny? Na které z nich můžete běžně narazit
i při procházce v parku nebo u vás na zahradě? Jak je můžete podpořit a pomoci jim během zimy?
Vyrobíme si jednoduché krmítko.
Pracovní postup:
1. Vezměte si prázdnou krabici od mléka nebo džusu, kterou jste si
přinesli.
2. Nůžkami prostřihněte otvory po stranách krabice (okna).
3. Krabici ozdobte pomocí tavné pistole různými přírodninami
(klacíky, listy, jehličí aj.).
4. K horní části připevněte provázek (drát) k upevnění krmítka.
5. Krmítko pověste a dovnitř nasypte připravenou krmnou směs.
Foto: archiv autorů
Do krmítka budeme pravidelně dosypávat ptákům pochoutky. Nejlepší je černá slunečnice, tu mají ptáci
nejraději. Dobře poslouží ale třeba i proso, lněná či konopná semínka, mák nebo obilí. Velkou lahůdkou
jsou pro ptáky drcená jádra ořechů. Po skončení zimy krmítko zase sundáme.

Foto: 2x archiv autorů
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Odpovězte:
•
•

Na čem si ptáci nejraději pochutnávají?
Které potraviny do krmítka nepatří?

2.2.2 Téma č. 2 Výroba ptačí budky – 2 x 45 min
Jak pomoci ptákům během zimy, již víme. Ale co během hnízdění? Dobrou pomocí a ochranou pro
některé druhy ptáků je vyvěšení hnízdní budky. Několik budek (tzv. sýkorníků) si teď vyrobíme
a následně pověsíme do přírody. K budkám poté můžeme chodit a zdálky pozorovat, zda ji nějaký pták
osídlil.
Rozdělte se do pracovních skupin. Vlastní výrobní postup budky je rozdělen na výrobu čela budky,
tří boků, odnímatelné stříšky a spodku budky. V závěru práce si k budce přiděláme příchytné prkno
a střechu pobijeme asfaltovou lepenkou. Myslete na to, že budka pro pěvce by měla mít výšku
minimálně 30 cm.
Podrobný popis výroby sýkorníku:
1. Uřízneme 4 prkna šířky 16 cm a délky 30 cm – čelo, záda, boky.
2. Uřízneme 1 prkno šířky 20 cm a délky 24 cm nebo 26 cm – střecha.
3. Vyznačíme střed vletového otvoru na čelním prkně (průsečík úsečky 22 cm od užší hrany prkna
s podélnou osou prkna). Pomocí elektrické vrtačky a vrtáku do dřeva o průměru cca 3,2–3,5 cm
vyvrtáme vletový otvor.
4. Stlučeme záda a boky budky pomocí 3 hřebíků na každé hraně (2 ks cca 3 cm od krajů prkna a
1 ks ve středu prkna).
5. Přitlučeme střechu budky pomocí 4 nebo 8 hřebíků – buď lícující se zády, budka bude mít
přesah 8 cm ze směru vletového otvoru – rozměr střechy 20 x 24 cm (návaznost na bod 13),
nebo s přesahem i u zadní stěny – střecha bude umístěna na šířku vzhledem k vletovému
otvoru – rozměr střechy 26 x 20 cm a bude přesahovat na všechny strany (návaznost na bod
12).
6. Čelní prkno z horní strany buď rašplí o cca 0,3–0,5 cm snížíme, nebo pilkou podél horní hrany
seřízneme pod úhlem 45°, aby vzniklo zkosení a čelo šlo podél pantů otvírat.
7. Čelo vložíme do budky asi 2–3 cm od vrchu (ale na obou stranách ve stejné vzdálenosti) a
přitlučeme pomocí dvou hřebíků k bokům. Tím vzniknou „panty“, kolem nichž se čelo bude
vyklápět. Na „panty“ používat hřebíky s kulatým průřezem! Ostatní používané hřebíky mohou
být jakéhokoliv průřezu.
8. Podle vzniklého otvoru pro dno vyřízneme prkno, které se po vsunutí do otvoru přitluče
pomocí 6 hřebíků pouze k zádům a bokům (většinou bude mít tvar nepravidelného
lichoběžníku, protože se v otvoru pro dno projeví všechny nepřesnosti při předchozím
nedodržení pravých úhlů, délky prken a stloukání prken k sobě). Čelo musí zůstat volné,
nepřitlučené!
9. Na boky cca 3 cm odspodu přitlučeme 2 hřebíky, které ohneme před čelo. Budou nám sloužit
jako obrtlíky a zajišťovat čelo v zavřené poloze.
10. Na střed spodní části čela můžeme přitlouct další hřebík a ohnout jej tak, aby sloužil jako
úchytka pro lepší úchop čela při jeho vyklápění. Nebo jeden hřebík můžeme zatlouct do dna
a ohnout jako další obrtlík, fixující čelo v zavřené poloze. Když bude některá skupina rychlejší,
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může si ze špalíku dřeva opracovat úchytku (knoflík), která se přišroubuje vrutem ke spodní
části čela.
11. Střechu potáhneme asfaltovou lepenkou tak, aby přesahovala i přes boky. Lepenku přitlučeme
hřebíky na lepenku.
12. Takto sestavenou budku zavěsíme na strom (větev) pomocí dvou vrutových oček, která se
zašroubují do boků budky v jejich horní části a jimiž protáhneme vázací či jiný pevný drát.
V tomto případě můžeme zvolit střechu přesahující všechny strany budky (viz bod 5.).
13. V případě, že chceme budku přitlouci ke kmenu hřebíkem, uřízneme zadní díl o cca 10 cm delší.
Takto vzniklý přesah umístíme při stloukání nad budku. V tomto případě musíme zvolit
střechu s přesahem pouze vpředu a na bocích (viz bod 5.).

Při řezání se vám bude určitě hodit spolupráce
s kamarádem. Foto: archiv autorů

V praxi si vyzkoušíte platnost přísloví „Dvakrát měř,
jednou řež“. Foto: archiv autorů

Odpovězte:
•
•

Proč je dobré vyvěšovat budky?
Co bylo při týmové spolupráci důležité?

2.3 Tematický blok č. 3 Stopování živočichů
2.3.1 Téma č. 1 Obecný úvod do stopování živočichů –
45 min
Každá správná liška musí dobře znát své okolí a ostatní
obyvatele lesa. S některými z nich jsme se již seznámili,
ti hlavní nám ale pořád chybí. Napadne vás, kteří to
jsou? Vyjmenujte je.
Nyní si vylosujte kartičku. Na kartičce je nakreslený
živočich a k němu i jeho stopa. Obrázek si pořádně
prohlédněte. Na smluvený signál začnete hledat
spolužáky s kartičkou se stejným živočichem. Každá

Foto: archiv autorů
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skupinka pak popíše, jakému živočichovi daná stopa patří. Vidíte na stopě nějaké prsty, nebo se jedná
spíš o kopýtka? Obtiskuje živočich ve své stopě drápy?
Každá skupinka nyní obdrží sadu tiskátek, bílý papír velikosti A3, zalaminované archy stop zvířat (jak ve
skutečnosti stopy těchto 6 zvířat vypadají). Vaším úkolem je vytvořit příběh, který se odehrál na sněhu,
pomocí tiskátek. To znamená, které zvíře kam šlo, co dělalo, koho sežralo atd. Fantazii se meze
nekladou, ale příběh by měl být skutečný.
Na konci každá skupinka svůj příběh ostatním povypráví.

Co už vím o stopách zvířat? Doplň ke každé stopě10 název živočicha.
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

10

Zdroj: Skaut Těrlicko [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://skaut terlicko.webnode.cz/pro-cleny/
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2.3.2 Téma č. 2 Stopování v terénu – 45 min
Milí žáci, stopy na obrázku už umíte poznat dobře.
V terénu je to ale mnohem náročnější. Nyní se
společně vydáme do lesa a zkusíme nějaké stopy
najít a určit.
Rozdělte se do dvojic. Ve dvojicích budete hledat
pobytová znamení. Pobytová znamení jsou
důkazy, že v lese pobývá nějaký živočich.
Znamením může být stopa, trus, zbytky srsti,
kořist, obydlí aj.
Nálezy si společně prohlédneme a určíme, komu
patří.
Odpovězte:
•

Foto: archiv autorů

Jak se vám pracovalo v terénu? Jaká
pobytová znamení jste objevili?

2.4 Tematický blok č. 4 Liška Bystrouška ve výtvarné výchově
2.4.1 Téma č. 1 Cestovní vak – 45 min
Zanedlouho nás čeká výlet po stopách lišky
Bystroušky. Na výlet si proto vyrobíme svůj vlastní
cestovní vak s motivem lišky.
Každý z vás dostane cestovní vak bez motivu.
Dovnitř vaku strčíte kus tvrdého kartonu, aby se
vám barvy nepropily. Poté přiložíte na látku
šablonu, kousek houbičky namáčíte do barev na
textil a „vyťupkujete“ obrázek lišky. Barvy schnou
cca 1 den. Jakmile barvy zaschnou, je třeba ještě
obrázek přežehlit přes pečicí papír po dobu cca 2
min – záleží na konkrétní značce barev na textil.
Foto: archiv autorů
2.4.2 Téma č. 2 Koláž ze semen – 45 min
Milí žáci, dělali jste už někdy koláž? Víte, co to je? Koláž je výtvarná technika a v překladu to znamená
něco jako „lepení“. Na zvolený podklad se lepí jiný materiál tak, aby vznikl obrázek s novým významem.
Z nabídky semínek a jiných přírodnin si vyberte ty, které se vám budou hodit na váš záměr. Přírodniny
budete lepit na papír, a vytvářet tak svoji koláž. Každý z vás si vytvoří svůj obrázek (nebo můžete
pracovat ve skupině). Nakonec všechny obrázky rozprostřeme vedle sebe a společně si je prohlédneme.
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Téma vašeho obrázku by mělo nijak souviset s tím, co už jste se dozvěděli o Bystroušce a o jejím životě.
Odpovězte:
•

Co jste na obrázku znázornili?

Představte svoji koláž spolužákům.

2.5 Tematický blok č. 5 Průzkum louky badatelsky
2.5.1 Téma č. 1 Příprava na průzkum a samotný průzkum – 2 x 45 min
Známe už spoustu lesních zvířat, různé druhy ptáků a víme toho hodně i o jejich životě. Životním
prostředím lišky ale není pouze les. Ráda loví třeba i na louce. Pojďme se společně seznámit s živočichy,
které tam může potkat. Na koho myslíte, že zde může nejčastěji narazit?
Rozdělte se do skupinek po 3 až 4 žácích, ve kterých budete spolupracovat po celou dobu. Řekneme si,
v jakých okruzích z přírody můžeme bádat. V této chvíli jsou to luční ekosystémy. Budeme pracovat na
principu tzv. bádání. Nejdříve bude třeba, abyste si vymysleli výzkumné otázky. Taková výzkumná
otázka může znít např.: „Jaké druhy živočichů potká liška na louce?“ Poté přijdete s tzv. hypotézou.
Hypotéza je tvrzení, nikoliv otázka. Musí se na ni dát odpovědět buď ano, nebo ne. Např. „Liška na louce
potká hlavně mravence.“
Vymyslete nyní zkusmo otázky a hypotézy, které budete potvrzovat nebo vyvracet. Ve skupině si každý
k vybranému tématu vytvoří otázky, které ho zajímají. Následně vybereme tři hlavní otázky, kterým se
budete v rámci týmu věnovat. Je dobré se od každého člena skupiny snažit vybrat jednu otázku.
Následně si napište metodiku, jak plánujete zkoumat své otázky, a sepište pomůcky, které potřebujete
pro svůj výzkum.
Nyní se přesuneme na louku. Je potřeba dobře rozvrhnout čas. Nejdříve si vysvětlíme práci s pomůckami
– s kelímkovými lupami a se smýkadly. Kelímková lupa zvětší uloveného živočicha. S lupou, ve které je
živočich, nesmíte třepat. Jakmile si svůj úlovek prohlédnete, položte lupu na zem, otevřete ji a nechte
živočicha vyběhnout nebo mu opatrně pomozte třeba klacíkem. Se smýkadly smýkáte v trávě do tvaru
ležaté osmičky.
Po návratu vypracujte poster, do kterého zapíšete a zakreslíte vše, co jste vyzkoumali. Poster poté
představíte ostatním.

2.6 Tematický blok č. 6 Závěrečný výlet
2.6.1 Téma č. 1 Práce s pracovním listem (místopis) a mapou – průběžně po cestě
Nyní se vydáme na výlet. Půjdeme po stopách lišky Bystroušky. Čeká nás výlet údolím Rudolfa
Těsnohlídka. Když budeme mít štěstí, možná uvidíme i opravdovou lišku.
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Rozdělte se do trojic (případně dvojic nebo čtveřic). Každá skupina ode mě dostane nejdříve mapu11
s čísly stanovišť a posléze pracovní list s fotkami12 a tužku. Vaším úkolem je během trasy výletu splnit
úkoly v pracovním listu. Trasa výletu je okruh. Nejdříve si prohlédněte mapu a zorientujte si ji podle
terénu. Ukažte rukou, kterým směrem půjdete na bod č. 1. Jakým směrem leží bod č. 8?
Na stanovištích (bodech), která jsou v mapě (pozor, pouze v mapě, nikoli v terénu) označena čísly, se
rozhlédněte. Z každého stanoviště byla focena jedna fotografie v pracovním listu. K fotografiím
dopisujte čísla, podle toho, o které stanoviště se jedná – cílem je mít správně očíslované všechny fotky.
Krom toho, u fotografií je ještě otázka, kterou máte za úkol zodpovědět. Aktivita není soutěž na rychlost.
Cílem je mít očíslované fotografie a pracovní list vyplněný co nejlepšími odpověďmi.

Ze zadní strany mapy je tabulka s 6 prázdnými okénky. Do
těchto okének si budete vlepovat za splnění úkolů v rámci
her po cestě (aktivity 3.6.2 až 3.6.4?) další ilustrace
Stanislava Lolka, které představují pokračování příběhu
knihy. Ilustrace dostanete již nastříhané vždy po skončení
hry. Ilustrace si samostatně vlepíte pomocí lepidla, které
dostanete. Popřemýšlejte, co který obrázek v ději
znamená.
Foto: archiv autorů
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Zdroj: archiv autorů, podklad dostupný z portálu Mapy.cz: https://mapy.cz
Obrázky k pokračování děje lišky Bystroušky. In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd.
Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80-904135-0-4
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Foto: 6x archiv autorů

2.6.2 Téma č. 2 Liška dělá neplechy revírníkovi – 45 min
Liška Bystrouška má sice svoji noru v lese, ale přišla zima a s ní i nedostatek potravy. Bystrouška se musí
naučit lovit, ale proč si trochu neulehčit život... Hájenka je blízko a na hájence spousta lákavých dobrot.
Liška si čas od času zajde uloupit něco k snědku k revírníkovi a to se Bartošovi pochopitelně vůbec nelíbí!
Nyní se proměníte v lišky, až na dva žáky. Jeden z nich bude představovat psa Lapáka a bude uvázaný
na laně ke stromu. Může se pohybovat pouze tak daleko, jak ho pustí lano. Jeho cílem je nenechat
ostatní žáky proběhnout až do hájenky. Pokud se jich při přeběhnutí dotkne, vrací se žáci zpět na start.
Pokud se žáka dotkne lano, platí to stejné. Hájenka je umístěna cca 20 m za Lapákem. V ní sedí revírník
Bartoš (druhý žák) a má na sobě připevněné kolíčky v počtu kusů, který odpovídá počtu dětí. Spí. Kolíčky
představují jeho nervy. Vy ostatní máte za úkol ho o nervy připravit – tj. proběhnout přes Lapáka, aniž
by vás chytil, dostat se až k revírníkovi, opatrně se k němu přiblížit a jeden kolíček mu vzít. Tím je váš
úkol splněn. Pokud se k revírníkovi připlížíte příliš hlasitě a on vás plácne, vrátíte se zpět na start,
proběhnete kolem Lapáka a zkusíte štěstí znovu.
2.6.3 Téma č. 3 Střelba na lišku – 45 min
Byť už žije Bystrouška dlouhou dobu v lese, není pro ni
jednoduché obstarat si potravu v drsných podmínkách
zimy. Proto si občas zajde na něco dobrého k panu
revírníkovi do kurníků. Jakmile revírník zjistí, že mu liška
loví na hájence, je rozčilený a rozhodne se lišku střelit.
Proto s jednoho večera usadí na dvorku s puškou a číhá na
lišku. Na to si teď zahrajeme.
Rozdělte se na poloviny. Jedna půlka představuje střelce a
druhá lišky. Na zem nyní natáhneme lano tak, že vytváří
cestu, kde jsou různé zatáčky.

Foto: archiv autorů
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Střelci se rozmístí rovnoměrně podél celé trasy
vytyčené lanem cca 2 m od lana a zakryjí si oči
pomocí šátku / pásky na oči. V ruce mají
papírovou kouli – každý žák 1 ks. Koule
představuje střelu, kterou se budou střelci snažit
zasáhnout procházející/probíhající lišky. Každý
střelec má tedy pouze jednu střelu. V okamžiku,
kdy ji vyčerpá, může si odkrýt oči a koukat se na
průběh akce – nesmí ovšem situaci nijak
komentovat (radit dalším střelcům). Žáci-lišky
mají za úkol projít podél lana celou trasu. Nesmí
je při tom zasáhnout koule střelce, tj. je třeba
našlapovat co nejvíc potichu. Pokud je zasáhne
koule, jdou zpět na start a zkusí štěstí znovu.

