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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

EKO-turistická kancelář s. r. o.

Název vzdělávací instituce

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04 p. Drnovice
www.lipka.cz/rychta

Kontaktní osoba

Jana Halúzová

Datum vzniku finální verze
programu

1. 8. 2019

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

pobytový vzdělávací program

Cílová skupina

žáci SŠ

Délka programu

22,5 hod

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Konkrétní výchovně-vzdělávací aktivity, které umožní dětem
a mládeži přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím
přirozeném prostředí, vytváření a realizaci aktivit prohlubujících
vztah k místu a zapojení mládeže do života komunity a do řešení
environmentálních problémů v regionu.

Tvůrci programu

Mgr. Anna Veselá, Mgr. Michaela Leischnerová, Mgr. Jana
Halúzová, Mgr. Vladislava Kolářová

Odborný garant programu

Ing. Iva Křenovská

Odborní posuzovatelé

4

Specifický program pro
žáky se SVP (ano x ne)

ne

1.2 Anotace programu
Třídenní výukový program, zaměřený na biologické a místně poznávací pobyty v chráněných územích,
poznávání místních reálií, interpretaci kulturního a přírodního dědictví, aktivní ochranu přírody a učení
se prožitky.
EKO-turistická kancelář s. r. o. vytváří žákům alias účastníkům zájezdu dovolenou snů v chráněných
krajinných oblastech (CHKO). Delegáti turistické kanceláře zprostředkují žákům hloubkový průzkum
chráněných krajinných oblastí a jedinečné zážitky v místech, kam se ne každý smrtelník může jít
podívat. Žáci zkoumají ornitologickou, entomologickou a botanickou pestrost kulturní krajiny a krajiny
chráněné. Mají možnost přiložit ruku k dílu v aktivní ochraně přírody. Program bude doplněn drobnými
hrami a zábavou.

1.3 Cíl programu
Žáci aktivně zkoumají přírodní prostředí kolem sebe, svůj výzkum předem promýšlí a plánují. Výsledky
výzkumu zpracovávají do srozumitelné formy a rozšiřují je o relevantní související informace z dalších
zdrojů, které kriticky hodnotí. Účastníci pracuji v týmu, kde si s ostatními členy týmu definují role,
rozdělí úkoly, komunikují o procesu, dosažených cílech a vzájemné spolupráci. Vyhodnocují získané
zkušenosti a navrhují změny. Žáci reflektují své znalosti, hodnoty, postoje a změny, které v nich nastaly.
V průběhu i na závěr jednotlivých bloků reflektují své zkušenosti a emoce, respektují emoce i odlišné
názory dalších členů skupiny.
Konkrétní cíle programu:










žák prožívá dobrodružství v běžné kulturní krajině a v krajině chráněného území,
žák posiluje zájem o vlastní okolí,
žák provádí samostatný výzkum v přírodě,
žák si spojuje rozmanitost krajiny s rozmanitostí druhovou,
žák umí aplikovat badatelský model řešení úkolů a učí se tvořit otázky,
žák prezentuje svoji práci,
žák hodnotí a reflektuje svoji práci i její výsledky,
žák vyjadřuje své znalosti, hodnoty, postoje a emoce a respektuje názory spolužáků,
žák je motivován poznávat přírodu.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Jsou rozvíjeny zejména tyto klíčové kompetence:




k učení
komunikativní,
sociální a personální.
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V určité míře i tyto:



řešení problémů,
občanské.

Toto uspořádání je dáno skladbou programu, kdy účastníci často pracují v týmech, připravují a sami
realizují terénní výzkum, jsou zodpovědní za jeho provedení a výstupy. Jsou nuceni reagovat na vzniklé
problémy a hledat jejich řešení. Následně pracují s doplňujícími informacemi, které kriticky zhodnotí,
zpracovávají a hledají souvislosti s vlastními objevy.
Účastníci v průběhu celého programu vyjadřují své názory, koncepty a hodnoty, se kterými do
programu vstupují. Následně reflektují změny, které u nich v různých oblastech po jednotlivých blocích
proběhly. Komentují své potřeby, emoce spojené s procesem i výsledky práce a v neposlední řadě
i nové poznatky. Učí se respektovat názory druhých, přijímat otázky a konstruktivní kritiku a adekvátně
na ně reagovat.
Součástí programu jsou bloky, které vedou k vnímání a chápání společenských hodnot, hledání
osobního postoje k těmto hodnotám, včetně aktivního přístupu k jejich praktické ochraně.
Klíčové kompetence jsou dále rozepisovány konkrétně s uvedením výukového bloku (kapitoly), kde
jsou naplňovány. Vzhledem k zaměření na žáky SŠ jsme při jejich specifikaci vycházeli z Rámcového
vzdělávacího programu pro gymnázia1.
Kompetence k učení (KU)














žák reflektuje vlastní znalosti a uvědomuje si prekoncepty, se kterými vstupuje do výukového
tématu (3.2.1 a 3.2.1),
žák používá již dříve získané znalosti a aktivně je rozvíjí praktickou činností v terénu (3.2.3),
žák kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce (3.2.5 a 3.5.3),
žák přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých (3.2.5 a 3.5.3),
žák z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci (3.2.5 a 3.5.3),
žák vyjadřuje a srovnává své znalosti k určitému tématu (3.2.1, 3.3.1 a 3.5.4),
žák na základě kritérií analyzuje prostředí (3.2.3),
žák na základě získaných zkušeností formuluje hypotézu pro terénní výzkum (3.2.3),
žák si své učení a pracovní činnosti sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředek pro
seberealizaci a osobní rozvoj (3.2.4, 3.4.4 a 3.5.3),
žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací (3.2.4,
3.4.1, 3.4.3 a 3.5.3),
žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při své
práci (3.2.5,3.5.2, 3.5.3),
žák kriticky hodnotí informace (3.5.3),
žák pracuje s informacemi, kriticky je hodnotí na základě dříve získaných poznatků (3.2.6,
3.3.2).

1

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia – PDF Free Download. Národní ústav pro vzdělávání. [online]. Dostupné z WWW:
http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia
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Kompetence k řešení problémů (KŘP)



žák ve spolupráci se spolužáky volí strategie, jak dosáhnout očekávaného výsledku,
a vyrovnává se s nečekanými situacemi (3.2.2.),
žák vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů (3.2.2, 3.2.4
a 3.5.3).

Kompetence komunikativní (KK)












žák vhodným způsobem prezentuje sebe a své zkušenosti, názory a hodnoty (3.1.2 a 3.3.4),
žák efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, včetně symbolických a grafických
vyjádření informací různého typu (3.2.5 a 3.5.3),
žák používá s porozuměním odborný jazyk (3.2.5 a 3.5.3),
žák se vyjadřuje ve svém projevu jasně, srozumitelně a přiměřeně (3.2.5 a 3.5.3),
žák prezentuje vhodným způsobem práci svoji, svého týmu (3.2.5 a 3.5.3),
žák správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje (3.2.5 a 3.5.3),
žák vyjadřuje své zkušenosti, hodnoty a postoje (3.2.7),
žák se vyjadřuje v mluveném projevu jasně a srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak
chce sdělit (3.3.4, 3.4.5 a 3.6),
žák naslouchá druhým a respektuje jejich názory (3.3.4, 3.4.5 a 3.6),
žák prezentuje vhodným způsobem sebe a své zkušenosti, názory a hodnoty (3.4.5 a 3.6),
žák s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky
komunikace, verbální i neverbální (3.5.1).

Kompetence sociálně personální (KSP)





žák koriguje své jednání a chování v různých situacích, respektuje dohodnutá pravidla (3.1.1.),
žák se rozhoduje na základě vlastního úsudku (3.2.8.),
žák aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů a hodnot (3.2.2 a 3.4.4),
žák se přizpůsobuje měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností
a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje (3.3.3, 3.4.2 a 3.4.4).

Kompetence občanská (KO)



žák rozšiřuje své poznání a chápání přírodních, kulturních a duchovních hodnot a chrání je
(3.4.2 a 3.4.4),
žák informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří,
a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě (3.4.4).

1.5 Forma
pobytový program

1.6 Hodinová dotace
Celkový časový rozsah vzdělávacího programu je 22,5 hodin.
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1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je pilotně ověřen na dvou třídách v počtu 25–30 žáků ve školním roce 2019/2020. Cílovou
skupinou jsou žáci SŠ.

1.8 Metody a způsoby realizace
Pro realizaci programu budou využity následující metody:
Metody názorně-demonstrační: předvádění a pozorování – úvod do entomologie/hydrobiologie
a ornitologie, poslech ptačích hlasů, pozorování dalekohledem, exkurze po vybraných lokalitách CHKO;
dramatické metody – divadelní hra Obraz; práce s audionahrávkami – ptačí hlasy; instruktáž – práce
s badatelskou sadou, práce s chemickou sadou, práce s dalekohledem, management v CHKO.
Metody slovní: vysvětlování – vysvětlování jednotlivých aktivit; práce s textem – pracovní list
k entomologii/hydrobiologii, pracovní list k ornitologii; aktivizující metody – alfa box, evokační otázky;
rozhovor – závěrečný komunitní kruh po programu; diskuse – k výsledkům bádání.
Didaktické hry: seznamování, Já a bezobratlí, Sovy a vrány, Hmyzí závody, „gamebook“, rozdělování
do skupin (Ptačí hra).
Metody praktické: badatelské metody – průzkum biotopu, odlov bezobratlých živočichů, měření
kvality vody; manipulování – šetrná manipulace s živočichy; management pro CHKO; ochutnávka
hmyzu.
Terminologická poznámka
V metodice je užíváno několika pojmů:
Pedagog – v tomto případě realizátor programu ve školském zařízení Lipka.
Doprovázející učitel – učitel doprovázející skupinu žáků (učitel střední školy, která je příjemcem
programu). Doprovázející učitel není realizátorem programu, může být přizván k pomoci u jednotlivých
aktivit.
Lektor – externí odborník v přírodovědném oboru (např. entomolog, ornitolog).