Foto: archiv autorů

Odpovězte:
• Jak byli úspěšní střelci?
• Které lišce se podařilo bez úhony projít celou trasu?
• Jaká strategie vám přišla nejlepší?
2.6.4 Téma č. 4 Předávání slov špionážně – shrnutí příběhu – 45 min
A jak to vlastně všechno dopadlo? Revírník lišku nestřelil, i když jednou už měla hodně namále. To jí
nastražil past, a uvěznil ji tak u sebe v komoře. Dostala pěkný výprask, naštěstí se jí ale podařilo
uprchnout. Pak přišlo jaro a Bystrouška už měla jiné starosti…
Rozdělíte se na týmy „policistů“ a „špionů“, v každém týmu bude zhruba 8 žáků. Týmů může být více
a vždy budou proti sobě vyzvídat informace policisté a špioni. Tým špionů se rozdělí na dvě družstva.
Jedno družstvo špionů dostane sadu slov, které bude pantomimou či jinými prostředky bez vydávání
zvuků a psaní předávat na dálku (cca 5 m) druhému družstvu špionů. Špioni se, ještě před tím, než
dostanou slova, domluví, jakým stylem se budou na dálku domlouvat, tak aby je policisté neviděli ani
neslyšeli. Druhé družstvo špionů má u sebe text s vynechaným prostorem, do kterého má zjištěná slova
zapsat tak, aby věty dávaly smysl. Tým policistů při předávání slov pozoruje špiony a zjišťuje, jaká slova
si předávají, a snaží se je doplnit do textu, který má k dispozici. Po předání slov se týmy vymění a
využívají druhou sadu slov a text k nim náležící.
Text č. 1 pro policisty a část špionů:
Jednoho dne revírník usnul v lese. Když se probudil, uviděl rezavou ……………, a aby mu žena
nenadávala, kde je tak dlouho, chytil jedno mládě z té rezavé rodinky. Doma se …………… vymluvil, že
na mládě hodně dlouho číhal a že je …………… pro svého syna Pepíka. Jak něco mělo být pro jejich syna
Pepíka, žena mu hned vše odpustila. Bystrouška se v …………… skamarádila s jejich …………… Lapákem.
Jednoho dne si Pepík se svým kamarádem hráli s Bystrouškou. Pořád ji za něco tahali, až se Bystrouška
naštvala a kousla Pepíka do ……………. Za trest musela být Bystrouška přivázaná k …………….
Slova k textu č. 1, která si předávají špioni:
rodinka, žena, chytit, myslivna, pes, lýtko, bouda
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Text č. 2 pro policisty a část špionů:
Bystrouška všelijak lákala …………… ke své boudě, aby je mohla chytit a sežrat. Když nadělala velké škody
kvůli slepicím, revírník ji chtěl zastřelit. Liška ale …………… provaz a utekla do lesa. Na louce našla
…………… jezevce, vyhnala ho a usídlila se v jeho hradě. Liška stále chodila do myslivny pro slepice.
Jednou se revírník rozzlobil a nalíčil na ni ……………. Bystrouška chodila do myslivny do komůrky pro
……………. Revírník ji tam zavřel a pak ji zbil holí. Jednou také na Bystroušku nalíčil kleště na louce.
Bystroušce se do kleští chytla …………… a uvízla v nich. Bolestí se však z kleští vytrhla, ale zůstal v nich
konec její oháňky. Později Bystrouška potkala Zlatohřbítka. V lese potom měli spolu velkou ……………
Slova k textu č. 2, která si předávají špioni:
slepice, překousnout, doupě, past, jitrnice, oháňka, svatba
Text č. 1 pro policisty a část špionů – kompletní:
Jednoho dne revírník usnul v lese. Když se probudil, uviděl rezavou rodinku, a aby mu žena nenadávala,
kde je tak dlouho, chytil jedno mládě z té rezavé rodinky. Doma se ženě vymluvil, že na mládě hodně
dlouho číhal a že je chytil pro svého syna Pepíka. Jak něco mělo být pro jejich syna Pepíka, žena mu
hned vše odpustila. Bystrouška se v myslivně skamarádila s jejich psem Lapákem. Jednoho dne si Pepík
se svým kamarádem hráli s Bystrouškou. Pořád ji za něco tahali, až se Bystrouška naštvala a kousla
kamaráda do lýtka. Za trest musela být Bystrouška přivázaná k boudě.
Text č. 2 pro policisty a část špionů – kompletní:
Bystrouška všelijak lákala slepice ke své boudě, aby je mohla chytit a sežrat. Když nadělala velké škody
kvůli slepicím, revírník ji chtěl zastřelit. Liška ale překousla provaz a utekla do lesa. Na louce našla doupě
jezevce, vyhnala ho a usídlila se v jeho hradě. Liška stále chodila do myslivny pro slepice. Jednou se
revírník rozzlobil a nalíčil na ni past. Bystrouška chodila do myslivny do komůrky pro jitrnice. Revírník
ji tam zavřel a pak ji zbil holí. Jednou také na Bystroušku nalíčil kleště na louce. Bystroušce se do kleští
chytla oháňka a uvízla v nich. Bolestí se však z kleští vytrhla, ale zůstal v nich konec její oháňky. Později
Bystrouška potkala Zlatohřbítka. V lese potom měli spolu velkou svatbu.
Odpovězte:
•
•

Co jsme se dozvěděli?
Jak to tedy s liškou Bystrouškou dopadlo?

2.6.5 Téma č. 5 Strasti a radosti lišek – 45 min
Jak to dopadlo s Bystrouškou, už víme. Ale co ta její mláďata? Liščí život je plný radostí, ale i strastí.
V následující hře si vyzkoušíme, jaké to je být liškou a co nás může v životě potkat.
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Vybraní žáci (1–3) budou představovat vlky.
Vy ostatní se rozdělte do 4 skupin. Jedna
skupina představuje jednu liščí rodinu.
Celkem máme tedy ve hře 4 různé liščí rodiny.
Každá rodina má svoji noru, tj. strom (nebo
jiné místo) označený šátkem. U nory má každá
skupina svoji hrací kostku a popis, co
znamenají hody kostkou.
V centru hracího pole je vyznačen kruh z lana,
který představuje prostor pro lov potravy
(myší). Zde je bezpečno. Stejně tak i v norách.
Uvnitř kruhu z lana jsou rozházené žetony – ty
představují myši. Na začátku hry začínají
všechny lišky ve svých norách. Vlci číhají
v prostoru mezi norami a kruhem s myšmi. Na
můj povel všechny lišky vybíhají a nosí myši –
vždy po jednom žetonu. Při tom je honí vlci.
Pokud vlk lišku chytí, liška se jde oživit za
mnou.
V určitém okamžiku zapískám na píšťalku. Na
zapískání se vrací všechny lišky zpět do nory,
poněvadž přichází nějaká událost. Jaká
událost to bude, rozhodne hod kostkou.

Zdroj: archiv autorů

Jedna liška z každé rodiny (dle domluvy, lišky se střídají) hodí kostkou. Podle toho, co padne, dostane
liščí rodina úkol. Seznam úkolů máte k dispozici ve své noře. Např. pokud padne 1, přišly vytrvalé deště,
ve skupině máte za úkol sborově zapět píseň „Prší, prší“. Až poté můžete pokračovat ve sběru potravy.
Cílem každé skupiny je zaopatřit si co nejvíce potravy.
Odpovězte:
•
•

Která událost vás nejvíce zdržela?
Jaká událost byla pro vaši liščí rodinu největším přínosem? Proč?
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3 Metodická část
Základním smyslem programu je posílit v žácích kladný vztah k přírodě a rozvíjet jejich manuální i další
dovednosti. To je dnes – zvláště pro městské děti – dosti zanedbávanou oblastí. Přitom je to pro rozvoj
jejich citového i rozumového vývoje zásadní. Program navíc výrazně podporuje schopnost komunikace
a spolupráce, samostatnost a tvořivost. V druhém plánu, daném příběhem lišky Bystroušky, žáci
poznávají zajímavé detaily ze života zvířat i samotného autora příběhu. Celý program je pak postaven
na využití metod zážitkové pedagogiky včetně přiměřeného ověřování žáky osvojovaných znalostí,
dovedností a kompetencí.

3.1 Metodický blok č. 1 Liška Bystrouška se představuje – 5 vyuč. hod
Jedná se o úvodní výukový program, který žáky seznamuje s první částí knihy Liška Bystrouška.
Jednotlivé aktivity jsou motivovány dějem knihy. Na úvod se žáci seznamují s tím, jak byla Bystrouška
chycena revírníkem Bartošem. Dále jak Bystrouška vyrůstala na hájence, jaké problémy vyvstaly
v souvislosti se soužitím člověka a divokého zvířete (škody na drůbeži aj.) – tento blok je zaměřen
obecněji na domestikaci. Následuje část týkající se útěku Bystroušky do lesa, jejího života v lese (přežití
v přírodě, orientace v novém prostředí – opět zaměřeno obecněji na orientaci různých živočichů, lov,
zajištění obydlí). Úvodní výukový program končí v příběhu knihy v okamžiku, kdy se Bystroušce podaří
vystrnadit jezevce z pelechu a obsadit jeho noru.
Cílové zaměření metodické části
•
•
•
•
•
•

žák se seznamuje s příběhem knihy, použitým hanáckým dialektem, svéráznou mluvou
typickou pro autora knihy a výtvarným stylem Stanislava Lolka,
žák obohacuje slovní zásobu v osvojovaných tématech,
žák chápe problematiku domestikace,
žák aktivně zkoumá lesní ekosystém s důrazem na lesní zvěř a ptactvo,
žák se pohybuje ohleduplně a samostatně v přírodě s využitím buzoly,
žák chápe princip fotopasti.

Očekávané výstupy
Žák je po absolvování metodického bloku 3.1 schopen:
•
•
•
•
•
•
•

popsat první část knihy Liška Bystrouška a uvést specifika lesního ekosystému, do kterého je
děj zasazen,
uvést příklad hanáckého dialektu,
vysvětlit, co je to domestikace a jaká jsou její úskalí, dále uvést příklad úspěšné domestikace,
vyjmenovat některé druhy ptáků a přiřadit jim správný hlas,
popsat, jak vypadá nora lišky a jezevce,
orientovat se pomocí buzoly,
nainstalovat fotopast a definovat, na jakém principu funguje.

3.1.1 Téma č. 1 O polapení lišky Bystroušky (vč. rozdělení třídy na poloviny) – 25 min
Forma a bližší popis realizace
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Žáci jsou prostřednictvím aktivity, zaměřené na řešení úkolu správně sestavit z obrázků posloupnost
děje, uvedeni do příběhu lišky Bystroušky. Své řešení následně srovnávají se skutečným příběhem
a s pomocí pedagoga reflektují.
Metody
Vysvětlování, práce s textem, práce s obrazem.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální.
Pomůcky
Úryvek z knihy pro pedagoga, sady obrázků malíře Stanislava Lolka (dle počtu skupin).
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Slyšeli jste někdy o lišce Bystroušce? A věděli jste, že podle některých zdrojů možná pobíhala
i v lesích kolem Jezírka a žila na zdejší hájence?
Žáci, rozdělení do skupin, dostanou sadu celkem
pěti obrázků. Obrázky znázorňují části příběhu
o polapení lišky Bystroušky. Úkolem žáků je
poradit se ve skupině a popřemýšlet, co je na
obrázcích zachyceno. Pedagog jim poté vysvětlí,
že obrázky představují příběh, který nějak začíná
a nějak končí. Úkolem žáků je seřadit obrázky
podle toho, jak si myslí, že jdou po sobě v příběhu
(poskládat je vedle sebe dle pořadí).
Foto: archiv autorů
Žáci obrázky seřadí, pedagog jim zatím správné pořadí nesděluje. Řekne jim, že bude předčítat
jednotlivé části příběhu tak, jak jdou správně po sobě. Úkolem žáků je poslouchat a na základě právě
přečteného si samostatně ve skupině pořadí obrázků upravit. Pokud žáci vydrží s pozorností, je vhodné
s nimi krátce probrat pro ně neznámá slova v textu (např. co je to žluva) a hanácké obraty (např.
dostaneme bóřku).
Příklad přiřazení úryvku z knihy k ilustraci malíře Lolka. Po přiřazení se pedagog žáků ptá: „Co je to
mlází? Kdo je to revírník? Za co chytil revírník Bystroušku?“
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Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka
Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl
podezřelého šustotu v mlází. Lidská tvář vynořila se
z houští. Revírník vrhl se po nejbližší lištičce. Prut
rozmazlené Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů,
zatímco matka se třemi zbývajícími dětmi dala se
do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška
vzpamatovala se zatím z úleku a umínila si, že
neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že
ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi.

Evokační obrázky a texty:13
V Černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-lis tam, jako bys
pil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k
temeni Báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva
naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. „Dostaneme
bóřku,“ vzdychl revírník. Posmekl a utíral pot z čela. Ale hlava
bolela a bolela. „Koňa by to porazilo. Lehnu si na chvilečku.
Panímámě se řekne, že jsme číhali na poberty. Však je dobrá
ženská a uvěří.“

Na svahu k Černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí
rodina po snídani. Matka podřimovala, ježto maličká Bystrouška
proplakala celou noc a nedala jí spáti. Lezly jí zuby podočáky a to
je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice Bystrouška již upokojila,
ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale
mamina hřbetu jak sukní.

„Jédamane, tótni se mami, co to,“ zažvatlala. Černonoska,
Oháněček, Peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem
v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, mladého
žabáka skokana, který spadl doprostřed odkudsi z nebe a seděl
tu udýchán, s očima vyvalenýma, jakoby byl míli utíkal.
Bystrouška k němu přičichla. „Jé, ten je studené!“ vykřikla.
„A holé jako kámen,“ prohodila překvapeně Peřiderka. „Oháňku

13

In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd. Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80904135-0-4
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zapomněl doma,“ divil se Oháněček. „Mami, pjosím vás, a jí se
to?“ zaškemrala mazlivě Bystrouška. Stará liška neodpovídala.
Libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň
trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě
rokovala, jak si s divným tvorem pohrát.
Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica
poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází.
Lidská tvář vynořila se z houští. Revírník vrhl se po nejbližší
lištičce. Prut rozmazlené Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů,
zatímco matka se třemi zbývajícími dětmi dala se do divokého
útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovala se zatím
z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila
chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi.
Revírník Bartoš uchopil Bystroušku nelidsky za límec jak psa
a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. „Tož tak, ty kujóne,
včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás šel
počíhat, a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem
vás nemohl pochytat všecky. Beztak naděláte nepleché nad
pytláka. Blech máš dost, ale z teho si moc nedělé. My je máme
taky, chudáci aji bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom,
ať z tebe majó děcka radost.

Všechny obrázky včetně kráceného úryvku z knihy jsou k dispozici v příloze 1. 1. tohoto dokumentu.

Výklad možných neznámých slov v textu:
•
•
•
•

revírník – osoba zajišťující hospodaření ve svěřené části lesa, v tzv. revíru,
poberta – zloděj, nenechavec, v kontextu knihy myšleno pytlák,
prut (mysl.) – liščí ocas,
uščuřovat se – potutelně se usmívat.

K Těsnohlídkově svéráznému jazyku:14
Do širšího čtenářského povědomí se Těsnohlídek zapsal hlavně druhou oblastí své tvorby, v níž zúročil
svou bohatou žurnalistickou praxi. Získal v ní zevrubnou znalost brněnského předměstí i kraje, celou
galerii svérázných postav a figurek brněnské provenience dokázal vykreslit s hlubokým porozuměním
a zájmem o jejich osudy i obdařit osobitým humorem. Novinářské zkušenosti využil k neobyčejně
výstižné jazykové charakteristice mluveného projevu svých hrdinů (patřil ostatně k předním znalcům
krajových dialektů).

14

Zdroj: https://www.brno.cz/obcan/vyznamne-osoby-a-vyroci/slavne-osobnosti/?pg=detail&idosobnosti=41
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Pro noviny byla původně napsána i nejznámější Těsnohlídkova knížka, rozmarná lyrická pohádka Liška
Bystrouška (1926). O několik let dříve zachytil malíř a nimrod Stanislav Lolek v kresbičkách pro své
vlastní potěšení příhody mazaného, lidmi ochočeného liščího mláděte. Okouzlený Těsnohlídek napsal
k obrázkům slovní doprovod. Děj zasadil do půvabné scenérie lesů v okolí Brna. Hluboce zažitý lyrický
obraz nespoutané a svobodné přírody se v příběhu prolíná s humorným líčením příhod z „člověčího“
života, zachycených s mimořádným citem pro jazykové odstínění dějů a postav. Těsnohlídek se projevil
jako skvělý pozorovatel života a básník přírodních krás. Kniha inspirovala Leoše Janáčka k opernímu
zpracování. Jeho Příhody lišky Bystroušky (poprvé v Brně 6. 11. 1924) jsou světoznámé.
3.1.2 Téma č. 2 Domestikace živočichů – 20 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci se seznámí s pojmem domestikace a zodpoví následující otázky: U jakých živočichů proběhla
domestikace úspěšně? Jaké jsou důvody domestikace, přínosy a úskalí?
Metody pro mladší žáky (2.–3. třída)
Dramatické metody – pantomima.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální.
Pomůcky
Obrázky živočichů původních a jejich domestikovaných variant – pro skupinu 15 žáků potřebujeme
8x pratura, 8x vlka, …, 8x různý skot, 8 různých králíků, prostě pro každou dvojici žáků kompletní sadu
4 divokých zvířat a jejich domestikovaných protějšků.
Příklady obrázků jsou v příloze č. 1.2.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Soužití Bystroušky s rodinou revírníka s sebou nese spoustu problémů. Domestikovat některá
zvířata prostě jen tak jednoduše nelze. U některých psovitých šelem se ale domestikace vydařila (vlk –
pes). Jak je to možné?
Žáky rozdělíme do dvojic. Dvojice si stoupne naproti sobě, je oddělena lanem – lano takto navíc
rozděluje prostor místnosti na dvě části. V jedné části místnosti (vždy za žáky) leží obrázky původních
divokých živočichů. V druhé části místnosti leží obrázky z nich vyšlechtěných, domestikovaných
jedinců. Celkem jsou k dispozici 4 druhy obrázků původních, divokých živočichů na jedné straně
místnosti (např. několik stejných obrázků vlka, několik stejných obrázků pratura atd.), na druhé straně
místnosti je více různých druhů obrázků domestikovaných zvířat, která byla vyšlechtěna z oněch
4 divokých zvířat – tj. různá plemena psů, skotu, koní a králíků (od každého živočicha existuje více
vyšlechtěných forem a je dobré tuto variabilitu ukázat). Žák, který předvádí, si vybere obrázek
původního živočicha – tak, aby jeho spolužák ze dvojice živočicha neviděl – a jeho úkolem je živočicha
pantomimou předvést. Druhý žák hádá. Jakmile ví, vybere z hromádky obrázků na své straně místnosti
některou z variant vyšlechtěného jedince (variant zde leží záměrně více, aby byla vidět variabilita
vyšlechtěných).
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Jeden žák ze dvojice vybíhá a vybírá živočicha,
kterého mu jeho spoluhráč předtím představil
pantomimou. Jakou podobu má ale tento
živočich, když je domestikovaný? Možností je
spousta…
Foto: 2x archiv autorů

Společně s pedagogem pak mohou žáci aktivitu
shrnout v kroužku a povědět si i něco více o tom,
k jakému účelu člověk daného živočicha
vyšlechtil.

Dvojici obrázků si žáci uschovají u sebe a pokračují v předvádění dalšího živočicha. Předvádí opět ten
stejný žák – opět původní divokou podobu živočicha. Jakmile dvojice uhádne 2 živočichy a má
kompletní tyto dvě dvojice, žáci si prohodí místa a role. Poté, co žáci mají všechny dvojice živočichů, si
o nich popovídáme. Představíme domestikaci a popřemýšlíme, k čemu člověk tyto druhy vyšlechtil,
např.: pes – pracovní, lovecký, „do bytu“; tur – na maso, na mléko; kůň – pracovní, dostihový; králík
– na maso, jako mazlíček.
Metody pro starší žáky (3.–5. třída)
Motivace a pomůcky jsou stejné jako ve verzi pro mladší žáky.
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáky rozdělíme do dvojic. Dvojici přidělíme obrázek divokého zvířete. Dvojice pak v obrázcích
domestikovaných zvířat, rozložených na druhém konci místnosti, hledá zvířata vyšlechtěná z jejich
divokého zvířete. Žáci vybíhají formou štafety, tj. vždy jeden ze dvojice. Když mají celou sadu obrázků
jednoho druhu, přemýšlí nad tím, jak by mohli domestikovaná zvířata rozdělit (např. pracovní a domácí
– pes, na maso či na mléko – kráva, tažný a dostihový – kůň atd.). Mohou chodit také za pedagogem,
aby jejich domněnky potvrdil. Následně každá dvojice představí ostatním žákům ve třídě své divoké
zvíře a z něj domestikovaná plemena a řekne, k čemu je dle jejich mínění člověk domestikoval.

Informace k domestikaci
Domestikace je postupné cílevědomé přetváření divoce žijících druhů organismů (živočichů, ale
i rostlin, bakterií) v druhy domestikované, vhodné k chovu. Jedná se o vícegenerační proces, který
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spočívá v trvalé genetické modifikaci zvířecího druhu, která vede k vrozené adaptaci na člověka. Člověk
o zvíře pečuje, má značný vliv na jeho reprodukci a získává potřebné suroviny (mléko, kůži aj.).
Proč vlk, a ne liška? Důležitým předpokladem pro zdomácnění je způsob života, jaký zvířata vedou.
Ukazuje se, že pro domestikaci se hodí zvířata žijící ve stádech. Stejně důležitá je však i vnitřní
organizace stáda. To nesmí být „davem“ a jeho členové musejí následovat vůdčího jedince. Taková
zvířata jsou s to přiznat roli „vůdce“ člověku a ten je pak mnohem snáze ovládá.15
Domestikovaní živočichové
Psi:16

německý ohař krátkosrstý bišonek
– lovecké a pracovní plemeno
– společenské plemeno

anglický buldok
– bojové plemeno

Koně:17

český chladnokrevník
– pracovní plemeno

anglický plnokrevník
– sportovní plemeno

starokladrubský kůň
– kočárový kůň

15

Další informace viz: https://21stoleti.cz/2005/03/18/domaci-zvirata-odpad-evoluce/ a
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/medicina-a-prirodoveda/800-domestikovana-liska
16
Pesweb [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://www.pesweb.cz/cz/vyber-plemene
17
Horses-Online.cz [online]. 2001 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://www.horses-online.cz/index.php?mmi=0
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Skot:18

belgické modrobílé
– masné plemeno

švédský červený skot
– mléčné plemeno

Highland
– primitivní masné plemeno

moravský modrý
– masné plemeno

zakrslý beran
– společenské plemeno

králík divoký

tarpan (divoký kůň)

Králíci:19

český strakáč
– masné plemeno

Původní živočichové20

vlk

18

Zootechnika [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu/plemena-skotu/
Králíci [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://www.kralici.cz/plemena/
20
Domestikace [online]. 1999 [cit. 2019-06-18]. Dostupné
z: http://www.zoologie.frasma.cz/domestikace/domaci%20zvirata.html
Wikipedie [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tarpan
19
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pratur

3.1.3 Téma č. 3 Soužití lišky s domácími zvířaty (slepicemi) – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Jedná se o klasickou bojovou hru, kdy proti sobě stojí dva týmy lišek, které navzájem soupeří o své
úlovky.
Metody
Didaktická hra: běhací – bojovka.
Rozvíjené kompetence
Kompetence sociální a personální.
Pomůcky
Lano, oškubaný zadávený kohoutek (3–6x pro každý tým).
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Bystrouška pomalu roste v dospělou lišku a miska mléka už jí ke spokojenosti nestačí. Co by
se dalo najít dobrého na zub doma na hájence? Že by něco z kurníku?
Hra funguje na principu klasické bojovky „vynášení šátků“. Obdélníkové hřiště rozdělíme viditelně na
dvě stejné části. Žáky rozdělíme na dvě stejně početné skupinky. Každá skupinka má své území s tím,
že jedna hranice území je společná s druhou skupinkou. Každá skupinka si do území rozmístí své
kohoutky – tři pro skupinu. Všichni se postaví do svého území. Hra se hraje 10–15 min a úkolem
každého družstva je hlídat si své kohoutky, a přitom vynášet kohoutky z území druhé skupinky. Kohouta
smí hráč vynést jen tehdy, pokud vnikne celý do území druhé skupinky a vezme kohouta do ruky. Poté
s ním už může pokojně odejít a položit ho do vlastního území. Má to však jeden háček – protihráči ho
mohou ve svém území (při kradení) plácnout. V tom okamžiku je hráč nefunkční a dřepne si na místě,
kde ho plácli, tzn. v cizím území. Zachránit ho může jen jeho spoluhráč, který vnikne celý do cizího
území a plácne ho. Hráč, který jde zachraňovat, pak nesmí vzít kohouta, ale vrací se zpět do svého
území. Stejně tak i zachráněný. Hra končí uplynutím časového limitu a vyhrává skupinka, která má více
kohoutů.
Doporučení: v této aktivitě je možné, že v akčnějších a soutěživějších třídách budou rozepře ohledně
dodržování pravidel. Je tedy důležité zdůraznit, že v této hře není žádný rozhodčí, který by kontroloval
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dodržování pravidel, a dodržování pravidel je pouze na dobré vůli účastníků a jejich smyslu pro fairplay.

Kohoutka lze koupit skoro v každém zverimexu jako Rozdělení hracího pole na poloviny lanem
hračku pro psy. Foto: archiv autorů
a žáci v akci. Foto: archiv autorů

3.1.4 Téma č. 4 Orientace v terénu – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci se učí pracovat s buzolou. Po krátké instruktáži a nácviku si s buzolou samostatně obejdou trasu
vyznačenou azimuty a prohlédnou si živočichy, kteří na ně na trase čekají.
Metody
Metody názorně demonstrační: předvádění (instruktáž) a pozorování; metody praktické: vytváření
dovedností.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální, kompetence pracovní.
Pomůcky
Buzoly (pro dvojici žáků 1 ks), makety živočichů, předem je třeba vyznačit trasu pomocí azimutů.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Vyznat se v neznámém lese může být pro Bystroušku, která doposud poznala jen prostředí
hájenky, zprvu složité. Jak se vyznat v hlubokých lesích? A na jaké živočichy je možné během putování
lesem natrefit?
Žáci dostanou do dvojice buzolu. Pedagog jim vysvětlí, jak se buzola používá. Na jednoduchém příkladu
si žáci vyzkouší, zda práci s buzolou dobře pochopili. Tato část může probíhat uvnitř v budově (dle
aktuálního počasí).
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Ze začátku je třeba žákům pomáhat. Práce
s buzolou je pro většinu z nich novinka a princip
nemusí být hned jasný. Foto: archiv autorů

Na stromě je viditelně označen lomový bod
pomocí kartičky. Na kartičce je napsán azimut
a počet kroků, které je třeba ujít k dalšímu bodu
pod daným azimutem. Foto: archiv autorů

Příklad:
1. žáci si vezmou buzolu do ruky a zjistí, čím se dá na buzole otáčet a k čemu jsou určené šipky
pro orientaci,
2. žáci zjistí, jak jsou značené světové strany,
3. žáci zjistí, po jakých stupních jsou vyznačeny azimuty na buzole (např. po dvou nebo deseti
stupních),
4. žákům pedagog vysvětlí princip střelky (ukazuje vždy na sever),
5. žákům pedagog zadá jednoduchý azimut, který určí a ukáží, jakým směrem by šli (je důležité
kontrolovat, jestli nebudou ukazovat na sever dle střelky); je důležité jim zdůraznit, aby si pak
při správném určení azimutu našli význačný bod v krajině (jehličnan mezi listnáči, sloup, cesta
atd.), na který azimut ukazuje, a za tím bodem šli, aby se neodchýlili od správného směru, který
si určili.
V druhé části aktivity se žáci vydají obejít trasu v lese. V lese jsou na stromech vyznačené azimuty a dále
je možno na některé okolo stojící stromy po cestě přidělat makety živočichů, kterých si mají žáci
všimnout a na konci cesty je vyjmenovat. Žáci vyráží dle zadaných azimutů. Zadané azimuty je dovedou
vždy ke konkrétnímu stromu / lomovému bodu. Úkolem žáků je celou trasu pomocí buzoly obejít
a zapamatovat si, které živočichy během cesty potkali. Během aktivity žáky snímá fotopast → přechod
k dalšímu tématu.
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Trasa je předem vyznačená pedagogem. Měla by mít cca 10 lomových bodů a body byly od sebe cca
30 až 60 dětských kroků. Trasu je vhodné naplánovat tak, aby žáci využili všechny směry 0°–360°.21
3.1.5 Téma č. 5 Fotopast – 15 min
Forma a bližší popis realizace
Pedagog žákům ukáže fotopast a vysvětlí její funkce a význam.
Metody
Metody názorně demonstrační: předvádění (instruktáž) a pozorování.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení.
Pomůcky
Fotopast (s vloženou SD kartou), PC, dataprojektor, plátno.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Jak můžeme zjistit, že se v lese vyskytuje nějaký živočich? Jednou z možností jsou pobytová
znamení (stopy, srst, požerky aj.). Můžeme třeba ale na živočichy i něco nastražit, a tak zjistit, zda tam
jsou, či nejsou?
Společně s žáky přejdeme k fotopasti. Pedagog ve stručnosti fotopast představí a žáky vyzve, ať sami
vyzkouší citlivost fotopasti a proběhnou se před ní tak, aby je fotopast zachytila. Mohou vyzkoušet
různou sekvenci pohybu, zkusit se vyfotit ve skoku nebo při hopkování jako zajíci apod. Je dobré žáky
upozornit, že pokud se budou fotit kousek před objektivem fotopasti, budou na fotografii zachyceni
bez hlavy (při následném promítání tak předejmeme případnému zklamání žáků). Po focení pedagog
vyjme SD kartu, kterou si uschová, aby mohl pořízené snímky po návratu do budovy promítnout žákům.

Běžný typ fotopasti22 – pohled zepředu

Pohled dovnitř přístroje – většina fotopastí je
napájena pomocí klasických baterií.

Doporučení: Před programem je třeba zkontrolovat, zda jsou baterie dostatečně nabité a zda je uvnitř
SD karta!

21
22

Základy práce s buzolou k dispozici např. zde: https://www.argo.in/nk/zaklady-prace-s-buzolou
Zdroj: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Zari---2009/Jak-vybirat-a pouzivat-fotopasti
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Motivace: Nyní se podíváme, co nám fotopast zachytila. Nejenom dnes, ale i v minulosti.
Pedagog si předem nachystá notebook a zkontroluje, zda vše funguje. Žákům promítne nejdříve
fotografie, které se zaznamenaly během předchozí aktivity a na kterých jsou zachyceni samotní žáci.
Poté může přehrát fotografie, které byly pořízeny v minulosti.
V rámci opakování můžeme nechat žáky doplnit názvy živočichů ke snímkům níže:
Jak se jmenují živočichové, které fotopast zachytila?

Zdroj: 3x archiv autorů

JJmenuji se:

Jmenuji se:

Jmenuji se:

Informace k fotopasti:23
První fotopasti byly vyvinuty v Severní Americe někdy na počátku devadesátých let minulého století.
Jednalo se o jednoduchá zařízení o velikosti zhruba krabice od bot, někdy v kufříkovém provedení,
většinou vyráběná „domáckým“ způsobem, kdy byly jednoduše propojeny fotoaparát, automatická
spoušť a pohybové čidlo. Fotopasti se postupně staly velmi populární pomůckou lovců a přátel přírody
a zvyšující se poptávka po tomto zboží podnítila jejich vývoj až do dnešních dokonalých přístrojů,
vybavených moderní elektronikou.
Fotopasti se umisťují především na místa se zvýšenou koncentrací nebo pohybem zvěře, jako jsou
například vnadiště, krmeliště, okusové plochy, pastviny, ochozy, spády atd. Upevňují se na svislé kmeny
nebo kůly, a to tak, aby byly přibližně ve stejné výšce jako pozorovaná zvěř. Dosah pohybového čidla
stejně jako blesku je přibližně 12—15 metrů, a fotopast tak musí být poměrně blízko zvěře. Pozor je
třeba dát i na zaměření čidla, které zabírá relativně úzký prostor. V menu lze nastavit pořizování snímků
nebo videozáznamu, naprogramovat délku pauzy mezi jednotlivými snímky a další podrobnosti
23

http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Zari---2009/Jak-vybirat-a-pouzivat-fotopasti
http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Zari---2009/Fotopasti---novi-pomocnici-pro-myslivce
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v závislosti na konkrétním typu. Pauza je důležitá proto, aby jeden objekt (zvíře), pokud setrvá před
pohybovým čidlem delší dobu, nebyl vyfotografován na příliš mnoho snímků.
Využití fotopastí
Původním účelem fotopastí je pomoc lovcům, ovšem jejich výhody je možné využít i jinde. Jejich
výrazné zlevnění v posledních letech podnítilo jejich rozšíření i ve vědeckých výzkumech, zabývajících
se volně žijící zvěří. Fotopast je často používána ke sledování výskytu ohrožených a skrytě žijících
živočichů a v mnoha případech pomohla odhalit přítomnost zvířat, o jejichž existenci nikdo netušil,
případně byla považována za vyhynulá.
Další možností využití fotopasti je dopadení lidských škůdců. Těch, kteří ničí myslivecká zařízení,
vylupují lovecké chaty, využívají černé skládky…
Jak funguje čidlo
Fotopast je vždy spouštěna pohybovým tzv. PIR čidlem. To snímá tepelný obraz a jakýkoliv pohybující
se objekt s odlišnou teplotou je čidlem zaznamenán a následně aktivuje spoušť kamery. Je nasnadě, že
rozdíl teploty zvířete nebo člověka oproti pozadí je větší v zimě než v parném letním dni, a tak je
praktické, pokud je citlivost čidla regulovatelná.
3.1.6 Téma č. 6 Ptačí hlasy – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Za pomoci audionahrávek se žáci seznámí s hlasy nejběžnějších druhů ptáků.
Metody
Metody názorně demonstrační: práce s audionahrávkami – ptačí hlasy.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální.
Pomůcky
Plyšoví zpívající ptáci (7 druhů), pytlíky na ptáky (7 ks), reproduktor s audionahrávkami24, malé obrázky
ptačích druhů, velký obrázek ptačího druhu, odpovídací formulář (viz příloha 1.3).
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Aby se Bystroušce v lese dobře dařilo, musí toho znát co nejvíce o svých lesních
spolubydlících. V lese je velké množství všelijakých druhů ptáků, kteří mohou Bystroušce sloužit jako
malá svačinka nebo ji třeba na něco důležitého upozornit. Jak se v nich ale vyznat, když každý z nich
zpívá nějakou jinou písničku?

24

Hlasy ptáků jsou volně ke stažení zde: https://www.xeno-canto.org/
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Aktivita využívá plyšové ptáky z e-shopu České společnosti ornitologické a reproduktoru s nahranými
hlasy ptáků. Žáci dostanou do skupiny obrázky několika druhů ptáků. Pedagog pustí z reproduktoru
hlas některého z ptáků. Žáci mají za úkol se ve skupině poradit a vybrat obrázek ptáka, který hlas
vydává. Hru je dobré párkrát zopakovat, aby si žáci vybrané hlasy zafixovali. Pedagog předem schová
každého z plyšových ptáků do plátěného pytlíku. Pytlíčky se schovanými plyšáky jsou rozmístěny po
lese – na stromě visí pytlík s plyšákem, každý pytlík má své číslo. Žáci dostanou do dvojice či trojice
formulář, kam mají dopsat čísla s ptačími druhy tak, aby hlas odpovídal. Dvojice přiběhne k pytlíku
a zmáčkne ho – ozve se hlas. Žáci se poradí, komu hlas patří, a ve formuláři spojí číslo s ptačím druhem.
U pedagoga se mohou žáci poradit – má u sebe reproduktor a na požádání žákům pustí hlas
konkrétního ptáka pro kontrolu.

Poslech hlasu vrabce – trénink před
zahájením samotné aktivity.
Foto: archiv autorů

Určování „naostro“ – nyní jsou již ptáci
schováni v pytlících a žáci je určují jen podle
jejich hlasu. Strom s pytlíkem je označen
číslem, které žáci vepíší do formuláře.
Foto: archiv autorů

3.1.7 Téma č. 7 Jezevčí nora (vč. zpětné vazby a rozloučení) – 30 min
Forma a bližší popis realizace
Pomocí didaktické hry, tzv. smart game, se žáci seznámí s tím, jak vypadají nory živočichů – jezevce
a lišky. Žáci se blíže seznámí s jezevcem a s další částí příběhu.
Metody
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Didaktická hra – smart game.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální.
Pomůcky
Smart game.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Zima je dlouhá a i Bystrouška se potřebuje někam schovat. Kde by se jí mohlo líbit? Jak může
vypadat liščí obydlí?
Aktivita je motivovaná tím, jak liška
vyhnala jezevce z jeho jezevčího hradu,
jak si hledal jezevec klidné místo ve své
noře, liška mu však nedala pokoj nikde,
dokud ho z nory nevyhnala. Žáci se rozdělí
do čtveřic (hrají 2 proti 2). Každá čtveřice
má jednu hru. Hra funguje na principu tzv.
smart game (viz obrázek v příloze 1.4).
Každá dvojice má 2 barvy. Cílem každé
dvojice je najít cestu ven z nory dřív než
soupeři, tj. postupně pokládat cestičky na
hrací pole tak, aby vytvořili cestu ven
z hracího plánku co nejrychleji. Existuje
pouze jedno správné řešení a platí, že
všechna políčka na hracím plánku musí
být na konci hry zaplněna (tj. vítězné
dvojici nesmí na konci hry zbýt žádná
cestička).

Tato hra je vyřezána z překližky. Hru je ale možné
vyrobit i jednoduše z papíru. Foto: archiv autorů

Lehčí varianta:
Žákům předem správně rozmístíme cestičky na několik vybraných políček.

Informační podklad:
O jezevčí noře a soužití s liškou:25
Jezevci jsou zvířata s výraznou noční aktivitou. Většinu dne tráví v tichu a temnotě svých vskutku
pozoruhodných podzemních sídel, tzv. jezevčích hradů, ve kterých se ukrývají před okolním světem.
Jedná se většinou o velmi spletitou síť podzemních chodeb – nor, které ústí do centrální části brlohu
25

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jezevec-lesni-mistr-tajnych-chodeb
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– kotle. Hloubka umístění kotle pod zemským povrchem se odvíjí od mnoha faktorů (podloží, sklon
svahu, podzemní voda) a udává se v rozmezí 1,5–5 m. Nory vedoucí na povrch jsou pak 8–10 metrů
dlouhé. Podobně jako lišky věnují jezevci výběru místa pro svůj nový domov obzvláštní pozornost.
Přednost přitom dávají jižně exponovaným, zalesněným svahům s dostatečným osluněním a klidem.
K hloubení podzemních úkrytů slouží jezevcům obzvláště silné ploché tlapy, vyzbrojené velkými drápy.
Zatímco předními končetinami jezevec rozrušuje při hrabání i velmi tvrdou zeminu, zadními ji mocnými
odrazy vyhazuje ven. Z větších hloubek pak vystrkuje zeminu na povrch pomoci celé zadní části těla.
Přestože jezevec zbuduje celkem 8–10 nor, aktivně využívá zpravidla pouze dvě, jejichž vstupní otvory
jsou často protilehlé. Ostatní nory funguji pouze jako nouzové východy, popřípadě jako důmyslný
ventilační systém. V některých případech obývají lišky brlohy společně s jezevci, přičemž využívají
horních pater těchto „podzemních pevností“. Nepořádek, který liška dělá ukládáním zbytků potravy
a výkalů v brlohu, však jezevec nese jen s velkou nelibostí. Naproti tomu tvrzení, že by liška dokázala
jezevce tímto chováním zcela vypudit, je spíše bajkou. Nic to ovšem nemění na faktu, že v říši zvířat
platí jezevec za úzkostlivě čistotného živočicha. V okolí brlohu nesnese zbytky potravy a k vylučování
má ve svém zhruba 300hektarovém teritoriu přesně vymezena místa.

3.2 Metodický blok č. 2 Liška Bystrouška v praktických dílnách – 3 vyuč. hod
V tomto metodickém bloku si žáci vyrobí jednoduché krmítko pro ptáky a ptačí budku.
Cílové zaměření metodické části
•
•

žák si utváří pracovní návyky a dovednosti v samostatné i týmové činnosti,
žák se seznamuje s problematikou přikrmování ptáků a s možnostmi podpory hnízdění.

Očekávané výstupy
Žák je po absolvování metodického bloku 3.2 schopen:
•
•
•

vyrobit jednoduché ptačí krmítko a budku,
uvést, proč a čím je vhodné přikrmovat a které potraviny do krmítka nepatří,
odpovědět, proč je dobré vyvěšovat budky.