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu
a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1 Seznámení se s delegáty EKO-turistické kanceláře s. r. o. – 2,5 hod
Úvodní výukový program, jehož náplní je seznámení žáků s pedagogy a s aktivitami, které je v průběhu
pobytu čekají. Součástí programu je ubytování. Žáci jsou uvítáni delegáty z EKO-turistické kanceláře. Ti
provedou žáky po budově, ukážou jim jednotlivé místnosti a vysvětlí pravidla chování v zařízení. Vymezí
žákům čas na ubytování. Po aklimatizaci žáků nastane seznamování formou jednoduché hry. Následně
delegáti za pomoci prezentace představí harmonogram celého pobytu.
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Téma č. 1 Ubytování – 75 min
Žáci se seznámí s delegáty EKO-turistické kanceláře s. r. o. Jsou provedeni po budově,
ubytováni a poučeni o pravidlech chování v zařízení a seznámeni s okolím.
Téma č. 2 Kruh z lidí – 45 min
Cílem hry v kruhu je vzájemné představení žáků, učitelů ze školy i pedagogů ze školského
zařízení. Žáci si vytvoří jmenovky.
Téma č. 3 Plán dovolené – 30 min
Delegáti seznámí žáky s programem jejich třídenního zájezdu.
Tematický blok č. 2A Entomologická výprava – 4,5 hod
Výprava na lokalitu vhodnou pro odlov suchozemských bezobratlých. Zde si žáci vyzkouší pohled
hmyzíma složenýma očima při hře Hmyzí závody. Poté si vyslechnou příběh, ve kterém se přenesou do
kůže hmyzu. V této představě si zakusí život na různých biotopech. Podle svých vlastních sympatií
k jednotlivým biotopům, na kterých se vyskytli v příběhu, se žáci rozdělí do skupin – les, louka a lesní
lem. Tato území budou prozkoumávat a zjišťovat druhovou rozmanitost. Pedagogové jim vysvětlí
postup při výzkumu, seznámí je s prací s badatelskými pomůckami a literaturou. Poté probíhá samotný
výzkum. Na závěr představí skupiny svoje výsledky a společně zjistí, který z biotopů je druhově
nejbohatší/nejchudší. Po návratu na ubytování si žáci připraví na pánvičce svačinku z živého hmyzu.
Téma č. 1A Já a bezobratlí – 10 min
Žáci vyjádří pocity a postoje vůči bezobratlým formou krokování.
Téma č. 2A Hmyzí závody – 40 min
Závodníci jsou při tomto specifickém závodu družstev v rolích různých druhů hmyzu. Mají
nasazené brýle, díky nimž vidí obdobně jako hmyz složenýma očima. Na trati hledají potravu,
úkryt, biotop atd.
Téma č. 3A Průzkum biotopu – 20 min
Žáci se zavřenýma očima vyslechnou příběh, který popisuje jejich sen. V tomto snu zažijí svět
z pohledu motýla na louce, chrobáka v lesním lemu a mnohonožky v lese. Rozhodnou se, který
biotop by nejraději prozkoumali z blízka. Vytvoří skupinky a společně se vydají na průzkum
svých biotopů.
Téma č. 4A Odchyt hmyzu – 1 hod
Badatelská část programu, ve které žáci zkoumají druhovou bohatost svého biotopu. Probíhá
odchyt a určování bezobratlých. Žáci si na výzkumnou otázku odpovídají hypotézou
(předpokladem) o počtu druhů na svém biotopu. Poté zjišťují, zda byl jejich předpoklad
pravdivý, nebo ne. Cílem je zjistit, který z biotopů je nevíce druhově bohatý na bezobratlé
organismy.
Téma č. 5A Prezentace výsledků – 40 min
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Výsledky výzkumu žáci zpracovávají na whiteboard a poté prezentují ostatním skupinám.
Společně zjistí, jak druhově početné byly jednotlivé biotopy. Početnost zdůvodní z hlediska
podmínek na biotopu.
Téma č. 6A Sovy a vrány – 15 min
Hra slouží k reflexi získaných informací. Pedagog předčítá žákům tvrzení ohledně bezobratlých,
které během programu odchytili. Pokud jsou tvrzení pravdivá, chytají sovy vrány, pokud
nepravdivá, vrány se snaží chytit sovy.
Téma č. 7A Posun postojů – 15 min
Žáci zůstanou stát na laně a stejně jako na začátku programu vyjádří svoje pocity a postoje vůči
bezobratlým pomocí krokování. Pedagog tak může pozorovat, zdali se některé postoje žáků
změnily.
Téma č. 8A Hmyzí svačinka – 30 min
Po návratu z terénu si žáci připraví svačinu z hmyzu. Na pánvičce orestují cvrčky a sarančata.
Tematický blok č. 2B – Hydrobiologická varianta – 4,5 hod
Na základě možností okolního prostředí zvolené destinace je možnost suchozemský entomologický
blok nahradit entomologickým vodním blokem s přesahem do čistoty životního prostředí a chemie.
Žáci pomocí hydrobiologického průzkumu vodního toku nebo vodní plochy odchytí a určí vodní
bezobratlé živočichy. Na základě přítomnosti bioindikátorů zjistí čistotu vody. Pomocí chemické sady
pro určení čistoty vody kolorimetrickou metodou stanoví znovu čistotu vody a zjistí
přítomnost/nepřítomnost nežádoucích látek ve vodě. Srovnají svoje výsledky z obou metod formou
jednoduché prezentace.
Téma č. 1B Já a bezobratlí – 10 min
Žáci vyjádří pocity a postoje vůči bezobratlým formou krokování.
Téma č. 2B Seznámení s metodami – 30 min
Žáci se seznámí s metodami odchytu vodních bezobratlých, zjistí, jak lze stanovit čistotu vody
pomocí bioindikátorů, vyslechnou si, jak pracovat s chemickou sadou.
Téma č. 3B Vodní bezobratlí – 1 hod
Žáci v této badatelské části programu zkoumají druhovou bohatost vodního toku nebo vodní
plochy. Probíhá odchyt a určování bezobratlých.
Téma č. 4B Chemická čistota vody – 1 hod
Žáci v této badatelské části programu zkoumají čistotu vody a přítomnost chemického
znečištění pomocí kolorimetrické analýzy vody.
Téma č. 5B (Prezentace výsledků) – 40 min
Výsledky výzkumu žáci zpracovávají na whiteboard a poté prezentují ostatním skupinám.
Společně pak srovnávají hodnoty dvou různých vodních toků/ploch nebo porovnávají výsledky
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z různých částí vodního toku. Diskutují o možných zdrojích znečištění a pokouší se vysvětlit
případné rozdíly jednotlivých výzkumných týmů a výzkumných metod.
Téma č. 6B Sovy a vrány – 15 min
Hra slouží k reflexi získaných informací. Pedagog předčítá žákům tvrzení ohledně vodních
bezobratlých nebo týkající se zjišťování čistoty vody. Pokud jsou tvrzení pravdivá, chytají sovy
vrány, pokud nepravdivá, vrány se snaží chytit sovy.
Téma č. 7B Posun postojů – 15 min
Žáci zůstanou stát na laně a stejně jako na začátku programu vyjádří svoje pocity a postoje vůči
bezobratlým pomocí krokování. Pedagog tak může pozorovat, zdali se některé postoje žáků
změnily.
Tematický blok č. 3 Večerní animační program – 2 hod
Po večeři je pro žáky připravena hra na získání informací o chráněném území. Nabyté informace budou
využívat při dramatické hře.
Téma č. 1 Alfa box – 10 min
Evokační aktivita k tématu chráněného území.
Téma č. 2 Gamebook – 1 hod
Běhací večerní hra, ve které žáci získají informace o chráněném krajinném území.
Téma č. 3 Obraz – 20 min
Nové informace o chráněném území žáci ztvárňují v dramatické hře.
Téma č. 4 Schůzka s delegáty – 30 min
Zpětná vazba celého dne v komunitním kruhu.
Tematický blok č. 4 CHKO – návštěvník i ochranář – 8,5 hod
V programovém bloku čeká žáky poznávání CHKO jak z pohledu návštěvníka, tak z pohledu ochránce
přírody. Na informace získané při noční hře navazuje program druhý den. V něm žáky čeká samotné
poznávání chráněného území formou netradiční zážitkové exkurze. Z role návštěvníka chráněného
území vystoupí odpoledne po exkurzi. Odpolední blok probíhá pod vedením ochránců přírody, kteří
žákům nastíní problémy chráněného území. Žáci se sami přičiní v ochraně přírody. Podle aktuálních
potřeb v managementu ochrany přírody žáci vykonají požadovanou práci (trhání invazních druhů
rostlin, úklidy klestí ze stepí či mokřadů, terénní sběr osiva pro regionální travní směs atd.).
Téma č. 1 Evokační otázky – 15 min
Exkurze začíná evokačními otázkami o CHKO. Žáci po dvojicích vymýšlí odpovědi.
Téma č. 2 Exkurze – 4,5 hod
Delegáti provedou žáky chráněným územím, ukážou jim zajímavosti a nechají je samostatně
prozkoumávat okolí. Důraz je kladen na učení prožitkem. Během exkurze delegáti postupně
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předávají žákům informace, na které se ptaly evokační otázky. Věnují se tématům geologie,
hydrologie, botanika, management a historie území.
Téma č. 3 Shrnutí exkurze – 15 min
Návrat k evokačním otázkám. Žáci odpovídají na stejné otázky, které jim byly položeny na
začátku exkurze.
Téma č. 4 Aktivní management – 3 hod
Ve spolupráci s ochránci přírody žáci pracují na údržbě chráněného území. Aktivně přispívají
k zachování přírodních hodnot území. Vykonávají management dle aktuální potřeby. Během
programu se dozvídají o botanických zvláštnostech krajiny.
Téma č. 5 Schůzka s delegáty – 30 min
Zpětná vazba celého dne v komunitním kruhu.
Tematický blok č. 5 Ornitologické bádání – 4 hod
Dopoledne třetího dne je věnované ptačí říši. Žáci se dělí do skupin podle ptačích hlasů. Poté
spolupracují s odborníkem – ornitologem. Ten jim představí základní ptačí druhy a pustí jim ptačí hlasy.
Žáci si následně vymýšlí ornitologický výzkum, který provádí během ornitologické vycházky.
Téma č. 1 Ptačí rodinky – 10 min
Žáci se rozdělí do skupin podle ptačích hlasů.
Téma č. 2 Ornitolog v akci – 75 min
Ornitolog představí žákům ptáky, které ráno odchytil do sítí. Pustí jim ptačí hlasy a poví
informace k jednotlivým druhům. Žáci mají možnost pozorovat ptactvo zblízka.
Téma č. 3 Ornitologické bádání – 2 hod 25 min
Žáci provádí ornitologický výzkum na téma, které si sami vymyslí. Vytváří výzkumnou otázku
pomocí badatelského postupu. V terénu získávají informace, díky nimž vyvrací či potvrzují svůj
předpoklad. Při určování ptáků je jim nápomocen ornitolog. Na závěr prezentují výsledky.
Téma č. 4 Ornitologická reflexe – 10 min
Získané informace reflektují žáci při hře v kruhu.
Tematický blok č. 6 Závěrečná zpětná vazba – 1 hod
Téma č. 1 Rozlučka s delegáty – 1 hod
Při posledním komunitním kruhu žáci hodnotí celý třídenní pobyt. Poskytnou organizátorům
slovní, případně psanou zpětnou vazbu. Delegáti se rozloučí s účastníky zájezdu a rozdají jim
na památku upomínkové předměty.
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1.10 Materiální a technické zabezpečení
