3.2.1 Téma č. 1 Výroba ptačího krmítka – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci si ve skupinách vyrobí z krabic od mléka krmítka, vyzdobí je přírodninami a naplní semeny.
Metody
Metody praktické – produkční.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní.
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Pomůcky
Krabice od mléka, nůžky, tavná pistole, různé přírodniny, provázek (drát).
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si přinesou do hodiny prázdné krabice
od mléka nebo džusu. Nůžkami
prostřihnou otvory po stranách krabice
(okna). Krabice ozdobí pomocí tavné
pistole různými přírodninami (klacíky, listy,
jehličí aj.). K horní části připevní provázek
(drát) k upevnění krmítka a dovnitř
nasypou připravenou krmnou směs.
Co
sypat
do
krmítka?
Jednou
z nejoblíbenějších ptačích pochoutek je
klasická černá slunečnice. Je ale možné
koupit i směs semen nebo nechat žáky, ať
si vhodnou směs namíchají sami.

Foto: archiv autorů
Na krmítko rozhodně nepatří kuchyňské
zbytky (slaná, kořeněná, přepálená, uzená nebo zkažená jídla). Ty mohou ptákům způsobit vážné
zdravotní problémy, někdy i smrt.
3.2.2 Téma č. 2 Výroba ptačí budky – 2 x 45 min
Forma a bližší popis realizace
V tomto bloku si žáci ve skupinách vyrobí ptačí budky, které poté rozvěsí po areálu školy či v blízkém
okolí. Naučí se pracovat s dalekohledy, aby pak mohli pozorovat ptáky při hnízdění.
Metody
Metody praktické – produkční. Práce s dílenským náčiním.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní.
Pomůcky
Kladiva, pily, pilníky, dřevěné desky, asfaltová lepenka, hřebíky různých typů, elektrická vrtačka a vrták,
rašple.
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci se s pomocí pedagoga rozdělí do pracovních skupin (je vhodné žáky namíchat tak, aby v těchto
skupinách byli manuálně zručnější i méně zruční, ale vzhledem k tomu že žáky předem neznáme, je
velmi těžké toto dobře postihnout).
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Žákům postupně ukážeme, jak se budka vyrábí, přesně popíšeme postup práce a zvláštní důraz
klademe na bezpečnost práce s nářadím – žáky poučíme!
Vlastní výrobní postup budky je rozdělen na výrobu čela, tří boků, odnímatelné stříšky a spodku budky.
V závěru práce si žáci k budce přidělají příchytné prkno a střechu pobijí asfaltovou lepenkou (budka
pro pěvce by měla mít výšku minimálně 30 cm).
Poté se pracovní skupiny dají do práce s nářadím (je dobré mít předem připraveno dostatečné množství
vhodného dřeva), pedagog působí jako dozor i poradce.
Podrobný popis výroby sýkorníku:
1. Uřízneme 4 prkna šířky 16 cm a délky 30 cm – čelo, záda, boky.
2. Uřízneme 1 prkno šířky 20 cm a délky 24 cm nebo 26 cm – střecha.
3. Vyznačíme střed vletového otvoru na čelním prkně (průsečík úsečky 22 cm od užší hrany prkna
s podélnou osou prkna). Pomocí elektrické vrtačky a vrtáku do dřeva o průměru cca 3,2–3,5 cm
vyvrtáme vletový otvor.
4. Stlučeme záda a boky budky pomocí 3 hřebíků na každé hraně (2 ks cca 3 cm od krajů prkna a
1 ks ve středu prkna).
5. Přitlučeme střechu budky pomocí 4 nebo 8 hřebíků – buď lícující se zády, budka bude mít
přesah 8 cm ze směru vletového otvoru – rozměr střechy 20 x 24 cm (návaznost na bod 13),
nebo s přesahem i u zadní stěny – střecha bude umístěna na šířku vzhledem k vletovému
otvoru – rozměr střechy 26 x 20 cm a bude přesahovat na všechny strany (návaznost na bod
12).
6. Čelní prkno z horní strany buď rašplí o cca 0,3–0,5 cm snížíme, nebo pilkou podél horní hrany
seřízneme pod úhlem 45°, aby vzniklo zkosení a čelo šlo podél pantů otvírat.
7. Čelo vložíme do budky asi 2–3 cm od vrchu (ale na obou stranách ve stejné vzdálenosti) a
přitlučeme pomocí dvou hřebíků k bokům. Tím vzniknou „panty“, kolem nichž se čelo bude
vyklápět. Na „panty“ používat hřebíky s kulatým průřezem! Ostatní používané hřebíky mohou
být jakéhokoliv průřezu.
8. Podle vzniklého otvoru pro dno vyřízneme prkno, které se po vsunutí do otvoru přitluče
pomocí 6 hřebíků pouze k zádům a bokům (většinou bude mít tvar nepravidelného
lichoběžníku, protože se v otvoru pro dno projeví všechny nepřesnosti při předchozím
nedodržení pravých úhlů, délky prken a stloukání prken k sobě). Čelo musí zůstat volné,
nepřitlučené!
9. Na boky cca 3 cm odspodu přitlučeme 2 hřebíky, které ohneme před čelo. Budou nám sloužit
jako obrtlíky a zajišťovat čelo v zavřené poloze.
10. Na střed spodní části čela můžeme přitlouct další hřebík a ohnout jej tak, aby sloužil jako
úchytka pro lepší úchop čela při jeho vyklápění. Nebo jeden hřebík můžeme zatlouct do dna
a ohnout jako další obrtlík, fixující čelo v zavřené poloze. Když bude některá skupina rychlejší,
může si ze špalíku dřeva opracovat úchytku (knoflík), která se přišroubuje vrutem ke spodní
části čela.
11. Střechu potáhneme asfaltovou lepenkou tak, aby přesahovala i přes boky. Lepenku přitlučeme
hřebíky na lepenku.
12. Takto sestavenou budku zavěsíme na strom (větev) pomocí dvou vrutových oček, která se
zašroubují do boků budky v jejich horní části a jimiž protáhneme vázací či jiný pevný drát.
V tomto případě můžeme zvolit střechu přesahující všechny strany budky (viz bod 5.).
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13. V případě, že chceme budku přitlouci ke kmenu hřebíkem, uřízneme zadní díl o cca 10 cm delší.
Takto vzniklý přesah umístíme při stloukání nad budku. V tomto případě musíme zvolit
střechu s přesahem pouze vpředu a na bocích (viz bod 5.).26

Při řezání se bude určitě hodit spolupráce
s kamarádem. Foto: archiv autorů

V praxi si žáci vyzkouší platnost přísloví „Dvakrát
měř, jednou řež“. Foto: archiv autorů

3.3 Metodický blok č. 3 Stopování živočichů – 2 vyuč. hod
Žáci během bloku rozliší základní druhy stop a seznámí se s možnostmi stopování živočichů.
Cílové zaměření metodické části
•
•

žák objevuje a aktivně zkoumá lesní ekosystém s důrazem na lesní zvěř a její stopování,
žák chápe princip fotopasti a zopakuje si práci s ní.

Očekávané výstupy
Žák je po absolvování metodického bloku 3.3 schopen:
•
•
•

přiřadit základní druhy stop ke konkrétnímu živočichovi,
vysvětlit, co je spárek a co paspárky, a uvést, jak se liší stopa psovitých a kočkovitých šelem,
nainstalovat fotopast a definovat, na jakém principu funguje.

3.3.1 Téma č. 1 Obecný úvod do stopování živočichů – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci během bloku rozliší základní druhy stop a seznámí se s možnostmi stopování živočichů. Žáci jsou
pomocí ilustrací seznámeni s různými stopami živočichů a pomocí tiskátek se stopami vytvoří obrázek,
který je založen na ekologických vztazích v lesním ekosystému.

26

Základní pravidla pro vyvěšování budek: https://www.veronica.cz/zakladni-pravidla-pro-vyvesovani
Proč vyvěšovat budky: https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/ptaci-budky/
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Metody
Názorně demonstrační, výtvarné.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení.
Pomůcky
Obrázky se stopami, sady tiskátek stop zvířat s poduškami (liška, srnec, divoké prase, myšice, bažant,
zajíc), zalaminované archy se stopami zvířat, čtyři A3 tvrdé papíry (představující zasněženou louku),
tužky, šmíráky.
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog dle počtu žáků přichystá kartičky se stopami (6 různých stop – liška, srnec, divoké prase,
myšice, bažant, zajíc). Poté nechá žáky vylosovat kartičku. Na smluvený signál začnou žáci hledat
spolužáky s kartičkou se stejnou stopou. Skupinky pak popíší, jakému živočichovi daná stopa patří.27
Každá skupinka obdrží sadu tiskátek
(liška, srnec, divoké prase, myšice,
bažant, zajíc)28, bílý papír velikosti A3,
zalaminované archy stop zvířat (jak ve
skutečnosti stopy těchto 6 zvířat
vypadají). Úkolem je vytvořit příběh,
který se odehrál na sněhu, pomocí
tiskátek. To znamená, které zvíře kam
šlo, co dělalo, koho sežralo atd. Fantazii
se meze nekladou, ale příběh by měl být
skutečný.
Na konci každá skupinka svůj příběh
ostatním povypráví, pedagog ukazuje
stopy na jejich papíru.
Foto: archiv autorů

S žáky si poté zopakujeme stopy splněním úkolu níže.
Co už vím o stopách zvířat? Doplň ke každé stopě29 název živočicha:

27

Pěkného stopařova průvodce pro žáky naleznete např. zde: http://www.myslivost.cz/mam/III-Pece-o-zver-alovectvi/Stopar.aspx
28
Razítka stop se dají zakoupit např. zde: https://www.lesnisvet.cz/razitka-stopy
29
Zdroj: Skaut Těrlicko [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://skaut terlicko.webnode.cz/pro-cleny/
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Správné řešení:

Informační podklad:
BAŽANT OBECNÝ

Stopa bažanta je poměrně velká – 6 až 9 cm dlouhá
a 5 až 7 cm široká. Větší má kohout, menší slepice.
Prsty se většinou otiskují i s drápy.

LIŠKA OBECNÁ

Ve stopě otiskuje 4 prsty včetně drápků – jedná se
totiž o psovitou šelmu. Kočkovité šelmy otiskují
taktéž 4 prsty, ale bez drápků.

PRASE DIVOKÉ

Patří mezi sudokopytníky – tj. vidíme kopýtko
(spárek) ze dvou prstů (sudý počet) a výrazně nízko
posazené paspárky, umístěné hodně do stran.

VEVERKA OBECNÁ

Na obrázku vidíme nalevo menší přední tlapku,
napravo pak větší zadní tlapku. Při skoku klade
veverka zadní tlapky před přední, stejně jako zajíc.

3.3.2 Téma č. 2 Stopování v terénu – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci stopují živočichy v terénu – kromě stop, otištěných ve sněhu či blátě, hledají i další pobytová
znamení („drbací“ stromy divokých prasat, požerky, srst, peří aj.). Žáci dále nainstalují fotopast, ze
které poté pravidelně odečítají data.
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Metody
Názorně demonstrační – instruktáž, praktické.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů.
Pomůcky
Fotopast.
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog žákům nejdříve položí otázku: Jak poznáme, že se v lese vyskytuje nějaký živočich? Žáci jmenují
různé možnosti – živočicha můžeme zahlédnout, pokud máme štěstí a chováme se tiše, můžeme ho
slyšet nebo najít nějaké pobytové znamení – stopy, srst, peří, zbytky kořisti, trus, odřenou kůru na
stromech, „drbací“ stromy divokých prasat aj. Další možností je určování druhu živočicha dle požerků,
a to jak od hlodavců – ohlodané šišky od veverky, myšice, tak od šplhavců (rozklované šišky od
strakapoudů). Pedagog může žákům ukázat kůru s chodbičkami od hmyzu, závrty od kůrovců apod. Vše
dle možností lokality – typu lesa.
Žáci poté ve dvojicích samostatně hledají pobytová znamení. Nálezy si společně prohlédneme
a určíme, komu patří.

Instalace fotopasti a další tipy jsou popsány v rámci aktivity 3.1.5 Téma č. 5 Fotopast. Foto: archiv
autorů

3.4 Metodický blok č. 4 Liška Bystrouška ve výtvarné výchově – 2 vyuč. hod
V tomto metodickém bloku si každý žák samostatně vyrobí svůj cestovní vak s motivem lišky
Bystroušky a dále koláž ze semen.
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Cílové zaměření metodické části
•
•

žák pracuje výtvarnou technikou ťupkování a chápe princip tvorby koláže ze semen,
žák se seznámí s vybranými druhy semen a s tím, ke které rostlině patří.

Očekávané výstupy
Žák je po absolvování metodického bloku 3.4 schopen:
•
•
•

pracovat s textilními barvami metodou ťupkování a vyzdobit si tak svůj cestovní vak,
určit druhy semen, které použil při své koláži,
odpovědět na otázku, co je to koláž.

3.4.1 Téma č. 1 Cestovní vak – 45 min
Forma a bližší popis realizace
V tomto tematickém bloku si každý žák samostatně vyrobí svůj cestovní vak s motivem lišky
Bystroušky.
Metody
Výtvarné.
Rozvíjené kompetence
Kompetence pracovní.
Pomůcky
Vaky, šablony, tvrdé kartony, houbičky na nanášení barvy, barvy na textil, žehlička, pečicí papír.
Podrobně rozpracovaný obsah
Každý žák dostane cestovní vak bez motivu. Dovnitř
vaku strčí kus tvrdého kartonu, aby se mu barvy
nepropily. Poté přiloží na látku šablonu, kousek
houbičky namáčí do barev na textil a „vyťupkuje“
obrázek lišky (viz obrázek v příloze). Barvy schnou cca
1 den. Jakmile barvy zaschnou, je třeba ještě obrázek
přežehlit přes pečicí papír po dobu cca 2 min – záleží
na konkrétní značce barev na textil.
Cestovní vak poté mohou žáci využít při závěrečné
exkurzi.

Foto: archiv autorů

3.4.2 Téma č. 2 Koláž ze semen – 45 min
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Forma a bližší popis realizace
Žáci vytváří ze semen a luštěnin obrázky květin
v souvislosti s motivací: Liška hledá kamarády na
louce (návaznost na Metodický blok č. 5).
Metody
Výtvarné.
Rozvíjené kompetence
Kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní, kompetence k učení.
Pomůcky
Semena, luštěniny, tvrdé papíry, lepidlo.
Foto: archiv autorů
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog se zeptá žáků, zda už někdy dělali koláž a zda ví, co to je. Pedagog žáky vyzve k tomu, aby si
vybrali různé přírodniny, tak aby je pak mohli nalepit na papír. S žáky může probrat, o jaká semínka se
jedná, jak vypadá rostlina, které semena patří. Každý žák si vytvoří svůj obrázek (nebo může pracovat
ve skupině). Nakonec všechny obrázky můžeme rozprostřít vedle sebe a společně si je prohlédnout.

3.5 Metodický blok č. 5 Průzkum louky badatelsky – 2 vyuč. hod
V tomto metodickém bloku se s žáky se vydáme na průzkum louky a seznámíme je s principem
badatelsky orientovaného učení30.
Cílové zaměření metodické části
•
•

žák zná a prakticky využívá jednoduché výzkumné metody založené na principu badatelství
(výzkumné otázky, postupy, sběry dat, vyhodnocení, prezentace),
žák chápe ekologické souvislosti.

Očekávané výstupy
Žák je po absolvování metodického bloku 3.5 schopen:
•
•
•
•
•
•

30

formulovat výzkumnou otázku a hypotézu,
sestavit pracovní postup k ověření hypotézy,
zpracovat výsledky výzkumu a vyvodit závěr,
vytvořit prezentaci výzkumu a prezentovat ji,
formulovat otázky v návaznosti na závěr výzkumu,
efektivně používat badatelské pomůcky.

Vše potřebné o badatelství naleznete zde: http://badatele.cz/cz.
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3.5.1 Téma č. 1 Příprava na průzkum a samotný průzkum – 2 x 45 min
Forma a bližší popis realizace
V tomto metodickém bloku proběhne průzkum lučního ekosystému, do kterého se liška Bystrouška
může dostat během svého putování, a seznámit se tak s živočichy, kteří obývají louku. Žáci během
bloku pozorují, loví do kelímkových lup a určují zejména luční bezobratlé živočichy.
Metody
Praktické – badatelské metody.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální, kompetence pracovní.
Pomůcky
Papíry, tužky, kelímkové lupy, smýkadla, určovací klíče, encyklopedie.
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci jsou seznámeni s badatelsky orientovanou výukou, vytvoří si výzkumnou otázku a hypotézu,
týkající se lučních bezobratlých, a sepíší potřebné pomůcky.
Pedagog seznámí žáky s cílem badatelství a namotivuje je. Rozdělí je do skupinek po 3 až 4 žácích, ve
kterých budou spolupracovat celý den. Řekne, v jakém okruhu z přírody budou bádat – luční
ekosystém. Pedagog žákům představí, jakým způsobem se budou ptát, vymýšlet hypotézy a jak budou
postupovat při svém bádání. Žáci se rozdělí do pracovních skupin a začínají vymýšlet otázky a hypotézy,
které budou potvrzovat, nebo vyvracet. Ve skupině si každý k lučnímu ekosystému (vybranému
tématu) vytvoří otázky, které ho zajímají, např. jak daleko doskočí saranče. Následně s pedagogem žáci
vyberou tři hlavní otázky, kterým se budou v rámci týmu věnovat. Následuje vytvoření hypotézy
(domněnky) – např. saranče doskočí vždy nejméně 20 cm. Je dobré se od každého člena skupiny snažit
vybrat jednu otázku. Následně si žáci napíšou metodiku, jak plánují zkoumat své otázky, a sepíšou
pomůcky, které potřebují pro svůj výzkum.
S žáky se poté pedagog přesune na louku. Je potřeba dobře rozvrhnout čas. Nejdříve je nutné vysvětlit
práci s pomůckami – s kelímkovými lupami a se smýkadly. Lektoři skupinky průběžně obcházejí
a konzultují nálezy a výsledky. Po návratu mají žáci za úkol vypracovat poster, do kterého zapíší
a zakreslí vše, co vyzkoumali. Poster poté představí ostatním.

3.6 Metodický blok č. 6 Závěrečný výlet – 6 vyuč. hod
Jedná se o závěrečný výlet Těsnohlídkovým údolím (kolem Bílovic nad Svitavou), kdy se s žáky
posouváme v ději a seznamujeme je s místopisem. Tento blok tedy využívá potenciálu místa – lesy
v okolí Bílovic nad Svitavou jsou místem děje knihy, na trase leží Myslivna Lišky Bystroušky a procházka
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Těsnohlídkovým údolím žáky zavede na mnoho zajímavých zastavení, seznamujících s životem tohoto
velkého umělce.
Cílové zaměření metodické části
•
•
•

žák se seznamuje s pokračováním knihy a s osobností Rudolfa Těsnohlídka,
žák propojuje kulturní a biologické informace,
žák vnímá estetické hodnoty přírody.

Očekávané výstupy
Žák je po absolvování metodického bloku 3.6 schopen:
•
•
•

popsat pokračování děje knihy Liška Bystrouška a prostřednictvím jednotlivých zastávek
v rámci výletu uvést některá fakta týkající se osobnosti Rudolfa Těsnohlídka a kulturního
pozadí jeho tvorby,
pracovat s mapou a zorientovat si ji,
odpovědět na otázky v pracovním listu, a to zejména díky aktivnímu pozorování přírody okolo.

3.6.1 Téma č. 1 Práce s pracovním listem (místopis) a mapou – průběžně po cestě
Forma a bližší popis realizace
Žáci jsou seznámeni s mapou, s trasou výletu a s principem vypracování pracovního listu. Během cesty
dopisují ve skupinkách do pracovního listu body z mapy a odpovědi na otázky.
Metody
Metody praktické – orientace v mapě, práce v terénu – rozvoj pozorovacích schopností.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní.
Pomůcky
Pracovní list (do skupiny), mapa (do skupiny), tužky, ilustrace, lepidla.
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci se rozdělí do trojic (případně dvojic nebo čtveřic podle počtu dětí ve skupině). Každá skupina
dostane nejdříve mapu s čísly stanovišť a posléze pracovní list s fotkami a tužku. Žáci mají za úkol
během trasy výletu splnit úkoly v pracovním listu. Trasa výletu je okruh.
Pedagog nejdříve rozdá mapy a instruuje žáky, aby si je zorientovali podle terénu. Následně se žáků
otáže, kterým směrem půjdou na bod 1, jakým směrem asi leží bod č. 8 apod.
Zadání je projít celou trasu výletu a na stanovištích (bodech), která jsou v mapě (pozor, pouze v mapě,
nikoli v terénu) označena čísly, se rozhlédnout. Z každého stanoviště byla focena jedna fotografie
v pracovním listu. Žáci k fotografiím dopisují čísla podle toho, o které stanoviště se jedná – cílem je mít
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správně očíslované všechny fotky.
Krom toho u fotografií je ještě
otázka, kterou mají žáci za úkol
zodpovědět. Pedagog zdůrazní, že
aktivita není soutěž na rychlost a že
cílem je mít očíslované fotografie a
pracovní list vyplněný co nejlepšími
odpověďmi. Po návratu z výletu
pedagog probere s každou pracovní
skupinkou (nebo s celou skupinou
naráz) číslování fotek a odpovědi na
otázky.
Ze zadní strany mapy je tabulka s 6
prázdnými okénky. Do těchto
okének si žáci budou vlepovat za splnění úkolů v rámci her po cestě (aktivity 3.6.2 až 3.6.4) další
ilustrace Stanislava Lolka, které představují pokračování příběhu knihy. Ilustrace dostávají již
nastříhané od pedagoga vždy po skončení hry, poslední ilustraci mohou dostat třeba jen za to, že zvládli
ujít celou trasu výletu. Ilustrace si žáci samostatně vlepují pomocí lepidla, které dostanou k dispozici.
S žáky se u každého obrázku pedagog pobaví o tom, co v ději znamená.

Žáci si po skončení hry 3. 6. 3. vlepují na zadní
stranu mapy získanou ilustraci. Foto: archiv
autorů

Takto vypadá jeden z vypracovaných
pracovních listů. Foto: archiv autorů

Správné řešení + informační podklad:
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3
V jakém roce byl
vybudován tento železniční
tunel?
Tento tzv. Bílovický tunel patří
do soustavy blanenských
tunelů. Ty byly vybudovány
mezi lety 1843–1848.

6

9

Co je to výstavek?

Co znamená ČERVENÝ
křížek v mapě na tomto
místě?

Výstavky jsou stromy,
ponechané záměrně na
porostní ploše po mýtní těžbě.
Důvodem může zejména
semenná obnova porostu.

Bod záchrany

Foto: 3x archiv autorů

Bod v mapě 3: V jakém roce byl vybudován tento železniční tunel?
Tento tzv. bílovický tunel patří do soustavy blanenských tunelů. Ty byly vybudovány mezi lety 1843–
1848. Úsek Maloměřice – Blansko vede okrajem Moravského krasu úzkým a skalnatým údolím řeky
Svitavy, kde muselo být vybudováno deset tunelů o celkové délce 1772 m a také 49 mostů. Realizaci
nejsložitějšího úseku mezi Brnem a Blanskem získal ve veřejné soutěži italský podnikatel Felice
Tallachini s rozpočtem 283 000 zlatých. Na stavbě pracovalo od jara do podzimu 2 300 až 3 000 dělníků,
z nichž asi čtvrtina pocházela z okolních vsí. K provádění kamenických a skalnických prací povolal
Tallachini asi 200 italských dělníků, zvyklých na těžkou práci ve skalách a s kamenem. Když se ukázalo
nutné postupovat v tunelech hornickým způsobem, objevili se na stavbě také němečtí a čeští havíři.
Tunely byly raženy rakouskou tunelovací metodou, místy také klasickým hornickým způsobem, při
jejich stavbě zemřelo 22 dělníků.
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Přibližně po sto letech užívání byly blanenské tunely rekonstruovány. Dva tunely byly zbourány
– v současnosti jich je tedy celkem 8. V r. 1995 (letopočet na portálu) byl rekonstruován právě tento
tunel.
Zajímavost: Trať Brno – Česká Třebová měla původně vést přes Lipůvku (jednodušší terén – v místech
současné rychlostní silnice R43). Hrabě Hugo František Salm si ale prosadil, aby trasa vedla přes
Blansko, kde vlastnil strojírny. Za jeho působení se blanenské strojírny staly na dlouhou dobu největší
továrnou v rakouském mocnářství.
Oblast Moravského krasu byla v minulosti velmi bohatá na železnou rudu. Její ložiska zde vznikla
v druhohorách, kdy byla oblast zaplavena křídovým mořem. Postupně se zanášely krasové deprese
(geologické varhany a velké a hluboké závrty) usazeninami. Pod vrstvou křídových písků na styku
s vápencem se vyvinuly zásoby limonitické železné rudy.31
Bod v mapě 6: Co je to výstavek?
Výstavky (někdy také nazývané „výstavce“) jsou stromy ponechané záměrně na porostní ploše po
mýtní těžbě. Důvodem může být semenná obnova porostu, produkce jakostních sortimentů, estetické
hledisko nebo zájmy ochrany přírody. Ponechávání výstavků má nesmírný význam zejména pro hmyz
a ptáky. Ptákům mohou sloužit jako potravní zdroj (pro hmyzožravé druhy – šplhavce nebo různé druhy
pěvců), odpočinkové místo (dravci, čápi, volavky) i hnízdiště („doupné stromy“). Když okolní nově
založený mladý porost svou výškou doroste ponechané výstavky, což může být již ve věku kolem 50 let,
mohou na vhodně vybraných výstavcích zahnízdit i ptáci, kteří obvykle preferují porosty ve stáří
minimálně 100 let. Jsou to např. čápi černí nebo vzácné druhy dravců (luňák hnědý nebo červený, orel
mořský a další). Dokládá to řada případů např. z jižní Moravy a je to zároveň jeden z hlavních důvodů,
proč je takové výstavky nutno ponechávat i uprostřed plochy těžené paseky, nejenom u krajů, cest či
alejí, přestože ponechávání na ploše přináší lesníkům určité provozní komplikace při obnově a výchově
porostů.32
Bod v mapě 9: Co znamená ČERVENÝ křížek v mapě na tomto místě?
Bod záchrany (rescue point, původně nazývaný traumatologický bod) je místo v horách, lesích či jiných
neobydlených oblastech označené tabulkou s unikátním kódem, usnadňujícím lokalizaci v případě
potřeby záchrany turisty, výskytu požáru nebo při jiné mimořádné události. Tabulka dále obsahuje
telefonní čísla na tísňové linky, zpočátku tabulky obsahovaly i zeměpisné souřadnice daného bodu.33

31

Více zde:
http://spravnym.smerem.cz/Tema/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD%20tra%C5%A5%20Brno%20%E2%80%93%20%C4%8
Cesk%C3%A1%20t%C5%99ebov%C3%A1 a zde http://www.kras.unas.cz/veci/ruda.htm.
32
Více zde: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/vystavky-v-luznich-lesich-jizni-moravy/.
33
Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bod_z%C3%A1chrany.
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1

4

Co znamená tato značka?

Pojmenuj alespoň 2 rostliny
na tomto místě.

Zákaz vjezdu pro jezdce na
zvířeti.

Např. netýkavka malokvětá,
pryskyřník prudký, kopřiva
dvoudomá…

2
Jak se jmenuje tento skalní
útvar?
Sfinga.

Foto: 3x archiv autorů

Bod v mapě 2: Jak se jmenuje tento skalní útvar?
Tato dominantní skalní věž, vysoká více jak šest metrů, je ve své vrcholové části rozšířena a ze strany
Bílovic připomíná tvar podobný hlavě egyptské Sfingy. Proto se jí říká Sfinga.34

34

Dostupné zde: https://www.turistika.cz/mista/bilovice-nad-svitavou-skalni-utvar-sfinga/detail
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8

11

Co má společného Leoš Janáček
s Liškou Bystrouškou?

Pojmenuj dva největší stromy na fotce.

Je autorem opery Příhody lišky Bystroušky,
vznikla na základě lit. předlohy R. Těsnohlídka.
Foto: 2x archiv autorů

Dub a smrk.

Bod v mapě 11: Co má společného Leoš Janáček s Liškou Bystrouškou?
Příběhy o mazané lišce Bystroušce původně vycházely v roce 1920 na pokračování v Lidových novinách.
Jejich autor, spisovatel a redaktor Rudolf Těsnohlídek, je psal podle veselých kresbiček malíře
Stanislava Lolka. U čtenářů slavily značné úspěchy, s oblibou je četla i hospodyně u Janáčků Marie
Stejskalová, která později vzpomínala: Jednou zas tak čtu – byl tam zrovna obrázek, jak se Bystrouška
vede se Zlatohřbítkem a nese si kytičku. Přišlo mi to hrozně k smíchu, jak se tam tak nafukovali. Myslila
jsem, že nikdo neslyší, jak se nahlas směju; milostpaní nebyla doma a pán byl v pracovně. Ale najednou
se objevil ve dveřích kuchyně:
Prosím vas, osobo, čemu se tak smějete?
Ale tady Bystroušce, milostpane.
Jaké Bystroušce?
Copak oni to nečtou? Vždyť to psal pan redaktor Těsnohlídek z Lidovek.
Podala jsem mu noviny, on se díval na obrázek, četl si, začal se usmívat a já mu povídám:
Milostpane, oni přece tak dobře znají, co si zvířata povídají, pořád ty hlasy ptáků zapisujou – z toho by
byla, panečku, opera!
On na to nic. Jen se začal shánět po každém pokračování Bystroušky.
K práci na opeře se Janáček kvůli mnoha dalším činnostem dostal až v roce 1922. Pracuji již na dívčím
románě „Liška Bystrouška“. Už nemám pokdy na sebe myslet. Žádného roku jsem tolik duševně
nepracoval, jako letos, napsal skladatel své přítelkyni Kamile Stösslové. Nejprve si ovšem musel upravit

68

Těsnohlídkovu předlohu do podoby operního libreta. Omezil počet postav a z děje si vybral hlavně ty
části, které zdůrazňují propojení lidského světa s přírodou. Pak se pustil do samotné kompozice své
v pořadí sedmé opery.35

10

Jaké výročí má Vánoční strom republiky
v tomto roce?

12

Jak se ti líbil výlet? Vyznač pomocí
smajlíků (vybarvi tečku).

V roce 2019 má 95 let.

5

7

Jak souvisí Stanislav Lolek
s Liškou Bystrouškou?

Kolika let se dožil Rudolf Těsnohlídek?
R. T. se dožil 46 let.

Je to ilustrátor – autor kreseb, na jejichž
základě vznikl příběh lišky Bystroušky.

Foto: 4x archiv autorů

35

Dostupné zde: https://www.leosjanacek.eu/prihody-lisky-bystrousky/
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Bod v mapě 10: Jaké výročí má Vánoční strom republiky v tomto roce?
Má 95 let.
22. prosince 1919 se brněnský spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek vydal společně se dvěma přáteli
do lesa. Cestou zaslechli zvláštní zvuk. Když přišli blíž, zděsili se. Mezi kořeny smrku ležela na tenké
peřince docela malá holčička. Měla rozhalenou košilku a na hlavě čepeček. Její dlaně bezmocně tiskly
hrst zasněženého jehličí. U úst měla krupičky zmrzlých slin. Plakala stále tišeji, přerývaně. Byla
promodralá zimou, popisoval v životopisné knize o Těsnohlídkovi František Kožík, který čerpal
z dobových archivních pramenů i vzpomínek pamětníků.
Asi sedmnáctiměsíční holčičku muži zabalili do kabátu a odnesli na četnickou stanici, kde se jí dostalo
rychlé pomoci. Matku Lidušky, jak dítě pojmenovali, četníci zakrátko vypátrali – byla jí pětadvacetiletá
služka Marie Kosourová z Netína. Marie otěhotněla s ruským zajatcem z první světové války, jehož
přidělili na polní práce do statku v blízkosti Brna. Zůstala sama a jako svobodná matka neměla šanci
nikde získat službu. Bída ji nakonec dohnala k tomu, že děvčátko odložila v lese. Za to ji soud odsoudil
k pěti letům těžkého žaláře. Lidušku si nakonec osvojila rodina vrchního číšníka z Brna, která se o ni
vzorně starala. Přecitlivělým Rudolfem Těsnohlídkem, trpícím po většinu života depresemi, případ
odloženého děcka silně otřásl. Začal přemýšlet, jak by se dalo opuštěným dětem pomoci. Přišel na
myšlenku vybudovat pro ně dětský domov, jenže kde sehnat peníze na stavbu a provoz? Inspiraci našel
během své návštěvy Kodaně, kde ho zaujalo, že tam pod vzrostlým, ozdobeným stromem pořádají
sbírku na chudé děti. Rozhodl se tento skandinávský zvyk přenést do Československa.
První Strom republiky, jak jej spisovatel sám nazval, byl pokácen 6. prosince 1924 v lese u Bílovic nad
Svitavou a týden nato, 13. prosince 1924, byl slavnostně rozsvícen na brněnském náměstí Svobody.
O dva roky později se k této tradici přidala Plzeň, poté i Praha. Koncem 20. let nebylo snad města, kde
by nezářil vánoční strom.36
Bod v mapě 5: Kolika let se dožil Rudolf Těsnohlídek?
R. T. se dožil 46 let.
Rudolf Těsnohlídek (7. června 1882 Čáslav – 12. ledna 1928 Brno) byl český spisovatel, básník,
dramatik, novinář a překladatel. Proslul zejména svojí bajkou o lišce Bystroušce. Užíval také
pseudonym Arnošt Bellis. Zemřel vlastní rukou 12. ledna 1928 ve věku 46 let. Zastřelil se v brněnské
redakci Lidových novin, kde pracoval, neboť nechtěl doma rušit klid své ženy. Ta si ale potom také
sáhla na život. Po smutečním rozloučení v Brně byly převezeny tělesné ostatky manželů
Těsnohlídkových ke zpopelnění do Pardubic. Urny s popelem pak byly uloženy na Ústředním hřbitově
v Brně dne 11. 2. 1928.37
Bod v mapě 7: Jak souvisí Stanislav Lolek s Liškou Bystrouškou?
Stanislav Lolek (10. listopadu 1873 v Paloníně – 9. května 1936 v Uherském Hradišti) byl český malíř,
grafik a ilustrátor. Pocházel z okolí Mohelnice. Narodil se v rodině učitele Jakuba Lolka a jeho ženy
Anny. Nejprve studoval lesnickou školu v Písku a pracoval jako lesník na velkostatku ve Lnářích. Zde

36
37

Dostupné zde: http://extrastory.cz/prvni-vanocni-strom-na-namesti-rozsvitili-v-brne-kvuli-opustene-lidusce.html.
Dostupné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_T%C4%9Bsnohl%C3%ADdek.
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kreslil mapy a doplňoval je svými ilustracemi. Po třech letech tamního působení mu bylo doporučeno,
aby šel studovat malířství na Akademii výtvarných umění do Prahy k profesoru Juliu Mařákovi. Po jeho
skonu dále studoval v Praze, později vystudoval grafiku v bavorském Mnichově. Většinu života strávil
v Uherském Hradišti, kde také zemřel. Maloval především krajinu a zvířata. Jeho krajinářské malby
charakterizovala kritika jako impresionistické a temperamentní.
V roce 1920 na podkladě jeho kreseb spisovatel Rudolf Těsnohlídek začal v Lidových novinách
zveřejňovat svoji bajku pro děti Liška Bystrouška, hudebního skladatele Leoše Janáčka pak toto literární
dílo inspirovalo k napsání hudby a libreta k opeře Příhody lišky Bystroušky.38
Jak vznikla Liška Bystrouška (1920):39
•

•
•

Šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich vybídl Rudolfa Těsnohlídka, aby napsal slovní
doprovod k humorným kresbám Stanislava Lolka. Traduje se, že Těsnohlídek nebyl zpočátku
nadšen, ale nakonec vznikl kouzelný příběh o přírodě, lidech i zvířatech, který získal světovou
proslulost v operní podobě Leoše Janáčka.
Dílo líčí příběhy hlavní postavy – lišky. Těsnohlídek ji pojmenoval jménem Bystronožka, ale při
první publikaci došlo v textu k chybě, a zrodilo se tak jméno Bystrouška, které již zůstalo.
Skutečná Bystronožka však prý skutečně žila v hájovně v obci Veselí. Vyprávění o jejích kouscích
vyslechl od místního hajného malíř Stanislav Lolek a nakreslil podle něj kresby. Lolek inspiroval
kresbami a vyprávěním Těsnohlídka k napsání povídky o chytré lišce, kterou následně
ilustroval.

Ilustrace40 jdou za sebou ve správném pořadí dle děje knihy.
Bystrouška má svoji noru, ze které se jí podařilo
vystrnadit jezevce. Vstává a přemýšlí, co by si
dala k snědku. Misku se žrádlem jí už totiž
nikdo nenachystá.

38

Dostupné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Lolek
Dostupné zde: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=392.
40 Evokační obrázky o polapení lišky Bystroušky. In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd.
Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80-904135-0-4
39
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Bystrouška se rozhodla, že se půjde podívat po
něčem dobrém k panu revírníkovi. Na obrázku
se právě vloupává do hospodářství s cílem
sežrat slepici.

Revírník se rozhodne, že to tak nenechá. Vezme
pušku a na Bystroušku si počíhá. Čeká na ni
trpělivě, a jakmile se Bystrouška objeví, pálí. Co
se ale nestane?

Všude je tma a revírník mine cíl. Místo
Bystroušky zastřelí svého vepře. Zpětný náraz
pušky ho navíc srazí z židle přímo do hnoje za
jeho zády. Z dlouhého čekání v chladu ještě
chytne pořádnou rýmu.

Po zastřelení prasete je třeba udělat zabíjačku.
Jitrničky a ostatní pochoutky uloží panímáma do
komory. Okno nechají ovšem pootevřené
a opatří západkou tak, aby vytvořili past na
Bystroušku. Bystrouška se chytne a málem ji to
stojí život. Nakonec se jí podaří proklouznout
zase ven, dostane ale pořádný výprask.
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Bystroušce se nakonec podaří zimu přečkat.
S příchodem jara začne mít jiné starosti. Seznámí
se s fešným lišákem Zlatohřbítkem a je z toho
velká láska. Brzy následuje svatba a narození
mláďat.