dataprojektor,
tiskárna,
notebook,
převleky pro organizátory,
vizitky,
provaz,
lano,
podložky na psaní,
psací potřeby (fixy, tužky, fixy na whiteboard),
výzkumné batohy na entomologii/hydrobiologii (zkumavky, Petriho misky, entomologické
pinzety, lupy, misky, celta, klíč na určování půdních bezobratlých, klíč na určování vodních
bezobratlých, klíč na určování hmyzu, publikace o motýlech, publikace o pavoucích, sítka,
lopatky, misky),
entomologické smýkací sítě,
sklepávadla,
síťky na lov létavého hmyzu,
síťky na lov vodního hmyzu,
pomůcky na stanovení třídy jakosti vody (chemická sada ke kolorimetrickému stanovení
dusičnanů, dusitanů, amoniaku a fosforečnanů, indikační papírky na stanovení tvrdosti vody,
oxymetr, pH metr, sonda na měření konduktivity, teploměry, sada zkumavek, injekční
stříkačka),
odborné publikace, atlasy,
whiteboardy,
pánvička,
lékárnička,
mapa CHKO,
geologická mapa,
geologická kladívka,
ochranné pracovní pomůcky dle typu managementu v CHKO,
dalekohledy,
mobilní aplikace s hlasy ptáků,
klíče na určování ptáků,
míček,
2 šátky,
odznáčky (nebo jiný drobný upomínkový předmět).

1.11 Plánované místo konání
Program je koncipovaný tak, aby mohl být použit v jakékoliv CHKO v České republice. Pilotáže
programů proběhly v Bílých Karpatech (ubytování v Nové Lhotě) a v Moravském krasu (pracoviště
Lipky – Rychta Krásensko).
Tematický blok č. 1 probíhá v ubytovací jednotce.
Tematický blok č. 2 – místo konání závisí na podmínkách v dané CHKO. Pokud je tam potok či rybník,
program je hydrobiologický a odehrává se u vody. V případě absence vhodné vodní plochy je program
entomologický a uskuteční se na louce u lesa.
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Tematický blok č. 3 probíhá v blízkém okolí ubytování – v parku nebo v lese.
Tematický blok č. 4 – exkurze chráněným územím – využívá, co zajímavého nabízí místní krajina.
Probíhá v CHKO po přírodních památkách a nejzajímavějších místech. Zohledňuje také vliv člověka a
lidských sídel, jak člověk krajinu využívá a případně co po jeho činnosti zůstalo z minulosti (hrady,
zříceniny, kulturní památky…).
Tematický blok č. 5 začíná venku v blízkosti ubytování (např. v parku), poté se vyráží na výpravu do
vzdálenosti cca 1 km od ubytování. Vhodná je co nejpestřejší mozaika krajiny.
Tematický blok č. 6 probíhá v ubytovací jednotce nebo ve venkovním prostředí.

1.12 Způsob vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu
Program je koncipován jako třídenní výjezdní pobytový. Odehrává se v jakékoli chráněné krajinné
oblasti (CHKO) v ČR. Pro třídu žáků, jakož i pro doprovázející učitele a realizátory, musí být zajištěno
dostatečné ubytování a stravování v CHKO. Z ubytování musí být dostupný výukový terén – přírodní
prostředí – louka, les, vodní toky nebo plochy atd. Výuka probíhá zejména ve venkovním prostředí.
K realizaci programu je nutné domluvit spolupráci s CHKO (management) a zajistit odborné lektory na
odborné programy (entomologie, ornitologie).
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení
projektu
Počet realizátorů/pedagogů: 2
Položka
Celkové náklady na realizátory/pedagogy
hodinová odměna pro 1 realizátora/pedagoga
včetně odvodů
z toho

Předpokládané
náklady v Kč
15 600
300

ubytování realizátorů/pedagogů

1 000

stravování a doprava realizátorů/pedagogů

2 600

Náklady na zajištění prostor

0

Ubytování, stravování a doprava účastníků

45 000

doprava účastníků

20 000

stravování a ubytování účastníků

25 000

z toho
Náklady na učební texty

500
příprava, překlad, autorská práva apod.

0

z toho
rozmnožení textů – počet stran: 250
Režijní náklady

5 100
stravné a doprava organizátorů

0

ubytování organizátorů

0

poštovné, telefony
z toho

0

propagace

0

odměna organizátorům

Poplatek za
1 účastníka

100

doprava a pronájem techniky

ostatní náklady

Náklady celkem

500

5 000
0
66 200
2 300
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1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Autor metodiky: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
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.

2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1 – Seznámení se s EKO-turistickou kanceláří – 2,5 hod
2.1.1 Téma č. 1 Ubytování – 75 min
Do místnosti přichází dva lidé: Dobrý den, vítáme vás v chráněné krajinné oblasti. Jste šťastnými výherci
netradičního exkluzivního pobytu v CHKO naší EKO-turistické kanceláře. Jsme její delegáti a animátoři.
Aby váš pobyt zde probíhal k vaší plné spokojenosti, provedeme vás ubytovacím zařízením, představíme
vám itinerář programu a upozorníme na možnosti relaxace a aktivního odpočinku. Následujte nás.
Následuje prohlídka ubytování a seznámení s pravidly bezpečnosti.

2.1.2 Téma č. 2 Kruh z lidí – 45 min
Kromě teoretického i praktického poznávání přírody všemi smysly vás čekají i drobné animační aktivity.
Co třeba netradiční seznamka? Pojďte se nám představit, prozradit něco o sobě a o svých spolužácích
se dozvědět něco, co ještě nevíte.
Postavte se do kruhu. Postupně se každý představí a za sebe řekne věc nebo aktivitu, kterou má rád,
kterou rád dělá. Např. „Jsem Michal a rád tančím irské tance.“ Každý, pro koho platí to stejné, může
udělat krok o půl délky boty do středu kruhu. Vyhrává ten, kdo první sebere předmět ležící vprostřed
kruhu.
Co vás na ostatních spolužácích překvapilo?
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Dozvěděli jste se něco nového?
Na závěr aktivity si vytvořte jmenovky, ať delegáti vědí, jak vás oslovovat, a viditelně je noste.

2.1.3 Téma č. 3 Plán dovolené – 30 min
A co vás čeká během vaší třídenní aktivní dovolené? To se právě teď dozvíte.

Příloha 2.1.3. Foto: 16x archiv Lipky.
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2.2.A Tematický blok č. 2A – Entomologická výprava – 4,5 hod
Ve skupinách po 4–5 žácích si vyzvedněte u delegátů (pedagogů) entomologický batoh. V batohu máte
kompletní výbavu k entomologickému výzkumu (smýkačka, síťka, sklepávadlo, prosívadlo, bílé misky,
zkumavky, pinzeta, lupa, klíče na určování, knížky). Každá skupina obdrží také desky s pracovním listem.
Blok probíhá venku, nezapomeňte si vzít psací potřeby a vybavení do terénu včetně pití a svačiny.
Čeká vás první zážitkový blok – Výprava do hmyzí říše. Někdo bude potřebovat odvahu, někomu stačí
zvědavost. Připravte se na zážitky všemi smysly. Vyzkoušíte si, jak vidí hmyz, zjistíte, kolik druhů
živočichů se může skrývat v luční či lesní džungli, zažijete loveckou vášeň při chytání motýlů či vážek,
ponoříte se do světa entomologů – odborníků na hmyz. A pro ty nejodvážnější z vás máme na závěr
malé překvapení – hmyzí svačinku.

Z hmyzí říše. Foto: 2x archiv Lipky.

2.2.1.A Téma č. 1A Já a bezobratlí – 10 min
Pojďte nám ukázat, co si myslíte o bezobratlých, jaký k nim máte vztah, jakou s nimi máte zkušenost.
Postavte se na připravené lano vedle sebe, všichni jedním směrem od lana. Jeden směr od lana je
označen jako plus/pozitivní/souhlas a druhý jako mínus/negativní/nesouhlas.
Nyní přečtu tvrzení. Pokud s ním souhlasíte, postupte krok dopředu, pokud nesouhlasíte, udělejte krok
vzad. Sledujte, jak jsou na tom v porovnání s vámi vaši spolužáci.
Co jste o svých spolužácích zjistili nového?
Příklady tvrzení:
●
●
●
●
●
●
●

Už jsem někdy chytl/a motýla.
Už jsem někdy zkoumal/a zblízka pod lupou nějaký hmyz.
Už mě někdy kousl pavouk.
Mám rád/a pavouky.
Mám rád/a mravence.
Klidně si vezmu do ruky žížalu.
Na louce žije víc bezobratlých než v lese.
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● Už jsem někdy měl/a klíště.
● Už jsem někdy jedl/a hmyz.
● Poznám rozdíl mezi kobylkou a sarančetem.
● Rád se hrabu v hlíně.

2.2.2.A Téma č. 2A Hmyzí závody – 40 min
Víte, jak vidí hmyz?

Složené oči. Foto: Pixabay. Volně dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/makro-flyslo%C5%BEen%C3%A9-o%C4%8Di-4970644/

Hmyz má tzv. složené oči. Nevidí příliš ostře a každé
jednotlivé oko (omatidium) vidí jen část obrazu před
sebou. Pro více informací si zkuste projít shrnutí na
Wikipedii pod heslem „složené oko“2.
Vyzkoušejte si závod družstev, ve kterém jsou
závodníci v rolích různých druhů hmyzu. Pro tuto hru
budete rozděleni na dvě stejně početná družstva.
Každé družstvo dostane jedny brýle, díky nimž vidí
obraz složený z jednotlivých políček. První soutěžní
dvojici ukážu obrázek nějakého druhu hmyzu. Oba

2

Průběh Hmyzích závodů. Foto: Michaela
Leischnerová, GPOA Znojmo.

Wikipedie: Složené oko. [cit. 25.04.2020]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/.
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soutěžící si nasadí brýle – „hmyzí oči“ a snaží se doběhnout k místu, kde lze najít obrázky s tímto druhem
související. Hledejte biotop, potravu, úkryt, symbiotický vztah, larvu, dospělce… Kdo rychleji donese zpět
správný obrázek k druhu hmyzu, získává „hmyzáka“ (bod) pro svoje družstvo.
Pokuste se vlastními slovy ostatním žákům vysvětlit, proč jste vybrali zrovna tento obrázek. V případě
nejasností se obraťte na pedagoga.

Ukázky dvojic druhů hmyzu, které spolu souvisí
Dokážeš spojit hmyz v levém sloupci s jeho logickou dvojicí ve sloupci pravém? Vysvětli proč.

Foto: Miroslav Fiala, se souhlasem autora
Foto: Stanislav Krejčík, se souhlasem autora
dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/taxonima dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/taxonima
ge/id77753/?taxonid=97140&type=1
ge/id73066/?taxonid=51299

Foto: Vladimír Motyčka, se souhlasem
autora dostupné z: https://www.biolib.cz
/cz/taxonimage/id350532/?taxonid=116
74&type=1

Foto: Piqsels.com, volně dostupné
z: https://www.piqsels.com/cs/public-domainphoto-zogld
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Foto: Jana Halúzová, Lipka.

Foto: Wikimedia Commons, autor: Ordercrazy,
se
souhlasem
autora
dostupné
z:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sola
num_tuberosum_Ajanhuiri_(02).jpg

Jak vyrobit „hmyzí oči“
Chcete si vyrobit vlastní hmyzí oči?
Na velmi zjednodušené „hmyzí oči“ je potřeba: 6 ks zrcátek o rozměrech 4 x 9 cm, nařezaných ze starého
zrcadla nebo z desky houževnatého polystyrenu se zrcadlovým povrchem, nůžky, lepicí páska, 2x rulička
od toaletního papíru, prádlová pruženka v délce cca 50 cm.
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Postup výroby „hmyzích očí“. Foto: 4x Jana Halúzová, Lipka.

2.2.3.A Téma č. 3A Průzkum biotopu – 20 min
Čeká vás průzkum biotopu. Než se do něj pustíte, pohodlně se usaďte, zavřete si oči a pozorně
poslouchejte. Uslyšíte příběh o tom, jaké by to bylo, probudit se jako hmyz.
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Když jsem jednou usnul
Byl to divný sen. Hřeje mě slunce. Nechávám se unášet vánkem a jen jemně mávám křídly. Užívám si
tu volnost. Cítím vůně, velmi intenzivně, až si říkám, jestli je to vůbec možné. Ta sladkost ve vzduchu.
Najednou si uvědomím, že mám hlad, obrovský. Kdy jsem vůbec naposledy jedl? Dosedám na květinu.
Rozvinu sosák a nasávám slaďoučkou šťávu. To je úleva. Houpu se v rytmu vanoucího větru. Je mi
krásně. Vidím, že na louce to dnes žije. Kolem mě poletují pracovité včely, nechápu, kde berou tolik
energie. Jsou tak neúnavné. Sem tam mi nad hlavou prolétnou modročerné vážky, na své poměry se
dnes chovají nemotorně. Musely se před chvílí vykuklit na okraji nedalekého rybníka. Pozoruji rostlinu,
na kterou jsem dosedl. Nejsem tu sám.
Pode mnou v trávě leze brouk. Nadechnu se. Co se to stalo? Vše se změnilo. Stávám se tím broukem,
kterého jsem před chvílí viděl z výšky. Znenadání cítím, jak se valím po zemi a před sebou tlačím
obrovskou zapáchající kouli. Dnes už mě nic nepřekvapí. Moje tělo je pevné a silné. S lehkostí dokážu
před sebou tlačit tu odpornou kutálející se věc. Prodírám se travnatým pásem ohraničujícím louku.
Toto místo je příjemné. Poskytuje mi dočasné útočiště a je odsud blízko do lesa i na louku. Přemýšlím
nad tím, že tu chvilku spočinu.
Odpočatý pomalým krokem vlézám do lesa. Cítím vůni jehličí. Je to tu úplně jiné než na louce. Užívám
si chládku a závětří. Něco mi říká, že zde mám svůj úkryt. Připadá mi to tu hrozně povědomé. Najednou
vím, kam mířím. K pařezu. Už vidím vstup do své chodbičky. Cestu mi zkříží mnohonožka. Zamyslím se
nad tím, jaké by to bylo být v její kůži. Hned na to se začnu cítit jinak. Tělo se mi vlní a drží na spoustě
malých nožiček. To je rychlost. Jsem z toho paf. Uháním po lese, pod desítkami nožiček mi skoro
neslyšitelně šustí listí, překonávám kameny, klacíky a zalézám pod ztrouchnivělou kůru. Tam je mi
nejlíp. Zde se cítím v bezpečí.
Vyslechli jste si příběhy ze tří různých prostředí. Odpovězte si na následující otázky:
Co je biotop?
O jakých biotopech byla v příběhu řeč?
Který biotop vám byl nejpříjemnější?
U kterého jste měli pocit největšího bezpečí?
Podívejte se na tři obrázky, které rozložím na zem. Odpovídají třem popisovaným biotopům: les, louka
a lem lesa. Stoupněte si k obrázku podle toho, který biotop vám připadl nejzajímavější. U každého
obrázku však může být jen třetina třídy.
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Obrázky biotopů

Louka. Foto: Martina Macků, Lipka.

Lesní lem – přechodové stanoviště mezi loukou a lesem. Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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Les. Foto: Martina Macků, Lipka.

V rámci biotopu vytvořte 4–5členné skupiny a vezměte si jeden entomologický batoh a podložku
s pracovními listy.
Vaším úkolem je probádat se skupinou část svého biotopu a vyplnit zaškrtávací tabulku v pracovním
listu podle toho, co ve vašem biotopu naleznete.
Odhadněte, kolik dokážete ve vašem biotopu pozorovat živočišných druhů. Zapište váš předpoklad jako
hypotézu do pracovního listu.
Který biotop bude druhově nejbohatší?
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Pracovní listy k entomologickému bádání
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2.2.4.A Téma č. 4A Odchyt hmyzu – 1 hod
Vaším cílem je odchytit a co nejblíže určit co největší počet druhů (bezobratlých) živočichů ve
zkoumaném biotopu. Lovte pomocí smýkaček, sítí na létající hmyz, sítek a sklepávadel. Živočichy
opatrně uskladňujte do zkumavek a jiných nádobek, po určení a zapsání do pracovního listu je šetrně
vypusťte na místo, kde jste je ulovili.
K živočichům se chovejte ohleduplně a s citem. Pozorované druhy musí váš výzkum přežít!
Během lovení si vyberte a ve zkumavce šetrně uschovejte nejzajímavější druhy (1–2), které představíte
ostatním v následující aktivitě.

Lovení hmyzu. Foto: Michaela Leischnerová, GPOA Znojmo.
Zde nakreslete obrázek nebo nalepte foto vybraného živočicha:
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2.2.5.A Téma č. 5A Prezentace výsledků – 40 min
Podíváme se, co jste ulovili, a vy své úlovky představíte. Taky srovnáme, kde bylo kolik druhů a jestli
jste měli správný předpoklad (hypotézu).
Na whiteboard zapište:
● pestrost biotopu (fajfky),
● hypotézu a zjištěné druhové bohatství,
● jméno živočicha, kterého budete prezentovat.
Poté představte ostatním skupinám své výsledky:
Který z biotopů byl druhově nejbohatší? Proč tomu tak bylo?

Představte svého nejzajímavějšího živočicha. Proč jste si ho vybrali?

Jakým způsobem byste zvýšili/snížili druhové bohatství na lokalitě, kdybyste měli možnost provést
nějaké zásahy do biotopu?