3.6.2 Téma č. 2 Liška dělá neplechy revírníkovi – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci si zahrají didaktickou hru, která vypovídá o neplechách, jež Bystrouška tropí revírníkovi po svém
útěku z hájenky, když ji trápí hlad.
Metody
Didaktická hra.
Rozvíjené kompetence
Kompetence sociální a personální.
Pomůcky
Lano, kolíčky.
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Liška Bystrouška má sice svoji noru v lese, ale přišla zima a s ní i nedostatek potravy.
Bystrouška se musí naučit lovit, ale proč si trochu neulehčit život... Hájenka je blízko a na hájence
spousta lákavých dobrot. Liška si čas od času zajde uloupit něco k snědku k revírníkovi, a to se Bartošovi
pochopitelně vůbec nelíbí!
Žáci se promění v lišky. Pedagog (nebo žák) představuje psa Lapáka a je uvázaný na laně ke stromu.
Může se pohybovat pouze tak daleko, jak ho pustí lano. Jeho cílem je nenechat žáky proběhnout až do
hájenky. Pokud se žáka při přeběhnutí dotkne, žák se vrací zpět na start. Pokud se žáka dotkne lano,
platí to stejné. Hájenka je umístěna cca 20 m za Lapákem. V ní sedí revírník Bartoš (druhý pedagog
nebo žák) a má na sobě připevněné kolíčky v počtu kusů, který odpovídá počtu dětí. Spí. Kolíčky
představují jeho nervy. Žáci mají za úkol ho o nervy připravit – tj. proběhnout přes Lapáka, aniž by je
chytil, dostat se až k revírníkovi, opatrně se k němu přiblížit a jeden kolíček mu vzít. Tím je jejich úkol
splněn. Pokud se k revírníkovi připlíží příliš hlasitě a on je plácne, vrací se zpět na start, proběhnou
kolem Lapáka a zkouší štěstí znovu.
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3.6.3 Téma č. 3 Střelba na lišku – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci si zahrají didaktickou hru, která je v ději
posune do místa, kdy revírník střílí po Bystroušce
a místo ní zasáhne a usmrtí svého vepře.
Metody
Didaktická hra.
Rozvíjené kompetence
Kompetence komunikativní, kompetence sociální
a personální.

Foto: archiv autorů

Pomůcky
Lano, papírové koule pro polovinu žáků, pásky na
oči.
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáky rozdělíme na polovinu. Jedna půlka představuje střelce a druhá lišky. Na zem natáhneme lano
tak, že vytváří cestu, kde jsou různé zatáčky. Je vhodné mít lano dlouhé alespoň 30 m (dle počtu žáků
ve skupině). Lovci se rozmístí rovnoměrně podél celé trasy vytyčené lanem cca 2 m od něj a zakryjí si
oči pomocí šátku / pásky na oči. V ruce mají papírovou kouli – každý žák 1 ks. Koule představuje střelu,
kterou se budou střelci snažit zasáhnout procházející/probíhající lišky. Každý střelec má tedy pouze
jednu střelu. V okamžiku, kdy ji vyčerpá, může si odkrýt oči a koukat se na průběh akce – nesmí ovšem
situaci nijak komentovat (radit dalším střelcům). Žáci-lišky mají za úkol projít podél lana celou trasu.
Nesmí je při tom zasáhnout koule střelce, tj. je třeba našlapovat co nejvíc potichu. Pokud je zasáhne
koule, vrací se zpět na start a zkouší štěstí znovu. Na konci vyhodnotíme úspěšnost střelců a lišek
a prohodíme role.
Doporučení: Je dobré střelce upozornit, že střílíme rozumně a ohleduplně tak, aby rána žádnou lišku
nebolela (ne silou). Střelci mohou mít samozřejmě i více koulí, tj. pokusů.
3.6.4 Téma č. 4 Předávání slov špionážně – shrnutí příběhu – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci se pomocí didaktické hry seznámí s pokračováním a možným zakončením děje knihy Liška
Bystrouška.
Metody
Didaktická hra.
Rozvíjené kompetence
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Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální.
Pomůcky
Pracovní list z přílohy č. 1.9, tužka, lano pro vymezení území.
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci se rozdělí na týmy „policistů“ a „špionů“, v každém týmu bude zhruba 8 žáků. Týmů může být více
a vždy budou proti sobě vyzvídat informace policisté a špioni.
Tým špionů se rozdělí na dvě družstva. Jedno družstvo špionů dostane sadu slov, které bude
pantomimou či jinými prostředky bez vydávání zvuků a psaní předávat na dálku (cca 5 m) druhému
družstvu špionů. Špioni se, ještě před tím, než dostanou slova, domluví, jakým stylem se budou na
dálku domlouvat, tak aby je policisté neviděli ani neslyšeli. Druhé družstvo špionů má u sebe text
s vynechaným prostorem, do kterého má zjištěná slova zapsat tak, aby věty dávaly smysl. Tým policistů
při předávání slov pozoruje špiony a zjišťuje, jaká slova si předávají a snaží se je doplnit do textu, který
má k dispozici. Po předání slov se týmy vymění a využívají druhou sadu slov a text k nim náležící.
Text č. 1 pro policisty a část špionů
Jednoho dne revírník usnul v lese. Když se probudil, uviděl rezavou ……………, a aby mu žena nenadávala,
kde je tak dlouho, chytil jedno mládě z té rezavé rodinky. Doma se …………… vymluvil, že na mládě hodně
dlouho číhal a že je …………… pro svého syna Pepíka. Jak něco mělo být pro jejich syna Pepíka, žena mu
hned vše odpustila. Bystrouška se v …………… skamarádila s jejich …………… Lapákem. Jednoho dne si
Pepík se svým kamarádem hráli s Bystrouškou. Pořád ji za něco tahali, až se Bystrouška naštvala
a kousla Pepíka do ……………. Za trest musela být Bystrouška přivázaná k …………….
Slova k textu č. 1, která si předávají špioni
rodinka, žena, chytit, myslivna, pes, lýtko, bouda
Text č. 2 pro policisty a část špionů:
Bystrouška všelijak lákala …………… ke své boudě, aby je mohla chytit a sežrat. Když nadělala velké škody
kvůli slepicím, revírník ji chtěl zastřelit. Liška ale …………… provaz a utekla do lesa. Na louce našla
…………… jezevce, vyhnala ho a usídlila se v jeho hradě. Liška stále chodila do myslivny pro slepice.
Jednou se revírník rozzlobil a nalíčil na ni ……………. Bystrouška chodila do myslivny do komůrky pro
……………. Revírník ji tam zavřel a pak ji zbil holí. Jednou také na Bystroušku nalíčil kleště na louce.
Bystroušce se do kleští chytla …………… a uvízla v nich. Bolestí se však z kleští vytrhla, ale zůstal v nich
konec její oháňky. Později Bystrouška potkala Zlatohřbítka. V lese potom měli spolu velkou ……………
Slova k textu č. 2, která si předávají špioni:
slepice, překousnout, doupě, past, jitrnice, oháňka, svatba
Text č. 1 pro policisty a část špionů – kompletní:
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Jednoho dne revírník usnul v lese. Když se probudil, uviděl rezavou rodinku, a aby mu žena nenadávala,
kde je tak dlouho, chytil jedno mládě z té rezavé rodinky. Doma se ženě vymluvil, že na mládě hodně
dlouho číhal a že je chytil pro svého syna Pepíka. Jak něco mělo být pro jejich syna Pepíka, žena mu
hned vše odpustila. Bystrouška se v myslivně skamarádila s jejich psem Lapákem. Jednoho dne si Pepík
se svým kamarádem hráli s Bystrouškou. Pořád ji za něco tahali, až se Bystrouška naštvala a kousla
kamaráda do lýtka. Za trest musela být Bystrouška přivázaná k boudě.
Text č. 2 pro policisty a část špionů – kompletní:
Bystrouška všelijak lákala slepice ke své boudě, aby je mohla chytit a sežrat. Když nadělala velké škody
kvůli slepicím, revírník ji chtěl zastřelit. Liška ale překousla provaz a utekla do lesa. Na louce našla doupě
jezevce, vyhnala ho a usídlila se v jeho hradě. Liška stále chodila do myslivny pro slepice. Jednou se
revírník rozzlobil a nalíčil na ni past. Bystrouška chodila do myslivny do komůrky pro jitrnice. Revírník ji
tam zavřel a pak ji zbil holí. Jednou také na Bystroušku nalíčil kleště na louce. Bystroušce se do kleští
chytla oháňka a uvízla v nich. Bolestí se však z kleští vytrhla, ale zůstal v nich konec její oháňky. Později
Bystrouška potkala Zlatohřbítka. V lese potom měli spolu velkou svatbu.
Pedagog poté žáky vyzve, aby vlastními slovy shrnuli celý příběh.
3.6.5 Téma č. 5 Strasti a radosti lišek – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci si zahrají didaktickou hru, která je seznámí s tím, jaké radosti a strasti mohou v životě potkat
potenciální potomky lišky Bystroušky. Žáci simulují život lišek a reagují na faktory ovlivňující tyto
živočichy. Hravou formou se seznámí s některými ze specifik liščího života.
Metody
Didaktická hra.
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence
sociální a personální.
Pomůcky
Lano, šátky na označení nor, hrací kostky dle počtu skupin (1 pro skupinu), žetonky/kartičky = potrava
lišek (myši), píšťalka pro pedagoga, papír s vysvětlením jednotlivých hodů kostkou, šátky na označení
vlků.
Podrobně rozpracovaný obsah
1–3 žáci (dle velikosti skupiny) budou představovat vlky. Ostatní žáci se rozdělí do 4 skupin. Skupina
představuje liščí rodinu. Celkem máme tedy ve hře 4 různé liščí rodiny. Každá rodina má svoji noru, tj.
strom (nebo jiné místo) označený šátkem. U nory má každá skupina svoji hrací kostku a popis, co
znamenají hody kostkou.
Kompletní popis toho, co znamenají jednotlivé hody kostkou, je k dispozici v příloze 1. 10.
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V centru hracího pole je vyznačen kruh z lana, který představuje prostor pro lov potravy (myší). Zde je
bezpečno. Stejně tak i v norách (u stromů označených šátkem).
Uvnitř kruhu z lana jsou rozházené žetony/kartičky – ty představují myši. Na začátku hry jsou všechny
lišky ve svých norách. Vlci číhají v prostoru mezi norami a kruhem s myšmi. Na povel pedagoga všechny
lišky vybíhají a nosí myši – vždy po jednom žetonu/kartičce. Při tom je honí vlci. Pokud vlk lišku chytí,
liška se jde oživit za pedagogem.
V určitém okamžiku zapíská
pedagog na píšťalku. Na zapískání
se všechny lišky vrací zpět do nory,
poněvadž přichází nějaká událost.
Jaká událost to bude, rozhodne
hod kostkou. Jedna liška z každé
rodiny (dle domluvy, lišky se
střídají) hodí kostkou. Podle toho,
co padne, dostane liščí rodina úkol.
Seznam úkolů mají lišky k dispozici
ve své noře. Např. pokud padne 1,
přišly vytrvalé deště, skupina má za
úkol sborově zapět píseň „Prší,
prší“. Až poté může pokračovat ve
sběru potravy (viz příloha – co
znamenají hody kostkou). Cílem
každé skupiny je zaopatřit si co
nejvíce potravy, tj. žetonů či
kartiček.
Doporučení: Při vysvětlování je
dobré s žáky společně projít, co
znamenají
jednotlivé
hody
kostkou. Jinak se může stát, že si
každá liščí rodina vyloží pravidla po
svém.
Po skončení aktivity se žáků
otážeme, jak se jim hrálo, jaká
událost jim přišla nejvíce vhod a
co je naopak nejvíce zdrželo.

Co znamenají hody kostkou. Zdroj: archiv autorů
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu
Příloha č. 1.1
Obrázky Stanislava Lolka + krácený úryvek z knihy41 (2.1.1 Téma č. 1 O polapení lišky Bystroušky)

41

Evokační obrázky o polapení lišky Bystroušky. In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd.
Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80-904135-0-4
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Úryvek z knihy (kráceno):
1. V Černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-lis tam, jako bys pil vody léčivé. Tam zamířil zatím
revírník a toužebně vyhlížel k temeni Báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala
žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. „Dostaneme bóřku,“ vzdychl revírník. Posmekl a utíral pot z čela.
Ale hlava bolela a bolela. „Koňa by to porazilo. Lehnu si na chvilečku. Panímámě se řekne, že jsme číhali
na poberty. Však je dobrá ženská a uvěří.“
2. Na svahu k Černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí rodina po snídani. Matka podřimovala,
ježto maličká Bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spáti. Lezly jí zuby podočáky a to je s
maličkými vždycky svízel. Teď se sice Bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními
sourozenci a držela se vytrvale mamina hřbetu jak sukní.
3. „Jédamane, tótni se mami, co to,“ zažvatlala. Černonoska, Oháněček, Peřiderka, všecka ta drobotina
ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, mladého žabáka skokana, který
spadl doprostřed odkudsi z nebe a seděl tu udýchán, s očima vyvalenýma, jakoby byl míli utíkal.
Bystrouška k němu přičichla.
„Jé, ten je studené!“ vykřikla.
„A holé jako kámen,“ prohodila překvapeně Peřiderka.
„Oháňku zapomněl doma,“ divil se Oháněček.
„Mami, pjosím vás, a jí se to?“ zaškemrala mazlivě Bystrouška.
Stará liška neodpovídala. Libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí.
Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát.
4. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého
šustotu v mlází. Lidská tvář vynořila se z houští. Revírník vrhl se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené
Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se třemi zbývajícími dětmi dala se do divokého
útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani
mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi.
5. Revírník Bartoš uchopil Bystroušku nelidsky za límec jak psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval
se. „Tož tak, ty kujóne, včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat, a že
proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky. Beztak naděláte
nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z teho si moc nedělé. My je máme taky, chudáci aji bohatí.
Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majó děcka radost.
Výklad možných neznámých slov v textu:
•
•
•
•

revírník – osoba zajišťující hospodaření ve svěřené části lesa, v tzv. revíru,
poberta – zloděj, nenechavec, v kontextu knihy myšleno pytlák
prut (mysl.) – liščí ocas,
uščuřovat se – potutelně se usmívat.
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Příloha č. 1.2
Obrázky k domestikaci zvířat (2.1.2 Téma č. 2 Domestikace živočichů)
Psi: 42

německý ohař krátkosrstý – bišonek
lovecké a pracovní plemeno
– společenské plemeno

anglický buldok
– bojové plemeno

Koně: 43

český chladnokrevník
– pracovní plemeno

42
43

anglický plnokrevník
– sportovní plemeno

starokladrubský kůň
– kočárový kůň

Pesweb [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://www.pesweb.cz/cz/vyber-plemene
Horses-Online.cz [online]. 2001 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://www.horses-online.cz/index.php?mmi=0
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Skot: 44

belgické modrobílé
– masné plemeno

švédský červený skot
– mléčné plemeno

Highland
– primitivní masné plemeno

moravský modrý
– masné plemeno

zakrslý beran
– společenské plemeno

Králíci: 45

český strakáč
– masné plemeno

44
45

Zootechnika [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: http://www.zootechnika.cz/clanky/chov-skotu/plemena-skotu/
Králíci [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://www.kralici.cz/plemena/
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Původní živočichové: 46

vlk

králík divoký

tarpan (divoký kůň)
pratur

46

Domestikace [online]. 1999 [cit. 2019-06-18]. Dostupné
z: http://www.zoologie.frasma.cz/domestikace/domaci%20zvirata.html
Wikipedie [online]. 2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tarpan
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Příloha č. 1.3
Možná podoba pracovního listu (2.1.6 Téma č. 6 Ptačí hlasy) 47

PĚNKAVA OBECNÁ

STRAKAPOUD
VELKÝ

KOS ČERNÝ

47

Zdroje fotografií (v pořadí za sebou): FotoAparát [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné
z: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/fotografie/235217/
JiWa Foto [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: http://www.jiwa-foto.cz/G2_6_8.html
Naturfoto [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/kos-cerny-fotografie-25594.html
O ptácích [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://www.ptacionline.cz/cz/o-ptacich
iReceptář [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://www.ireceptar.cz/zvirata/8-ptacich-druhu-na-krmitkucastych-hostu-poznate-je.html
Pixabay [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/vrabec-dom%C3%A1c%C3%ADvrabec-3508495/
Škola-servis [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://skola-servis.cz/produkt/zluna-zelena/
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SÝKORA KOŇADRA

ČERVENKA OBECNÁ

VRABEC DOMÁCÍ

ŽLUNA ZELENÁ
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Příloha č. 1.4
Možná podoba Smart game (2.1.8 Téma č. 8 Jezevčí nora)

Foto: archiv autorů
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Příloha č. 1.5
Doplňovačka na zopakování stop48 živočichů (2.3.1. Téma č. 1 Obecný úvod do stopování živočichů)

48

Zdroj: Skaut Těrlicko [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://skaut terlicko.webnode.cz/pro-cleny/
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Příloha č. 1.6
Ukázka výrobku – cestovní vak s motivem lišky Bystroušky (2.4.1 Téma č. 1 Cestovní vak)

Foto: archiv autorů
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Příloha č. 1.7
Pracovní list – výlet (2.6.1 Téma č. 1 Práce s pracovním listem [místopis] a mapou)

88

89

Foto: 12x archiv autorů

Příloha č. 1.8
Mapa49 – výlet – přední strana a zadní strana (2.6.1 Téma č. 1 Práce s pracovním listem [místopis] a
mapou)

49

Zdroj: archiv autorů, podklad dostupný z portálu Mapy.cz: https://mapy.cz
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Zadní strana – prázdná okénka slouží k vlepení ilustrací Lolka – pokračování děje knihy

Ilustrace50 k vlepení na zadní stranu mapy – ve správném pořadí

50

Evokační obrázky o polapení lišky Bystroušky. In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd.
Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80-904135-0-4
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Příloha č. 1.9
Co znamenají jednotlivé hody kostkou (2.6.5 Téma č. 5 Strasti a radosti lišek)

Zdroj: archiv autorů
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Příloha č. 1.10
Text č. 1 pro policisty a část špionů
Jednoho dne revírník usnul v lese. Když se probudil, uviděl rezavou ……………, a aby mu žena
nenadávala, kde je tak dlouho, chytil jedno mládě z té rezavé rodinky. Doma se ……………
vymluvil, že na mládě hodně dlouho číhal a že ji …………… pro svého syna Pepíka. Jak něco mělo
být pro jejich syna Pepíka, žena mu hned vše odpustila. Bystrouška se v …………… skamarádila
s jejich …………… Lapákem. Jednoho dne si Pepík se svým kamarádem hráli s Bystrouškou.
Pořád ji za něco tahali, až se Bystrouška naštvala a kousla Pepíka do …………… . Za trest musela
být Bystrouška přivázaná k …………… .
Slova k textu č. 1, která si předávají špioni
rodinka, žena, chytit, myslivna, pes, lýtko, bouda

Text č. 2 pro policisty a část špionů
Bystrouška všelijak lákala …………… ke své boudě, aby je mohla chytit a sežrat. Když nadělala
velké škody kvůli slepicím, revírník ji chtěl zastřelit. Liška ale …………… provaz a utekla do lesa.
Na louce našla …………… jezevce, vyhnala ho a usídlila se v jeho hradě. Liška stále chodila do
myslivny pro slepice. Jednou se revírník rozzlobil a nalíčil na ni …………… . Bystrouška chodila
do myslivny do komůrky pro …………… . Revírník ji tam zavřel a pak ji zbil holí. Jednou také na
Bystroušku nalíčil kleště na louce. Bystroušce se do kleští chytla …………… a uvízla v nich. Bolestí
se však z kleští vytrhla, ale zůstal v nich konec její oháňky. Později Bystrouška potkala
Zlatohřbítka. V lese potom měli spolu velkou …………… .
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Slova k textu č. 2, která si předávají špioni
slepice, překousnout, doupě, past, jitrnice, oháňka, svatba

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů
Příloha č. 2.1
Obrázky Stanislava Lolka a krácené úryvky z knihy51 (2.1.1 Téma č. 1 O polapení lišky Bystroušky)
V Černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-lis tam, jako
bys pil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně
vyhlížel k temeni Báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce
pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu.
„Dostaneme bóřku,“ vzdychl revírník. Posmekl a utíral pot
z čela. Ale hlava bolela a bolela. „Koňa by to porazilo. Lehnu si
na chvilečku. Panímámě se řekne, že jsme číhali na poberty.
Však je dobrá ženská a uvěří.“

Na svahu k Černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí
rodina po snídani. Matka podřimovala, ježto maličká
Bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spáti. Lezly jí zuby
podočáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice
Bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními
sourozenci a držela se vytrvale mamina hřbetu jak sukní.