2.2.6.A Téma č. 6A Sovy a vrány – 15 min
Co jste si z dneška zapamatovali? Jak jste na tom s postřehem a rychlostí rozhodování?
Na zem nyní natáhnu lano a do vzdálenosti deset metrů na každou stranu od něj položím šátek, každý
jiné barvy. Rozdělte se na dvě stejně početné skupiny. Postavte se do dvou řad tak, aby řady stály čelem
proti sobě, dva metry od lana na každou stranu. Jedna skupina jsou vrány, druhá skupina sovy.
Budu číst různá tvrzení. Je-li tvrzení pravdivé, vybíhají sovy a snaží se ulovit co nejvíc vran. Je-li tvrzení
nepravdivé, vybíhají vrány a snaží se ulovit sovy. Sovy i vrány se mohou útěkem zachránit do „domečku“
vyznačeného šátkem, který leží ve stejné vzdálenosti na obou koncích hracího pole. Pokud je někdo
chycen, přidává se k soupeřově straně.
Příklady výroků:
● Hmyz má osm nohou.
● Saranče má tykadla kratší, než je délka jeho těla.
● Slunéčko patří mezi ploštice.
● Dnes jsme chytili a pozorovali stonožku, střevlíka…

2.2.7.A Téma č. 7A Posun postojů – 10 min
Jak je na tom váš vztah k bezobratlým teď? Změnil se váš názor na bezobratlé živočichy nějak?
Postavte se na připravené lano vedle sebe, všichni jedním směrem od lana. Jeden směr od lana je
označen jako plus/pozitivní/souhlas a druhý jako mínus/negativní/nesouhlas.
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Teď přečtu tvrzení. Pokud s ním souhlasíte, postupte krok dopředu, pokud ne, udělejte krok vzad.
●
●
●

Změnil se nějakým způsobem váš postoj?
Všimli jste si změn u někoho jiného?
Dozvěděli jste se dnes něco nového? O sobě, o bezobratlých?

Nebojte se s pedagogem o svých krocích diskutovat.
Příklady výroků jako zpětná vazba k entomologickému bloku:
●
●
●
●
●

Dnes jsem se dozvěděl něco nového.
Dnešek byl pro mě náročný fyzicky/psychicky.
Dnes jsem všechno pochopil.
Poznám alespoň tři druhy hmyzu.
Vím něco nového o pavoucích…

2.2.8.A Téma č. 8A Hmyzí svačinka – 10 min
Dnes jste si vyzkoušeli, jak vidí hmyz, jak jej šetrně ulovit, jak hmyz pozorovat a jak určovat. Zjistěte teď,
jestli se odvážíte hmyz ochutnat.
Představte si, že můžete oznámkovat svůj pocit, když uvažujete o tom, zda hmyz ochutnáte. Dejte
známku na škále 1–5 (1 – už se těším, 2–3 něco mezi, 5 – neochutnal bych ani za nic):
RECEPT:
Je libo cvrčka? Nebo červíka – larvu brouka potemníka? Ke smažení je zapotřebí vybrat pouze
nedospělé jedince (bez křídel). K usmrcení je vsypeme na 1 až 2 vteřiny do vroucí vody. Okapeme
vodu a vysypeme na rozehřáté máslo. Smažíme jednu až dvě minuty. Dobrou chuť .
Jsou hmyzí proteiny potravinou budoucnosti?
A jaká je vaše známka pocitů po ochutnávce? 1–5 (1 – mňam, tím bych se dokázal/a živit, 2 – chutnalo,
3 – jednou mi to stačilo, 4 – jen s největším odporem, 5 – raději jsem to ani nezkusil/a):

Ochutnávka hmyzu. Foto: 2x Jana Halúzová, Lipka.
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2.2.B Tematický blok č. 2B – Hydrobiologická výprava – 4,5 hod
Čeká vás první zážitkový blok. Průzkum vody. Někdo bude potřebovat odvahu, někomu stačí zvědavost.
Ponoříte se do světa hydrobiologů – odborníků na vodní živočichy a někteří z vás se doslova ponoří do
vody, aby zjistili, co v ní žije. Prozradí vám ulovení živočichové, zda je tento vodní tok čistý? Pro nadšené
chemiky nabízíme možnost zjistit, zda a čím je voda znečistěná. Budete si připadat jako Harry Potter při
hodině lektvarů!

2.2.1.B Téma č. 1B Já a bezobratlí – 10 min
Pojďte nám ukázat, co si myslíte o bezobratlých, jaký k nim máte vztah, jakou s nimi máte zkušenost:
Postavte se na připravené lano vedle sebe, všichni jedním směrem od lana. Jeden směr od lana je
označen jako plus/pozitivní/souhlas a druhý jako mínus/negativní/nesouhlas.
Nyní přečtu tvrzení. Pokud s ním souhlasíte, postupte krok dopředu, pokud nesouhlasíte, udělejte krok
vzad. Sledujte, jak jsou na tom v porovnání s vámi vaši spolužáci.
Co jste o svých spolužácích zjistili nového?
Příklady tvrzení:
● Už jsem někdy zkoumal/a zblízka pod lupou nějaký hmyz.
● Rád se koupu v rybníce/řece.
● Existuje živočich, který se jmenuje splešťule blátivá.
● Mám rád pavouky.
● Rád se hrabu v bahně.
● Už jsem někdy měl na sobě „broďáky“ (holínky až po pás).
● Myslím, že se mi dnes podaří ulovit ve vodě alespoň 10 různých druhů živočichů.
● Bojím se pijavek.
● Čistota vody se dá zjistit na základě živočichů, kteří v ní žijí.
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2.2.2.B Téma č. 2B Seznámení s metodami – 30 min
Máte jedinečnou příležitost ponořit se do vodní „hlubiny“ a zjistit, co zde žije. A zároveň si prakticky
vyzkoušíte, jak lze zjistit kvalitu a čistotu vody. Pozorně si vyslechněte instruktáž k hydrobiologické i
chemické metodě.
Kontrolní otázky:


Co je biotický index?



K čemu slouží oxymetr?



Jakou výhodu má entomologická pinzeta oproti běžným pinzetám?



Kam vylijete otestované vzorky vody s příměsí chemikálií?

Utvořte 4–5tčlenné týmy. Obdržíte mapu terénu a vyznačené stanoviště vašeho výzkumu. Pod vedením
svého orientačního smyslu se vydejte na lokalitu.

Oxymetr. Zdroj: Oximetry / rozp.
kyslík | WTW. Měřicí přístroje a
laboratoní technika | WTW [online].
Dostupné
z: <http://www.wtwcz.com/

Entomologická pinzeta. Zdroj:
Entomologická pinzeta | Chaloupky [online].
Dostupné z: <https://www.chaloupky.cz/en
tomologicka-pinzeta/>
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Lov vodních bezobratlých. Foto: 2x archiv Lipky.

2.2.3.B Téma č. 3B Vodní bezobratlí – 1 hod
Prohlédněte si vodní tok/plochu a zjistěte nejlepší přístupové místo k vodě. Rozdělte si role v týmu: Kdo
bude lovec se sítkem? Kdo spolehlivě určí nalovené živočichy? Kdo je nejpečlivější na zapisování do
tabulky? Na koho se spolehnout při počítání biotického indexu?
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Vodní bezobratlí – tabulka
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2.2.4.B Téma č. 4B Chemická čistota vody – 1 hod
V druhé části dnešního dopoledního programu se stáváte mladými chemiky. Odebírejte vzorky a podle
návodů pečlivě proveďte jednotlivé pokusy. Obsahuje voda nějaké chemické znečištění? Pracujte
s pracovním listem Hydrobiologie a chemie vody. Určete třídu jakosti vody a srovnejte s tím, jaký vám
vyšel biotický index pomocí biologické metody.

Kolorimetrická metoda k zjištění čistoty vody. Foto: 2x archiv Lipky.
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Pracovní listy k hydrobiologii a chemii vody
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2.2.5.B Téma č. 5B Prezentace výsledků – 40 min
Sdělte ostatním, co jste vyzkoumali. Uveďte počet druhů bezobratlých živočichů, vypočítaný biotický
index, třídu jakosti vody a chemické látky, které jste zaznamenali pomocí kolorimetrické metody.
Upozorněte zejména na ty, které měly nejvyšší (nejhorší) hodnoty.
Kterými látkami mohou být znečištěny vodní toky/ vodní plochy?
Shodovaly se vaše výsledky s výsledky ostatních skupin?
Napište příklad živočicha, který indikuje velmi čistou vodu.
Napište příklad živočicha, který indikuje/toleruje vodu znečištěnou.
Objevili jste nějaké znečišťující látky? Odhadněte, odkud se mohly do vodního prostředí dostat.

2.2.6.B Téma č. 6B Sovy a vrány – 15 min
Co jste si z dneška zapamatovali? Jak jste na tom s postřehem a rychlostí rozhodování?
Na zem natáhnu lano a do vzdálenosti deset metrů na každou stranu od něj položím šátek, každý jiné
barvy. Rozdělte se na dvě stejně početné skupiny. Postavte se do dvou řad tak, aby řady stály čelem
proti sobě, dva metry od lana na každou stranu. Jedna skupina jsou vrány, druhá skupina sovy.
Nyní budu číst různá tvrzení. Je-li tvrzení pravdivé, vybíhají sovy a snaží se ulovit co nejvíc vran. Je-li
tvrzení nepravdivé, vybíhají vrány a snaží se ulovit sovy. Sovy i vrány se mohou útěkem zachránit do
„domečku“ vyznačeného šátkem, který leží ve stejné vzdálenosti na obou koncích hracího pole. Pokud
je někdo chycen, přidává se k soupeřově straně.
Příklady výroků:
 Hmyz má osm nohou.
 Biotop je životní prostředí určitého živočicha, na které je vázaný.
 Fosforečnany jsou chemické látky tvořené jedním fosforem a dvěma kyslíky.
 Tvrdost vody se určuje podle koncentrace vápníku a hořčíku.
 Hlavním zdrojem fosforečnanů ve vodě jsou hnojiva a mycí prostředky.
 Larva pošvatky patří mezi ukazatele malého znečištění vody.