„Jédamane, tótni se mami, co to,“ zažvatlala. Černonoska,
Oháněček, Peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem
v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, mladého
žabáka skokana, který spadl doprostřed odkudsi z nebe
a seděl tu udýchán, s očima vyvalenýma, jakoby byl míli utíkal.
Bystrouška k němu přičichla. „Jé, ten je studené!“ vykřikla.
„A holé jako kámen,“ prohodila překvapeně Peřiderka.
„Oháňku zapomněl doma,“ divil se Oháněček. „Mami, pjosím
vás, a jí se to?“ zaškemrala mazlivě Bystrouška.
Stará liška neodpovídala. Libovala si nenadálý příchod žáby.
Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila
51

Evokační obrázky o polapení lišky Bystroušky. In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd.
Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80-904135-0-4
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se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem
pohrát.

Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica
poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází.
Lidská tvář vynořila se z houští. Revírník vrhl se po nejbližší
lištičce. Prut rozmazlené Bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů,
zatímco matka se třemi zbývajícími dětmi dala se do divokého
útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovala se zatím
z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila
chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi.
Revírník Bartoš uchopil Bystroušku nelidsky za límec jak psa
a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. „Tož tak, ty kujóne,
včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás
šel počíhat, a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že
jsem vás nemohl pochytat všecky. Beztak naděláte nepleché
nad pytláka. Blech máš dost, ale z teho si moc nedělé. My je
máme taky, chudáci aji bohatí. Podržíme si tě hezky
a doneseme tě dom, ať z tebe majó děcka radost.
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Příloha č. 2.2
2.1.6 Téma č. 6 Ptačí hlasy

PĚNKAVA OBECNÁ
[1]

STRAKAPOUD
VELKÝ [2]

KOS ČERNÝ [3]

SÝKORA KOŇADRA
[4]
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ČERVENKA OBECNÁ
[5]

VRABEC DOMÁCÍ
[6]

ŽLUNA ZELENÁ
[7]

[1] FotoAparát [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné
z: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/fotografie/235217/
[2] JiWa Foto [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: http://www.jiwa-foto.cz/G2_6_8.html
[3] Naturfoto [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/kos-cernyfotografie-25594.html
[4] O ptácích [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://www.ptacionline.cz/cz/o-ptacich
[5] iReceptář [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://www.ireceptar.cz/zvirata/8ptacich-druhu-na-krmitku-castych-hostu-poznate-je.html
[6] Pixabay [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/vrabecdom%C3%A1c%C3%AD-vrabec-3508495/
[7] Škola-servis [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://skola-servis.cz/produkt/zlunazelena/
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Odkaz na stažení hlasů:
Všechny potřebné hlasy ptáků je možné volně stáhnout např. na těchto stránkách:

https://www.xeno-canto.org/
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Příloha č. 2.3
Pracovní list – výlet (2.6.1 Téma č. 1 Práce s pracovním listem [místopis] a mapou)

3
V jakém roce byl
vybudován tento železniční
tunel?
Tento, tzv. Bílovický tunel patří
do soustavy blanenských
tunelů. Ty byly vybudovány
mezi lety 1843–1848.

6

9

Co je to výstavek?

Co znamená ČERVENÝ
křížek v mapě na tomto
místě?

Výstavky jsou stromy,
ponechané záměrně na
porostní ploše po mýtní těžbě.
Důvodem může zejména
semenná obnova porostu.

Bod záchrany

Foto: 3x archiv autorů

Ad bod v mapě 3.) V jakém roce byl vybudován tento železniční tunel?
Tento, tzv. Bílovický tunel patří do soustavy Blanenských tunelů. Ty byly vybudovány mezi lety
1843–1848. Úsek Maloměřice – Blansko vede okrajem Moravského krasu úzkým a skalnatým údolím
řeky Svitavy, kde muselo být vybudováno deset tunelů o celkové délce 1772 m a také 49 mostů.
Realizaci nejsložitějšího úseku mezi Brnem a Blanskem získal ve veřejné soutěži italský podnikatel
Felice Tallachini s rozpočtem 283 000 zlatých. Na stavbě pracovalo od jara do podzimu 2 300 až 3 000
dělníků, z nichž asi čtvrtina pocházela z okolních vsí. K provádění kamenických a skalnických prací
povolal Tallachini asi 200 italských dělníků, zvyklých na těžkou práci ve skalách a s kamenem. Když se
ukázalo nutné postupovat v tunelech hornickým způsobem, objevili se na stavbě také němečtí a čeští
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havíři. Tunely byly raženy rakouskou tunelovací metodou, místy také klasickým hornickým způsobem,
při jejich stavbě zemřelo 22 dělníků.
Přibližně po sto letech užívání byly blanenské tunely rekonstruovány. 2 tunely byly zbourány
– v současnosti jich je tedy celkem 8. V r. 1995 (letopočet na portálu) byl rekonstruován právě tento
tunel.
Zajímavost: Trať Brno – Česká Třebová měla původně vést přes Lipůvku (jednodušší terén – v místech
současné rychlostní silnice R43). Hugo Salm si ale prosadil, aby trasa vedla Blanskem – z důvodů
velkého železárenského průmyslu (hrabě Hugo František Salm zahájil největší rozvoj strojíren – za
hraběte se blanenské strojírny staly na dlouhou dobu největší továrnou v Rakouském císařství).
Oblast Moravského krasu byla v minulosti velmi bohatá na železnou rudu. Její ložiska zde vznikla
v druhohorách, kdy byla oblast zaplavena křídovým mořem. Postupně se zanášely krasové deprese
(geologické varhany a velké a hluboké závrty) usazeninami. Pod vrstvou křídových písků na styku
s vápencem se vyvinuly zásoby limonitické železné rudy.52

Ad bod v mapě 6.) Co je to výstavek?
Výstavky (někdy také nazývané „výstavce“) jsou stromy, ponechané záměrně na porostní ploše po
mýtní těžbě. Důvodem může být semenná obnova porostu, produkce jakostních sortimentů, estetické
hledisko nebo zájmy ochrany přírody. Ponechávání výstavků má nesmírný význam zejména pro hmyz
a ptáky. Ptákům mohou sloužit jako potravní zdroj (pro hmyzožravé druhy – šplhavce nebo různé druhy
pěvců), odpočinkové místo (dravci, čápi, volavky) i hnízdiště („doupné stromy“). Když okolní nově
založený mladý porost svou výškou doroste ponechané výstavky, což může být již ve věku kolem 50 let,
mohou na vhodně vybraných výstavcích zahnízdit i ptáci, kteří obvykle preferují porosty ve stáří
minimálně 100 let. Jsou to např. čápi černí nebo vzácné druhy dravců (luňák hnědý nebo červený, orel
mořský a další). Dokládá to řada případů např. z jižní Moravy a je to zároveň jeden z hlavních důvodů,
proč je takové výstavky nutno ponechávat i uprostřed plochy těžené paseky, nejenom u krajů, cest či
alejí, přestože ponechávání na ploše přináší lesníkům určité provozní komplikace při obnově a výchově
porostů.53

Ad bod v mapě 9.) Co znamená ČERVENÝ křížek v mapě na tomto místě?
Bod záchrany (rescue point, původně nazývaný traumatologický bod) je místo v horách, lesích či jiných
neobydlených oblastech označené tabulkou s unikátním kódem, usnadňujícím lokalizaci v případě
potřeby záchrany turisty, výskytu požáru nebo při jiné mimořádné události. Tabulka dále obsahuje
telefonní čísla na tísňové linky, zpočátku tabulky obsahovaly také zeměpisné souřadnice daného
bodu.54

52

Více viz
http://spravnym.smerem.cz/Tema/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD%20tra%C5%A5%20Brno%20%E2%80%93%20%C4%8
Cesk%C3%A1%20t%C5%99ebov%C3%A1 a http://www.kras.unas.cz/veci/ruda.htm
53
Dostupné zde: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/vystavky-v-luznich-lesich-jizni-moravy/
54
Dostupné zde: https://www.turistika.cz/mista/bilovice-nad-svitavou-skalni-utvar-sfinga/detail
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1

4

Co znamená tato značka?

Pojmenuj alespoň 2 rostliny
na tomto místě.

Zákaz vjezdu pro jezdce na
zvířeti.

Např. netýkavka malokvětá,
pryskyřník prudký, kopřiva
dvoudomá…

2
Jak se jmenuje tento skalní
útvar?
Sfinga.

Foto: 3x archiv autorů

Ad bod v mapě 2.) Jak se jmenuje tento skalní útvar?
Tato dominantní skalní věž, vysoká více jak šest metrů, je ve své vrcholové části rozšířena a ze strany
Bílovic připomíná tvar podobný hlavě egyptské Sfingy. Proto se jí říká Sfinga55.

55

https://www.turistika.cz/mista/bilovice-nad-svitavou-skalni-utvar-sfinga/detail
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8

11

Co má společného Leoš Janáček s Liškou
Bystrouškou?

Pojmenuj 2 největší stromy na fotce.

Je autorem opery Příhody lišky Bystroušky,
vznikla na základě lit. předlohy R. Těsnohlídka.
Foto: 2x archiv autorů

Dub a smrk.

Ad bod v mapě 11.) Co má společného Leoš Janáček s Liškou Bystrouškou?
Příběhy o mazané lišce Bystroušce původně vycházely v roce 1920 na pokračování v Lidových novinách.
Jejich autor, spisovatel a redaktor Rudolf Těsnohlídek, je psal podle veselých kresbiček malíře
Stanislava Lolka. U čtenářů slavily značné úspěchy, s oblibou je četla i hospodyně u Janáčků Marie
Stejskalová, která později vzpomínala: „... Jednou zas tak čtu – byl tam zrovna obrázek, jak se
Bystrouška vede se Zlatohřbítkem a nese si kytičku. Přišlo mi to hrozně k smíchu, jak se tam tak
nafukovali. Myslila jsem, že nikdo neslyší, jak se nahlas směju; milostpaní nebyla doma a pán byl
v pracovně. Ale najednou se objevil ve dveřích kuchyně:
Prosím vas, osobo, čemu se tak smějete?
Ale tady Bystroušce, milostpane.
Jaké Bystroušce?
Copak oni to nečtou? Vždyť to psal pan redaktor Těsnohlídek z Lidovek.
Podala jsem mu noviny, on se díval na obrázek, četl si, začal se usmívat a já mu povídám:
Milostpane, oni přece tak dobře znají, co si zvířata povídají, pořád ty hlasy ptáků zapisujou – z toho by
byla, panečku, opera!
On na to nic. Jen se začal shánět po každém pokračování Bystroušky.
K práci na opeře se Janáček kvůli mnoha dalším činnostem dostal až v roce 1922. Pracuji již na dívčím
románě „Liška Bystrouška“. Už nemám pokdy na sebe myslet. Žádného roku jsem tolik duševně

102

nepracoval, jako letos, napsal skladatel své přítelkyni Kamile Stösslové. Nejprve si ovšem musel upravit
Těsnohlídkovu předlohu do podoby operního libreta. Omezil počet postav a z děje si vybral hlavně ty
části, které zdůrazňují propojení lidského světa s přírodou. Pak se pustil do samotné kompozice své
v pořadí sedmé opery. 56

10

Jaké výročí má Vánoční strom republiky
v tomto roce?

12

Jak se ti líbil výlet? Vyznač pomocí
smajlíků (vybarvi tečku).

V roce 2019 má 95 let.

5

Kolika let se dožil Rudolf Těsnohlídek?
R. T. se dožil 46 let.

7

Jak souvisí Stanislav Lolek s Liškou
Bystrouškou?
Je to ilustrátor – autor kreseb, na jejichž
základě vznikl příběh lišky Bystroušky.

Foto: 4x archiv autorů

56

Dostupné zde: https://www.leosjanacek.eu/prihody-lisky-bystrousky/
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Ad bod v mapě 10.) Jaké výročí má Vánoční strom republiky v tomto roce?
Má 95 let.
22. prosince 1919 se brněnský spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek vydal společně se dvěma přáteli
do lesa. Cestou zaslechli zvláštní zvuk. Když přišli blíž, zděsili se. Mezi kořeny smrku ležela na tenké
peřince docela malá holčička. Měla rozhalenou košilku a na hlavě čepeček. Její dlaně bezmocně tiskly
hrst zasněženého jehličí. U úst měla krupičky zmrzlých slin. Plakala stále tišeji, přerývaně. Byla
promodralá zimou, popisoval v životopisné knize o Těsnohlídkovi František Kožík, který čerpal
z dobových archivních pramenů i vzpomínek pamětníků.
Asi sedmnáctiměsíční holčičku muži zabalili do kabátu a odnesli na četnickou stanici, kde se jí dostalo
rychlé pomoci. Matku Lidušky, jak dítě pojmenovali, četníci zakrátko vypátrali – byla jí pětadvacetiletá
služka Marie Kosourová z Netína. Marie otěhotněla s ruským zajatcem z první světové války, jehož
přidělili na polní práce do statku v blízkosti Brna. Zůstala sama a jako svobodná matka neměla šanci
nikde získat službu. Bída ji nakonec dohnala k tomu, že děvčátko odložila v lese. Za to ji soud odsoudil
k pěti letům těžkého žaláře. Lidušku si nakonec osvojila rodina vrchního číšníka z Brna, která se o ni
vzorně starala. Přecitlivělým Rudolfem Těsnohlídkem, trpícím po většinu života depresemi, případ
odloženého děcka silně otřásl. Začal přemýšlet, jak by se dalo opuštěným dětem pomoci. Přišel na
myšlenku vybudovat pro ně dětský domov, jenže kde sehnat peníze na stavbu a provoz? Inspiraci našel
během své návštěvy Kodaně, kde ho zaujalo, že tam pod vzrostlým, ozdobeným stromem pořádají
sbírku na chudé děti. Rozhodl se tento skandinávský zvyk přenést do Československa.
První Strom republiky, jak jej spisovatel sám nazval, byl pokácen 6. prosince 1924 v lese u Bílovic nad
Svitavou a týden nato, 13. prosince 1924, byl slavnostně rozsvícen na brněnském náměstí Svobody.
O dva roky později se k této tradici přidala Plzeň, poté i Praha. Koncem 20. let nebylo snad města, kde
by nezářil vánoční strom.57

Ad bod v mapě 5.) Kolika let se dožil Rudolf Těsnohlídek?
R. T. se dožil 46 let.
Rudolf Těsnohlídek (7. června 1882 Čáslav – 12. ledna 1928 Brno) byl český spisovatel, básník,
dramatik, novinář a překladatel. Proslul zejména svojí bajkou o lišce Bystroušce. Užíval také
pseudonym Arnošt Bellis. Zemřel vlastní rukou 12. ledna 1928 ve věku 46 let. Zastřelil se v brněnské
redakci Lidových novin, kde pracoval, neboť nechtěl doma rušit klid své ženy. Ta si ale potom také
sáhla na život. Po smutečním rozloučení v Brně byly převezeny tělesné ostatky manželů
Těsnohlídkových ke zpopelnění do Pardubic. Urny s popelem pak byly uloženy na Ústředním hřbitově
v Brně dne 11. 2. 1928.58

Ad bod v mapě 7.) Jak souvisí Stanislav Lolek s Liškou Bystrouškou?

57
58

Dostupné zde: http://extrastory.cz/prvni-vanocni-strom-na-namesti-rozsvitili-v-brne-kvuli-opustene-lidusce.html.
Dostupné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_T%C4%9Bsnohl%C3%ADdek.
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Stanislav Lolek (10. listopadu 1873 v Paloníně – 9. května 1936 v Uherském Hradišti) byl český malíř,
grafik a ilustrátor. Pocházel z okolí Mohelnice. Narodil se v rodině učitele Jakuba Lolka a jeho ženy
Anny. Nejprve studoval lesnickou školu v Písku a pracoval jako lesník na velkostatku ve Lnářích. Zde
kreslil mapy a doplňoval je svými ilustracemi. Po třech letech tamního působení mu bylo doporučeno,
aby šel studovat malířství na Akademii výtvarných umění do Prahy k profesoru Juliu Mařákovi. Po jeho
skonu dále studoval v Praze, později vystudoval grafiku v bavorském Mnichově. Většinu života strávil
v Uherském Hradišti, kde také zemřel. Maloval především krajinu a zvířata. Jeho krajinářské malby
charakterizovala kritika jako impresionistické a temperamentní.
V roce 1920 na podkladě jeho kreseb spisovatel Rudolf Těsnohlídek začal v Lidových novinách
zveřejňovat svoji bajku pro děti Liška Bystrouška, hudebního skladatele Leoše Janáčka pak toto literární
dílo inspirovalo k napsání hudby a libreta k opeře Příhody lišky Bystroušky.59
Jak vznikla Liška Bystrouška (1920):60
•

•
•

59
60

Šéfredaktor Lidových novin Arnošt Heinrich vybídl Rudolfa Těsnohlídka, aby napsal slovní
doprovod k humorným kresbám Stanislava Lolka. Traduje se, že Těsnohlídek nebyl zpočátku
nadšen, ale nakonec vznikl kouzelný příběh o přírodě, lidech i zvířatech, který získal světovou
proslulost v operní podobě Leoše Janáčka.
Dílo líčí příběhy hlavní postavy – lišky. Těsnohlídek ji pojmenoval jménem Bystronožka, ale při
první publikaci došlo v textu k chybě, a zrodilo se tak jméno Bystrouška, které již zůstalo.
Skutečná Bystronožka však prý skutečně žila v hájovně v obci Veselí. Vyprávění o jejích kouscích
vyslechl od místního hajného malíř Stanislav Lolek a nakreslil podle něj kresby. Lolek inspiroval
kresbami a vyprávěním Těsnohlídka k napsání povídky o chytré lišce, kterou následně
ilustroval.

Dostupné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Lolek
Dostupné zde: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=392.
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Příloha č. 2.4
Mapa – výlet – řešení zadní strany (2.6.1 Téma č. 1 Práce s pracovním listem [místopis] a mapou)
Ilustrace61 jdou za sebou ve správném pořadí dle děje knihy.

Bystrouška má svoji noru, ze které se jí podařilo
vystrnadit jezevce. Vstává a přemýšlí, co by si
dala k snědku. Misku se žrádlem jí už totiž nikdo
nenachystá.

Bystrouška se rozhodla, že se půjde podívat po
něčem dobrém k panu revírníkovi. Na obrázku
se právě vloupává do hospodářství s cílem sežrat
slepici.

Revírník se rozhodne, že to tak nenechá. Vezme
pušku a na Bystroušku si počíhá. Čeká na ni
trpělivě, a jakmile se Bystrouška objeví, pálí. Co
se ale nestane?

61

Evokační obrázky o polapení lišky Bystroušky. In: TĚSNOHLÍDEK, Rudolf. Liška Bystrouška. Ilustrace Stanislav Lolek. 1. vyd.
Praha: Polygrafie, 1920. 230 s. ISBN 978-80-904135-0-4
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Všude je tma a revírník mine cíl. Místo
Bystroušky zastřelí svého vepře. Zpětný náraz
pušky ho navíc srazí z židle přímo do hnoje za
jeho zády. Z dlouhého čekání v chladu ještě
chytne pořádnou rýmu.

Po zastřelení prasete je třeba udělat zabíjačku.
Jitrničky a ostatní pochoutky uloží panímáma do
komory. Okno nechají ovšem pootevřené
a opatří západkou tak, aby vytvořili past na
Bystroušku. Bystrouška se chytne a málem ji to
stojí život. Nakonec se jí podaří proklouznout
zase ven, dostane ale pořádný výprask.