2.2.7.B Téma č. 7B Posun postojů – 15 min
Jak je na tom váš vztah k bezobratlým teď? Změnil se váš názor na bezobratlé živočichy nějak?
Postavte se na připravené lano vedle sebe, všichni jedním směrem od lana. Jeden směr od lana je
označen jako plus/pozitivní/souhlas a druhý jako mínus/negativní/nesouhlas. Nyní přečtu tvrzení.
Pokud s ním souhlasíte, postupte krok dopředu, pokud nesouhlasíte, udělejte krok vzad.
Změnil se nějakým způsobem váš postoj?
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Všimli jste si změn u někoho jiného?
Dozvěděli jste se dnes něco nového? O sobě, o bezobratlých?
Nebojte se s pedagogem o svých krocích diskutovat.
Příklady tvrzení:
 Už jsem někdy zkoumal/a zblízka pod lupou nějaký hmyz.
 Rád se koupu v rybníce/řece.
 Existuje živočich, který se jmenuje splešťule blátivá.
 Rád se hrabu v bahně.
 Už jsem někdy měl na sobě „broďáky“ (holínky až po pás).
 Poznám alespoň 5 druhů vodních živočichů.
 Bojím se pijavek.
 Čistota vody se dá zjistit na základě živočichů, kteří v ní žijí.

2.3 Tematický blok č. 3 – Večerní animační program – 2 hod
Vítejte zpět z hmyzí říše. Doufáme, že jste si řádně odpočinuli a zpracovali předchozí zážitky. Teď vás
totiž čeká virtuální výlet do chráněné krajinné oblasti (CHKO). Přestože je virtuální, bude od vás
vyžadovat fyzickou aktivitu.

2.3.1 Téma č. 1 Alfa box – 10 min
Na zemi jsou rozmístěna písmena abecedy. Vyslechněte si otázku a postavte se k písmenu, na které
začíná vaše odpověď.
Co Vás napadne, když se řekne CHKO?
Co si vybavíte, když se řekne… (zde pedagog doplní území CHKO, kde se právě nalézáte)?
Co čekáte od zítřejší exkurze?

Alfa box.
Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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2.3.2 Téma č. 2 Gamebook – 1 hod
Utvořte libovolné dvojice. Vydejte se po zastaveních v CHKO. U každého zastavení pozorně čtěte text a
závěrečnou otázku. Vyberte, jaká odpověď je podle vás správná. Ověření správnosti provedete
v blízkosti daného zastavení (např. u zastavení č. 2 hledejte v blízkém okolí kartičky označené 2a, 2b,
2c). Pokud je odpověď chybná, vracíte se k zastavení a volíte jinou odpověď. Pokud je správná, je zde
uvedeno číslo dalšího zastavení, které máte navštívit. Která dvojice nejrychleji a s nejméně „přešlapy“
dojde do cíle?

Gamebook Bílé Karpaty. Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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Ukázka otázky a odpovědí ve hře Gamebook (lícová strana s textem, rubová se znakem CHKO).
Zdroj: Lipka.

2.3.3 Téma č. 3 Obraz – 20 min
Vytvořte živý obraz z CHKO. Jeden z vás vystoupí před ostatní a udělá ze sebe sochu, přičemž řekne, co
představuje. Může to být socha osoby, zvířete nebo věci. Inspirujte se absolvovanou stezkou CHKO.
Například: První hráč se postaví do mostu a řekne: „Já jsem jeskyně Balcarka.“ Přijde druhý hráč a svou
sochou spoluhráčovu sochu doplní: „Já jsem netopýr.“ A pověsí se na jeskyni. Přijde třetí hráč a svojí
sochou toto sousoší doplní: „Já jsem krápník.“ Pověsí se také na jeskyni. Ten, kdo dělal první sochu,
řekne: „Beru si krápník (nebo netopýra).“ A se jmenovaným spoluhráčem odejdou. Na jevišti zůstane
socha představující netopýra. Zaujme nové postavení a nahlas prohlásí, co představuje. Opět ji dva žáci
svými sochami doplní. Nakonec lze vytvořit velké sousoší, kde se přidá postupně každý, kdo chce.

2.3.4 Téma č. 4 Schůzka s delegáty – 30 min
Sedněte si společně do kruhu. Každý z vás obdrží konec provazu s uzlíky (provazy jsou spojené
vprostřed). Delegáti vám nyní položí otázky. Každý, kdo se k otázce vyjádří, rozváže po své odpovědi
jeden ze svých uzlů. Smíte mluvit, dokud máte uzlíky na své části provazu. Můžete ale někomu svůj
uzlík/slovo darovat. Komu dojdou uzlíky, už jen pozorně naslouchá diskusi ostatních.
Co se vám dnes nejvíc líbilo?
Co vás dnes nejvíc bavilo a proč?
Co byste dnes nejraději vynechali a proč?
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Překonali jste dnes sami sebe, pokud ano, kde?

2.4 Tematický blok č. 4 CHKO – návštěvník i ochranář – 8,5 hod
Pojďte s námi teď „naostro“ do chráněného území. Co zajímavého k vidění vám území nabídne?
Zakusíte krásy CHKO nejprve z pohledu návštěvníka. Ale o každou krásu je třeba se starat – vaše další
role bude pak ochranářská. Přiložíte ruku k dílu, aby unikátnost této oblasti mohly ocenit i vaše děti .

2.4.1 Téma č. 1 Evokační otázky – 15 min
Utvořte dvojice či trojice. Od pedagogů si vylosujte lísteček s otázkou. Vaším úkolem je vymyslet
jakoukoli (alespoň trochu relevantní) odpověď. Jediná špatná odpověď je „nevím“. Tipujte, lovte
v paměti, zapojte fantazii. Svoji otázku pak přečtěte nahlas a sdělte spolužákům i svou odpověď.
Správné odpovědi se dozvíte, uvidíte či uslyšíte během dnešní návštěvnické části zvané Exkurze.
Ukázky evokačních otázek k CHKO Bílé Karpaty:







Co je nebo jsou „kopanice“?
Kdo nebo co je „šípák“?
Kde byste hledali „flyš“?
Co dalo název tzv. „bělokarpatské smraďačce“ nebo také „smraďavce“, „vajcůvce“ či dokonce
„prdlavce“?
Proč se kosí bělokarpatské louky?
Když mluvíme o hlístníku, vemeníku nebo okrotici, o čem si to povídáme?

2.4.2 Téma č. 2 Exkurze – 4,5 hod
Nastražte všechny smysly a užívejte si výlet – exkurzi do chráněné krajinné oblasti.

Putování po bělokarpatských loukách a za jejich vzácnou květenou. Foto: 2x Jana Halúzová, Lipka.
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O netradiční zážitky není na exkurzi nouze. Foto: Michaela Leischnerová, GPOA Znojmo.
Nakreslete nebo nalepte foto místa vaší exkurze, které vás nejvíc zaujalo.

Proč vás toto místo nejvíc zaujalo?
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Během výletu si zahrajte (ve skupinách po 2–3) terénní stopovací hru Rostlinné bingo. Které skupince
se jako první podaří objevit rostliny dávající v tabulce sloupec, řádek, diagonálu? Která skupina je tak
bystrá a pozorná, že nalezne všechny rostliny z tabulky?
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2.4.3 Téma 2. 4. 3.č. 3 Návrat k evokačním otázkám – 15 min
Postavte se do kruhu znovu po 2–3členných skupinkách z úvodní aktivity. Vylosujte si od pedagogů
znovu jednu otázku.
Vaše otázka:
Znáte správnou odpověď?
Teď, po zaznění správných odpovědí, zodpověděli byste správně vaši původní otázku?

2.4.4 Téma č. 4 Aktivní management – 3 hod
Staňte se ochráncem přírody! Vžijte se na chvíli do kůže zaměstnanců CHKO a zjistěte, jakou práci dělají,
o co se starají, jaký dopad má jejich činnost na místní krajinu.

Jakým způsobem jste pomohli CHKO?

Jaký máte pocit po odvedené práci?

Bavila by vás práce zaměstnance CHKO?
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Nalepte foto vaší skupiny při práci v CHKO:

V pilotážním programu v CHKO Bílé Karpaty proběhla v rámci managementu
likvidace skládky v národní přírodní rezervaci. Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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V pilotážním programu v CHKO Moravský kras žáci čistili chráněnou mokřadní louku od kusů dřeva
a velkých větví, aby nebránily následnému sečení. Foto: 2x Michaela Leischnerová, GPOA Znojmo.

2.4.5 Téma č. 5 Schůzka s delegáty – 30 min
Po návratu z celodenní exkurze a ochranářské práci, po odpočinku a nabrání sil se sejděte s delegáty
EKO-turistické kanceláře s. r. o. Každý máte opět svůj provaz s uzlíky. Delegáti pokládají otázky. Každý,
kdo se k otázce vyjádří, rozváže po své odpovědi jeden ze svých uzlů. Smíte si vzít slovo, dokud máte
uzlíky na své části provazu. Můžete ale někomu svůj uzlík/slovo darovat. Komu dojdou uzlíky, už jen
pozorně naslouchá diskusi ostatních.

Co se vám dnes nejvíc líbilo?
Co vás dnes nejvíc bavilo?
Co byste dnes nejraději vynechali?
Překonali jste dnes sami sebe, pokud ano, kde?

2.5 Tematický blok č. 5 Ornitologické bádání – 4 hod
Objevte, co ve vás vězí! Umíte zpívat jako ptáci? Máte skrytý pozorovací talent? Dokážete dvě hodiny
tiše a trpělivě naslouchat ptačímu zpěvu a pozorovat okolí? Pod vedením odborníka na ptactvo –
ornitologa – se dozvíte nejen věci, které jste o opeřencích vůbec netušili, ale zjistíte také, jak vypadá
práce takového odborníka, jakou výstroj byste potřebovali a jak s ptactvem manipulovat. Na závěr
provedete také vlastní malý ornitologický výzkum.
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2.5.1 Téma č. 1 Ptačí rodinky – 10 min
Čeká vás rozdělení do ptačích rodin. Ptáci komunikují hlavně používáním vizuálních signálů (předvádění,
rituály) a zvukových signálů (zpěv, bubnování). Zejména pěvci se dorozumívají pro svůj druh typickým
zpěvem. Nejčastěji slouží ptačí zpěv k vábení, hledání partnera, vymezování teritoria, nalezení mláďat
nebo jako varovný signál před potenciálními predátory.
Více informací naleznete zde:



Poslech hlasů ptáků k dispozici např. na: http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/
Zajímavé informace o ptácích doplněné o jejich hlasy: https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci

Vylosujte si od pedagoga jeden lísteček s názvem ptáka s přepisem jeho ptačího hlasu. Nikomu lístek
neukazujte. Na pedagogův pokyn začněte všichni najednou co nejlépe a co nejhlasitěji vydávat zvuk
svého ptačího druhu. Vaším úkolem je co nejdříve nalézt svoji ptačí rodinku jen na základě ptačího zpěvu
(4–5členné skupiny).
Příklady přepisů hlasů ptáků:













strakapoud velký – kik!
hrdlička zahradní – gu-bú-ščuk
vrána obecná – krá-krá-krá
rorýs obecný – cíízíí-cíízíí
krahujec obecný – gigigi
budníček menší – cilp-calp
strnad obecný – cicicicibé
kachna divoká – kvákkvákkvák
stehlík obecný – tiglit-tiglit
vrabec domácí – čim čim čimčrrrrrrr
sýkora koňadra – ci-ci, ci-ci, ci-ci
pěnkava obecná – rrr-čafčafčaf-rajčák

Jste kompletní ptačí rodinka? Představte se ostatním! Uveďte zejména:
Jak se jmenujete? (název vašeho ptačího druhu)
Jak zní váš zpěv? (můžete si pomoci například mobilní aplikací „Hlasy ptáků“)
Co víte o svém ptačím druhu? Zkuste nejdřív dát hlavy dohromady, co už víte a znáte z dřívějška.
Pokud se vám to zdá málo, využijte např. klíč „Ptačí sousedé“.
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Nakreslete obrázek vašeho erbovního opeřence.

Kolektiv Lipky – pracoviště Rychta. Ptačí sousedé.
Klíč k určování ptáků. Brno: Lipka 2017.
Lipka – e-shop. [online]. [cit. 07.05.2020].
Dostupné
z: <https://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi69%7C5>
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2.5.2 Téma č. 2 Ornitolog v akci – 75 min
Další část programu je v rukou odborníka – ornitologa. Dávejte bedlivý pozor, informace vám mohou
pomoci v následujícím výzkumu. Můžete se podívat na odchycené opeřence opravdu zblízka. Zjistíte,
podle čeho je můžete poznat v přírodě. Představovaný ptačí druh si zároveň vyhledejte v klíči „Ptačí
sousedé“. Odpovídá obrázek realitě? Nebojte se ornitologa zeptat na to, co vás o ornitologii zajímá.
Jaké ptačí druhy jsme měli možnost pozorovat zblízka?
Které smysly jsou pro ornitologa nejzásadnější?
Jakou nejzajímavější informaci jste se dozvěděli?

Odchyt ptactva odborníkem a možnost pozorování zblízka. Foto: 2x Jana Halúzová, Lipka.

2.5.3 Téma č. 3 Ornitologické bádání – 2 hod 25 min
Hurá na vlastní výzkum! Od pedagoga obdržíte pracovní listy, ptačí klíč a dalekohledy. Postupujte
vědecky . Předtím, než se vrhnete do terénu, zamyslete se nad první stranou a pečlivě ji vyplňte.
Badatelský postup:
1. Otázky
•
•

Vymyslete si vlastní výzkumnou otázku nebo se inspirujte otázkami navrženými v pracovním
listu.
Používejte otázky, na které lze nalézt odpověď: co, kdy, kde, kolik, jak dlouho (těžší je
odpověď na otázku proč).

2. Hypotéza
• Na základě výzkumné otázky napište tvrzení, které lze výzkumem v terénu potvrdit nebo
vyvrátit.
Příklad:
Otázka: Jaká je druhová pestrost ptáků v okolí vesnice?
Hypotéza: V okolí vesnice zaznamenáme více než 10 ptačích druhů.
• Hypotéza nepopisuje zřejmou skutečnost (je vyvratitelná), nemůže „platit napůl“ (je
jednoznačná), v našich podmínkách je ověřitelná, je kvantitativně měřitelná.
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•

Ověřování (výzkum) musí být bezpečné pro lidi i pro tvory, se kterými pracujeme.

3. Vlastní bádání
• Stanovte si postup práce, sepište pomůcky, rozdělte role v týmu.
• Můžete využít pozorování / pokus / simulace / práce s literaturou / mapování / dotazníkové
šetření…
• Výsledky výzkumu prezentujte formou výstižného textu, tabulky, grafu, fotografií, mapy…
4. Závěr
• Na základě výsledků zhodnoťte, zda byla vaše hypotéza ověřena, či vyvrácena. (Obojí je
správný výsledek bádání.)
• Interpretujte výsledky.
• Zjistěte, zda vám vyvstaly nové otázky. (Kam by směřoval další výzkum?)
• Jasně formulujte závěr.
Po domluvě s pedagogy se vydejte na výzkum. Dodržte na výzkum časový limit. Mějte oči a uši otevřené!
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Pracovní list Ornitologické bádání
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Ornitologické pozorování a určování pomocí ptačího klíče. Foto: Jana Halúzová, Lipka.
Po návratu k základně můžete diskutovat nebo konzultovat svá pozorování s pedagogy či ornitologem.
Představte svůj výzkum ostatním skupinám (co máte představit, se shoduje s popisem bádání
a obsahem pracovního listu).

2.5.4 Téma č. 4 Ornitologická reflexe – 10 min
Co vám z ornitologického programu utkvělo v paměti? S míčkem v ruce řeknu jméno nějakého ptačího
druhu, který mě zaujal, a co si z dnešního bloku odnáším za informaci. Ptačí druh a informace spolu
nemusí souviset. Poté hodím míček komukoliv z vás. Ten pokračuje stejným způsobem.

Který ptačí druh vás dnes nejvíc zaujal a čím?
Jakou zajímavou informaci jste si z ornitologického bloku zapamatovali?

2.6 Tematický blok č. 6 Rozloučení s delegáty – 60 min
Nastává čas loučení. Váš netradiční exkluzivní pobyt v CHKO s naší EKO-turistickou kanceláří s. r. o. se
chýlí ke konci.
Posaďte se do kruhu. Pošlu „mluvící předmět“. Kdo jej drží v ruce, může mluvit. Ostatní naslouchají.
Podělte se s ostatními:
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Co se vám na ekopobytu nejvíce líbilo?
Co byste v rámci pobytu udělali jinak, co byste změnili?
Doporučili byste naši EKO-turistikou kancelář s. r. o. i jiným školním kolektivům?
Pedagogové vás vyzvou ještě k vyplnění psané zpětné vazby s otázkami zaměřenými více do hloubky
programu a pobytu. Sdělte písemně své dojmy, ať pedagogové příště vědí, co určitě zachovat a co
vylepšit. Předem díky!
Po vyplnění formuláře si můžete vzít upomínkový předmět vašeho třídenního ekopobytu.

Upomínkové odznáčky – příklad. Foto: Michaela Leischnerová, GPOA Znojmo a Jana Halúzová, Lipka.
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3 Metodická část
Jedná se o třídenní výukový program zaměřený na poznávání místních reálií, interpretaci kulturního
a přírodního dědictví, aktivní ochranu přírody a učení se prožitky.
Ekoturistická kancelář s. r. o. vytváří žákům alias účastníkům zájezdu dovolenou snů v chráněných
krajinných oblastech (CHKO). Delegáti turistické kanceláře zprostředkují žákům hloubkový průzkum
chráněných krajinných oblastí a jedinečné zážitky v místech, kam se ne každý smrtelník může jít
podívat. Žáci zkoumají ornitologickou, entomologickou a botanickou pestrost kulturní krajiny a krajiny
chráněné. Mají možnost přiložit ruku k dílu v aktivní ochraně přírody. Program bude doplněn drobnými
hrami a zábavou.
Pobytový program má za cíl představit žákům chráněné krajinné území v kontrastu s běžnou kulturní
krajinou. Cílem je zábavnou formou prezentovat specifika chráněné krajiny a prožitkem v žácích posílit
zájem o jejich vlastní okolí a jeho ochranu. Program žáky motivuje k poznávání přírody, ke kladení
otázek a zkoumání přírodní druhové bohatosti.
Každý den je zakončen „setkáním s delegáty“, které slouží jako zpětná vazba. Žáci si zopakují a propojí
průběh celého dne, orientují se ve vlastních pocitech z programu, vyslechnou pocity a názory ostatních.
Zpětná vazba je v rámci celého programu vedena několika různými způsoby, které se snaží respektovat
různé osobnosti a individualitu žáků. Např. je to komunitní kruh (setkání s delegáty), strukturovaná
psaná zpětná vazba, drobné reflektivní hry a aktivity v jednotlivých blocích.
Konkrétní cíle programu:










žák prožívá dobrodružství v běžné kulturní krajině a v krajině chráněného území,
žák posiluje zájem o vlastní okolí,
žák provádí samostatný výzkum v přírodě,
žák si spojuje rozmanitost krajiny s rozmanitostí druhovou,
žák umí aplikovat badatelský model řešení úkolů a učí se tvořit otázky,
žák prezentuje svoji práci,
žák hodnotí a reflektuje svou práci i její výsledky,
žák vyjadřuje své znalosti, hodnoty, postoje a emoce a respektuje názory spolužáků,
žák je motivován poznávat přírodu.