Bystroušce se nakonec podaří zimu přečkat.
S příchodem jara začne mít jiné starosti. Seznámí
se s fešným lišákem Zlatohřbítkem a je z toho
velká láska. Brzy následuje svatba a narození
mláďat.
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Příloha č. 2.5
Doplňovačka na zopakování stop živočichů62 (2.3.1. Téma č. 1 Obecný úvod do stopování živočichů)
Správné řešení:

62

BAŽANT OBECNÝ

Stopa bažanta je poměrně velká – 6 až 9 cm dlouhá
a 5 až 7 cm široká. Větší má kohout, menší slepice.
Prsty se většinou otiskují i s drápy.

LIŠKA OBECNÁ

Ve stopě otiskuje 4 prsty včetně drápků – jedná se
totiž o psovitou šelmu. Kočkovité šelmy otiskují
taktéž 4 prsty, ale bez drápků.

PRASE DIVOKÉ

Patří mezi sudokopytníky – tj. vidíme kopýtko
(spárek) ze dvou prstů (sudý počet) a výrazně nízko
posazené paspárky, umístěné hodně do stran.

VEVERKA OBECNÁ

Na obrázku vidíme nalevo menší přední tlapku,
napravo pak větší zadní tlapku. Při skoku klade
veverka zadní tlapky před přední, stejně jako zajíc.

Zdroj: Skaut Těrlicko [online]. 2019 [cit. 2019-05-22]. Dostupné z: https://skaut terlicko.webnode.cz/pro-cleny/
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Příloha č. 2.6
Text č. 1 pro policisty a část špionů – kompletní
Jednoho dne revírník usnul v lese. Když se probudil, uviděl rezavou rodinku, a aby mu žena nenadávala,
kde je tak dlouho, chytil jedno mládě z té rezavé rodinky. Doma se ženě vymluvil, že na mládě hodně
dlouho číhal a že je chytil pro svého syna Pepíka. Jak něco mělo být pro jejich syna Pepíka, žena mu
hned vše odpustila. Bystrouška se v myslivně skamarádila s jejich psem Lapákem. Jednoho dne si Pepík
se svým kamarádem hráli s Bystrouškou. Pořád ji za něco tahali, až se Bystrouška naštvala a kousla
kamaráda do lýtka. Za trest musela být Bystrouška přivázaná k boudě.

Text č. 2 pro policisty a část špionů – kompletní
Bystrouška všelijak lákala slepice ke své boudě, aby je mohla chytit a sežrat. Když nadělala velké škody
kvůli slepicím, revírník ji chtěl zastřelit. Liška ale překousla provaz a utekla do lesa. Na louce našla doupě
jezevce, vyhnala ho a usídlila se v jeho hradě. Liška stále chodila do myslivny pro slepice. Jednou se
revírník rozzlobil a nalíčil na ni past. Bystrouška chodila do myslivny do komůrky pro jitrnice. Revírník
ji tam zavřel a pak ji zbil holí. Jednou také na Bystroušku nalíčil kleště na louce. Bystroušce se do kleští
chytla oháňka a uvízla v nich. Bolestí se však z kleští vytrhla, ale zůstal v nich konec její oháňky. Později
Bystrouška potkala Zlatohřbítka. V lese potom měli spolu velkou svatbu.
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Povinně volitelná aktivita č. 3, 4, 6 a 7
Zpráva o ověření programu v praxi

závěrečná
I.
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace
pracoviště Jezírko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008247

Příjemce
Registrační číslo projektu
Název projektu

BUDKA – budování kapacit a spolupráce neformálního
a formálního vzdělávání na Lipce

Název vytvořeného programu

Za liškou Bystrouškou

Pořadové číslo zprávy o realizaci

3

II.
Místo ověření programu
Pracoviště Lipky Jezírko
Bloky ve školách
Okolí Bílovic nad Svitavou

Cílová skupina,
s níž byl program ověřen63
15. 1. 2019, 22. 1. 2019, 29. 1. 2019
3. třída ZŠ Lelekovice
viz tabulka níže
2. třída ZŠ Herčíkova
28. 5. 2019, 4. 6. 2019,4. 6. 2019 4. třída ZŠ Herčíkova
Datum ověření programu

III.
1. Stručný popis procesu ověření programu
a) Jak probíhalo ověření programu (organizace, počet účastníků, počet realizátorů atd.)?
Co se úvodního bloku týče, ověření probíhalo formou klasických EVP (ekologických výukových
programů). Žáci vybraných tříd se dostavili v domluvený termín na pracoviště Lipky Jezírko pod
vedením třídních učitelů, příp. asistentů. Předem proběhla telefonická domluva, při které došlo
k upřesnění počtu žáků, času příjezdu a odjezdu. Počet účastníků byl následující: ZŠ Herčíkova – 15
žáků 2. třídy a 20 žáků 4. třídy; ZŠ Lelekovice – 26 žáků 3 třídy. Program byl ze strany Jezírka
personálně zajištěn vždy 2 pedagogy. Žáci byli buď ponecháni po celou dobu pohromadě (vzhledem
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k malému počtu) a pedagogové Jezírka se střídali při vysvětlování aktivit, nebo byla třída rozdělena
na poloviny, přičemž každý pedagog pracoval s polovinou třídy. U některých aktivit, které k tomuto
byly vhodné, se třída opět spojila (např. bojová hra).
Výukové bloky ve školách trvaly celkem 3 hod. Témata navazovala na proběhlý úvodní výukový
program. V případě realizace na ZŠ Lelekovice proběhly bloky vždy pro žáky jedné třídy (3. třídy).
U ZŠ Herčíkova byly obě třídy spojeny v jednu skupinu. Realizátory byli pedagogové tříd – Alena
Lukjanová a Andrea Hošková za ZŠ Herčíkova, u ZŠ Lelekovice to byl třídní učitel p. Juránek
a asistentka pí. Cupalová, dále z pozice pedagoga z neformálního vzdělávání byla zapojena zejména
Iva Křenovská (Jezírko).
Závěrečný výukový program probíhal formou výletu v okolí obce Bílovice nad Svitavou. Trasa
výletu byla naplánována s cílem hlubšího seznámení se s příběhem Lišky Bystroušky. Trasa vedla
po významných místech spojených s Bystrouškou – Těsnohlídkovým údolím, kolem památníku
Rudolfa Těsnohlídka, malíře Stanislava Lolka, Janáčkovy studánky či kolem Myslivny Lišky
Bystroušky. Co se personálního zajištění týče, byli vždy přítomni třídní učitelé, příp. asistenti (p. uč.
Juránek + pí. Cupalova za ZŠ Lelekovice, pí. uč. Hošková a Lukjanová, ZŠ Herčíkova).
Ze strany Lipky se na realizaci podíleli pedagogové Maxa, Slepička a Křenovská.
b) Jaký byl zájem cílové skupiny?
Žáci byli před zahájením cyklu namotivováni – buď svým třídním učitelem, nebo už jen faktem, že se
jedná o změnu, tj. něco jiného než klasickou rutinu ve školních lavicích. Zájem byl tedy patrný. Někdy
někteří působili odevzdaně a bez zájmu, což bylo ale zapříčiněno spíše osobnostními
charakteristikami. Obecně však žáci projevovali velký zájem o problematiku. Toto bylo zapříčiněno
zejména tím, že se žáci s tématem seznamovali po celý rok prostřednictvím zajímavých aktivit
a celkově atraktivitou příběhu, který dokáže žáky nadchnout a výborně namotivovat.
c) Jaká byla reakce cílové skupiny?
Co se úvodního bloku týče, tak u složitějších aktivit (např. práce s buzolou) měli někteří z účastníků
programu tendenci aktivitu vzdát, protože jim přišla příliš složitá a nechtělo se jim přemýšlet (resp.
neměli trpělivost). U bojové hry poté došlo u jedné třídy k negativním emocím – žáci, kteří měli dojem,
že jejich spolužáci nehrají fair-play, se rozplakali a hru hodnotili negativně.
Co se bloků ve škole týče, reakce byly dobré. Pro žáky to bylo příjemné zpestření klasické školní
výuky a bylo zřejmé, že je vyučování velmi baví.
U závěrečného výletu byly reakce většinou pozitivní. K radosti pedagogů žáci velmi kladně
přistupovali k vyplňování pracovního listu, s nadšením hráli všechny hry a doptávali se na další
skutečnosti. Žáky velmi zaujal zajímavý život Rudolfa Těsnohlídka, historie tradice rozsvěcování
Vánočních stromů v ČR aj.
2. Výsledky ověření
a) Výčet hlavních zjištění/problémů z ověřování programu:
Ad úvodní blok:
- aktivit je mnoho a jsou časově náročnější; některé byly proto vynechány, některé zkráceny,
aby se vše stihlo,
- bojovou hru je rozhodně dobré hrát s celým třídním kolektivem dohromady a předem je třeba
ošetřit příp. emoce,
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-

učení se práce s buzolou je pro žáky náročné, zabere relativně dost času a v případě silného
mrazu může být dětem dost chladno,
na hru týkající se domestikace je potřeba upravit kartičky s vlkem a dotisknout obrázek
prasete; dále je dobré uvést do metodiky více variant hry,
účastníci velmi kladně hodnotili aktivitu na hlasy ptáků, většina byla nadšená z bojové hry.

Ad bloky ve škole:
blok O ptácích:
- je třeba mít připravenou variantu lehčí a složitější; u některých aktivit měli žáci 2. třídy
problémy při pochopení, hlavně u určování ptačích druhů a u přiřazení hlasu.
blok Pozorujeme přírodu:
- je třeba si vyčlenit více času na úklid po programu.
blok Stopování a průzkum:
- úspěch programu je ve velké míře závislý na počasí,
- tento typ učiva je velmi vhodné učit přímo v terénu,
- pro žáky je spousta věcí novinkou a v terénu mohou být ze začátku nejistí,
- žáci často neví, jak ohleduplně manipulovat s živými tvory.
Ad výlet:
- všechny aktivity se stíhají jen s obtížemi; časová dotace výletu by mohla být vyšší
(6 vyučovacích hod),
- hra „střelba na lišku“ je obtížně realizovatelná ve větším počtu žáků,
- závěrečná kontrola pracovního listu je časově náročná.
b) Návrhy řešení zjištěných problémů:
Ad úvodní blok:
- práce s buzolou se bude učit jiným způsobem – méně frontálně a s vynecháním
nadbytečných informací – např. odečítání stupňů, které nejsou vyloženě napsané na stupnici
aj.; domestikace – žáci představí sami vybraného živočicha,
- pokud se aktivity nestihnout, je možné je zařadit do bloků ve škole, kde je prostoru více a kde
nejsme limitováni časy odjezdu autobusů,
- nápis vlk se z kartiček s vlkem vymaže, aby to žáky nepletlo, a vytiskne se obrázek divokého
prasete
- pokud uhodí silné mrazy, vysvětlí se práce s buzolou uvnitř namísto venku a poté se půjde
pouze obejít stezka pomocí azimutů.
Ad bloky ve škole:
blok O ptácích:
- mít připravenou variantu lehčí a těžší.
blok Stopování a průzkum
- je třeba jít žákům (obzvláště) v terénu vzorem – názorně ukázat, jak postupovat, podnítit jejich
zájem, být oblečen tak, jak očekávám od žáků, podrobně žákům vysvětlit, jak se chovat
v lese…
Ad výlet:
- navýšit časovou dotaci výletu,
- žáky je dobré rozdělit na polovinu a hrát hru střelba na lišku paralelně ve dvou skupinách,
- vyčlenit si více času na kontrolu pracovního listu.
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c) Bude/byl vytvořený program upraven?
Ano, program bude upraven dle připomínek výše.
d) Jak a v kterých částech bude program na základě ověření upraven?
Časová dotace jednotlivých aktivit bude ve finální verzi upravena, např. u závěrečného výletu bude
navýšena ze 4 na 6 vyučovacích hodin. Aktivita s buzolou bude ve finální metodice popsána tak, aby
bylo možno ji realizovat méně frontálním způsobem (žáci se prostřednictvím jednoduchých úkolů
sami seznamují krok po kroku s fungováním buzoly – viz aktivita 2.1.4). Připomínky k aktivitě týkající
se domestikace budou též zapracovány do finální metodiky.

3. Hodnocení účastníků a realizátorů ověření64
a) Jak účastníci z cílové skupiny hodnotili ověřovaný program?
Co se úvodního bloku týče, hodnotili účastníci program veskrze kladně. Z dotazníků a rozhovorů
s žáky vyplynulo, že největší úspěch měla bojová hra, aktivita na hlasy ptáků a poměrně velká část
dětí ocenila i složitější aktivitu práce s buzolou. Chladněji se žáci stavěli k obecnému úvodu, popř.
projevovali nevůli spolupracovat, pokud pro ně byla aktivita příliš složitá.
U bloků ve škole žáci hodnotili program pozitivně. Zaujaly je tvořivé aktivity. Velmi kladně hodnotili
práci v terénu. Projevovali velký zájem o pokračování příběhu Lišky Bystroušky. Děj knihy je velmi
zaujal.
Po skončení závěrečného výletu účastníci hodnotili proběhlé aktivity dvěma způsoby – rozhovorem
na konci programu a dále zaškrtnutím stupnice spokojenosti v pracovním listu. Z výsledků rozhovorů
vyplynulo, že se žákům program velmi líbil. Dle stupnice spokojenosti se program žákům velmi
líbil/líbil.
b) Co bylo v programu hodnoceno v rámci ověřovací skupiny nejlépe?
Úvodní blok: nejlépe byla hodnocena bojová hra a aktivita na hlasy ptáků – zejm. s ohledem na velmi
atraktivní pomůcky (plyšové zpívající ptáčky).
Bloky ve školách: Žáci s nadšením přistupovali ke všem aktivitám. Nejlépe byl hodnocen blok
Stopování a průzkum, dále pak různé varianty výroby krmítek/budek a učení se hlasů ptáků.
Závěrečný výlet: Nejlépe byly hodnoceny pracovní listy a hra „střelba na lišku“.
c) Jak byl hodnocen věcný obsah programu?
Věcný obsah byl velmi poutavý. Bylo patrné, že žáky zaujal.
d) Jak bylo hodnoceno organizační a materiální zabezpečení programu?

Vychází z evaluačních dotazníků žáků, učitelů, realizátorů programů – pracovníků neformálního
vzdělávání či záznamů z rozhovorů s dětmi, které příjemce uchovává pro kontroly na místě.
64
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Ad úvodní blok:
Ne všichni žáci byli nadšeni z buzoly – pro některé to byla zajímavá pomůcka, někoho ovšem tak
nezaujala, zejména z toho důvodů, že pro něj byla práce s ní složitá na pochopení. Žáci byli velmi
nadšeni z plyšových ptáků a z pískajících kohoutků. Samotné pracoviště Jezírko představuje
příjemný prostor se spoustou zajímavých výukových prvků.
Ad bloky ve škole:
Materiální zabezpečení bylo dostačující.
Ad výlet:
Pracovní listy se velmi vydařily. Pro žáky byly srozumitelné a svojí obtížností velmi vhodné jak pro
mladší, tak pro starší žáky. Pomůcky pro realizaci her byly namyšleny tak, aby svou velikostí
a skladností odpovídaly charakteru akce (výlet). Výlet (trasa, doprava na místo) byl organizačně bez
problémů. Délka výletu je dobrá, trasa velmi pěkná a zajímavá.
e) Jak byl hodnocen výkon realizátorů programu?
K výkonu realizátorů nejsou žádné připomínky. Žáci hodnotili výkony kladně, případnou
nespokojenost nedávali najevo.
f) Jaké měli účastníci výhrady/připomínky?
Během úvodního bloku měli někteří účastníci výhrady po bojové hře – přišlo jim neférové chování
jejich spolužáků. Jedné skupině přišla náročnější práce s buzolou. Během dalších bloků účastníci
neměli žádné výhrady/připomínky.
g) Opakovala se některá výhrada/připomínka ze strany účastníků častěji? Jaká?
Pouze u úvodního bloku a to:
- nedodržování pravidel během bojové hry,
- obtížnost práce s buzolou.
h) Budou případné připomínky účastníků zapracovány do další verze programu?
Pokud ne, proč?
Ano, budou. Ad. bod 3f) – nastavení pravidel v rámci fair-play bude zařazeno před zahájením bojové
hry. Práce s buzolou bude zjednodušena (viz postupné kroky v metodice).
i) Jak byl program hodnocen ze strany realizátorů programu?
Program se učí příjemně a není třeba jej nijak složitě chystat – je jednoduchý a jednotlivé aktivity na
sebe díky logické motivaci dobře navazují. Příběh je atraktivní a bylo vymyšleno velmi mnoho aktivit,
které se v případě dostatku času dají zařadit, a program tím ještě vylepšit. Celý výukový blok žáky
velmi vhodně seznamuje se životem R. Těsnohlídka a dalších význačných osob (L. Janáček,
S. Lolek).
j) Navrhují realizátoři úpravy programu, popř. jaké?
Veškeré potřebné úpravy byly zapracovány do této finální metodiky.
k) Budou tyto návrhy realizátorů zapracovány do další verze programu? Pokud ne, proč?
Ano, budou.
l)

Konkrétní výčet úprav, které budou na základě ověření programu zapracovány do
další/finální verze programu:

114

Časová dotace jednotlivých aktivit bude ve finální verzi upravena, např. u závěrečného výletu bude
navýšena ze 4 na 6 vyučovacích hodin. Aktivita s buzolou bude ve finální metodice popsána tak, aby
bylo možno ji realizovat méně frontálním způsobem (žáci se prostřednictvím jednoduchých úkolů
sami seznamují krok po kroku s fungováním buzoly – viz aktivita 2.1.4). Připomínky k aktivitě týkající
se domestikace budou též zapracovány do finální metodiky. Ostatní úpravy jsou zohledněny ve
finální metodice v podobě doporučení pro učitele.
PŘEHLED CYKLU ZA LIŠKOU BYSTROUŠKOU
1) Úvodní výukový program Liška Bystrouška se představuje (7 hod), pracoviště Jezírko:
• 15. 1. 2019 – 15 žáků, 2. třída ZŠ Herčíkova;
• 22. 1. 2019 – 20 žáků, 3. třída ZŠ Lelekovice;
• 29. 1. 2019 – 20 žáků, 4. třída ZŠ Herčíkova.
2) Bloky ve škole (9 hod), ZŠ Herčíkova a ZŠ Lelekovice, terén:
• O ptácích (3 hod) – 4. 2. 2019 (2. a 4. třída ZŠ Herčíkova, celkem 33 žáků), 18. 3. 2019
(3. třída ZŠ Lelekovice, 24 žáků)
•

Pozorujeme přírodu (4 hod) – 4. 3. 2019 (3. třída ZŠ Lelekovice, 20 žáků), 2. 5. 2019
(2. a 4. třída ZŠ Herčíkova, celkem 35 žáků)

•

Stopování a průzkum (2 hod) – 21. 2. 2019 (3. třída ZŠ Lelekovice, 21 žáků), 10. 5. 2019
(2. a 4. třída ZŠ Herčíkova, celkem 35 žáků)

3) Závěrečný výlet Po stopách Lišky Bystroušky (4 hod), okolí obce Bílovice nad Svitavou:
• 28. 5. 2019 - 20 žáků, 3. třída ZŠ Lelekovice
• 4. 6. 2019 - 2. a 4. třída ZŠ Herčíkova, celkem 35 žáků
Celková časová dotace: 20 vyučovacích hod / třída

Zpracoval/a

Jméno, příjmení, titul

Datum a místo

Iva Křenovská, Ing.

6. 6. 2019

Podpis
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7 Příloha č. 4 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
S koordinátorkou z portálu RVP je Lipka domluvena, že po schválení programu a metodiky bude
veškeré výstupy prezentovat přes modul EMA, tedy odkazem na stránky Lipky, kde budou materiály
taktéž ke stažení.
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