VEŠKERÉ MATERIÁLY POTŘEBNÉ K REALIZACI PROGRAMU NAJDETE KE STAŽENÍ V KAPITOLE 4 A 5.

3.1 Metodický blok č. 1 Seznámení se s EKO-turistickou kanceláří – 2,5 hod
Jedná se o úvodní výukový program, jehož náplní je seznámení žáků s pedagogy a s aktivitami, které je
v průběhu pobytu čekají. Součástí programu je ubytování. Žáci jsou uvítáni delegáty z EKO-turistické
kanceláře. Ti provedou žáky po budově, ukážou jim jednotlivé místnosti a vysvětlí pravidla chování
v zařízení. Vymezí žákům čas na ubytování. Po aklimatizaci žáků nastane seznamování formou
jednoduché hry. Následně delegáti za pomocí prezentace představí harmonogram celého pobytu.
Pedagogové by měli být na ubytování před příjezdem školy. Převlečou se do obleků delegátů a připevní
si jmenovky. Dopředu by měli mít natrénovanou uvítací scénku a připravené dokumenty k podepsání
(proškolení o BOZP, seznam ubytovaných) a klíče od ubytování.
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3.1.1 Téma č. 1 Ubytování – 75 min
Cíle
●
●
●

žák se vyzná v ubytovacím zařízení a seznámí se s pedagogy,
žák zná pravidla bezpečného chování,
žák stvrdí svým podpisem, že byl proškolen o BOZP.

Metody
slovní a názorně-demonstrační
Rozvíjené kompetence
kompetence sociální a personální
●

žák koriguje své jednání a chování v různých situacích, respektuje dohodnutá pravidla

Forma a bližší popis realizace
Hromadná – frontální forma. Pedagogové provedou žáky budovou a předají jim potřebné informace
k pobytu.
Pomůcky
kniha ubytovaných, poučení o bezpečnosti, klíče od budovy, program pobytu
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagogové se předem domluví, jak budou vypadat jejich role, a vyberou si vhodné kostýmy. „Hrají
divadlo“ – stávají se delegáty EKO-turistické kanceláře. Podklady a informace pro „delegáty“ je možné
čerpat z Přílohy 2.1.3.
Žáci se nejprve seznámí s delegáty EKOturistické kanceláře s. r. o. Následně jsou
provedeni po budově, ubytováni a poučeni o
pravidlech chování v zařízení. Pedagogové
žáky upozorní na záchody, odpadkové koše,
stravování, půjčování věcí pro volný čas atd.
Doprovázejícím
učitelům
předají
pedagogové klíče od budovy a doladí s nimi
program. Jsou nápomocni při rozdělování
žáků do pokojů.

Inspirace z Přílohy 2.1.3. Zdroj: archiv Lipky.
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Možný scénář
Delegáti: Dobrý den, vítáme vás v chráněné
krajinné oblasti. Jste šťastnými výherci
netradičního exkluzivního pobytu v CHKO
naší EKO-turistické kanceláře s. r. o. Jsme její
delegáti a animátoři. Aby váš pobyt zde
probíhal k vaší plné spokojenosti, provedeme
vás ubytovacím zařízením, představíme vám
itinerář programu a upozorníme na různé
možnosti relaxace a aktivního odpočinku.
Následujte nás.
Pravidla a poučení o BOZP se odvíjí od
ubytovacího zařízení, případně vychází
z pravidel dané školy.
Možná podoba BOZP. Zdroj: archiv Lipky.

3.1.2 Téma č. 2 Kruh z lidí – 45 min
Cíle
●
●

žák se dozví nové informace o svých spolužácích,
žáci i pedagogové znají navzájem svá jména.

Forma a bližší popis realizace
Hromadná forma – hra. Hra slouží k vzájemnému seznámení žáků a pedagogů (delegátů). Žáci zjistí
něco nového či zajímavého o svých spolužácích. Hraje se ve větší místnosti nebo ve venkovním
prostředí tak, aby všichni žáci mohli stát v kruhu.
Metody
slovní metoda, hra – icebreaker
Rozvíjené kompetence
kompetence komunikativní


žák prezentuje vhodný způsobem sám sebe

Pomůcky
volitelně drobný předmět do prostředku kruhu (kámen, šiška, kostka…), jmenovky, silné pastelky či fixy
Podrobně rozpracovaný obsah
hra v kruhu, jejímž cílem je vzájemné představení žáků, učitelů ze školy i pedagogů ze školského
zařízení
Ve větší místnosti pedagogové požádají žáky, aby si stoupli do kruhu, ideálně s rozestupy alespoň na
délku paží. Řeknou jim, že v této aktivitě se seznámí s pedagogy a pravděpodobně se dozví něco
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nového o svých spolužácích. Jeden z pedagogů vysvětlí zadání úkolu – po kruhu budeme říkat, jak se
jmenujeme, a ke svému jménu řekneme věc či aktivitu, kterou rádi děláme. Hráči, pro které výrok platí
(tedy vždy i ten, který výrok pronesl), postoupí do kruhu o půl délky boty. Cílem je se dostat co
nejrychleji do středu kruhu.
Možný scénář
Delegáti: Kromě teoretického i praktického poznávání přírody všemi smysly vás čekají i drobné animační
aktivity. Co třeba netradiční seznamka? Pojďte se nám představit, prozradit něco o sobě a o svých
spolužácích se dozvědět něco, co ještě nevíte.
Po skončení hry se pedagog žáků zeptá:
Co vás na ostatních spolužácích překvapilo?
Dozvěděli jste se něco nového?
Posléze žáky vyzve, aby si vytvořili jmenovky, ať delegáti vědí, jak je oslovovat. Jmenovky je třeba nosit
viditelně.
Metodické poznámky
Postupně hráči zjistí, že nejvýhodnější je říkat o sobě co nejvíce specifické informace, aby se dostali do
středu kruhu jako první. Např. na prohlášení „mám ráda zvířátka“ se posune ke středu kruhu hodně
lidí. Naopak „umím vyprdět píseň Kočka leze dírou a klidně vám to předvedu“ je velmi specifická
informace, takže postup má zajištěn nejspíš jen její původce. Pedagog dbá na to, aby opravdu mluvil
každý účastník a aby se žáci střídali po kruhu.
Odkazy na další možné hry typu „icebreaker“ vhodné pro středoškoláky:


Zásobník her a aktivit. Náš lektor – Koncept rozvoje interních vzdělavatelů [online]. Dostupné
z WWW: <http://naslektor.cz/hry-a-aktivity/>



Drobničky a Aktivizátory, příloha ke sborníku Klíčový rok 2013. Prázdninová škola Lipnice
[online]. 2013 [cit. 07.05.2020]. Dostupné z WWW: <http://pslold.psl.cz/projekt-klicovyrok/tymoveprojekty/docs/Drobnicky_a_aktivizatory_priloha_sborniku_Klicovy_rok.pdf>

3.1.3 Téma č. 3 Plán dovolené – 30 min
Cíle
●
●

žák se dozví, jaké aktivity ho čekají během pobytu, má přehled o čase, kdy bude který program
začínat,
žák má viditelně umístěnou jmenovku.

Forma a bližší popis realizace
Hromadná – frontální forma. Žáci zjistí, co je náplní třídenního pobytu.
Metody
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slovní – vysvětlování, dramatická metoda, názorně-demonstrační – demonstrace obrazů
Pomůcky
dataprojektor, kostýmy, vizitky, program pobytu, prezentace (viz Příloha 2.1.3)
Podrobně rozpracovaný obsah
Delegáti seznámí žáky s programem jejich třídenního zájezdu. Dva pedagogové v kostýmech formou
scénky prezentují žákům, co je čeká na tomto pobytu. Při svém vyprávění se střídají. Mělo by zaznít, že
vyhráli dovolenou snů – „ekopobyt“ v CHKO. Využívají powerpointovou prezentaci, komentují obrázky
na slidech.
Pedagogové vyvěsí na vhodné místo (např. na nástěnku) časový harmonogram pobytu. Harmonogram
uvádí čas a místo srazu, případně informaci, zda se jedná o venkovní program a jak dlouho bude trvat.

Harmonogram pobytu – náhled. Zdroj: archiv Lipky.
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Powerpointová prezentace – možná podoba (viz Příloha 2.1.3):

16x foto použité v prezentacích: archiv Lipky.
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3.2.A Metodický blok č. 2A Entomologická výprava – 4,5 hod
Uvedený čas je včetně času na cestu (asi 40 min).
Před výpravou pedagogové připraví entomologické batohy – pro každou skupinu jeden. V batozích by
měla být kompletní výbava entomologickému výzkumu (smýkačka, síťka, sklepávadlo, prosívadlo, bílé
misky, zkumavky, pinzeta, lupa, klíče na určování, knížky). Každé skupině vloží do batohu desky
s pracovním listem. Pro sebe si pedagogové připraví dokumenty (papír s tvrzeními a příběhem).
Na tento metodický blok je vhodné si zajistit odborného lektora – entomologa, který se orientuje
v běžných druzích hmyzu, ví, jak s hmyzem zacházet, zná jeho ekologické nároky a umí své poznatky a
znalosti předat žákům. Žáci zažijí v roli „učitele“ někoho jiného, kdo jim může nabídnout jiný pohled na
téma.
Cílem tohoto bloku je tedy nejen obeznámení se s vlastním průzkumem skupiny živočichů, ale taky
seznámení se s člověkem, který se tímto tématem profesně zabývá.
Možný scénář:
Delegáti (v tomto případě není třeba mít kostým, stačí jmenovka):
Čeká vás první zážitkový blok. Výprava do hmyzí říše. Někdo bude potřebovat odvahu, někomu stačí
zvědavost. Připravte se na zážitky všemi smysly. Vyzkoušíte si, jak vidí hmyz, zjistíte, kolik druhů
živočichů se může skrývat v luční či lesní džungli, zažijete loveckou vášeň při chytání motýlů či vážek,
ponoříte se do světa entomologů – odborníků na hmyz. A pro ty nejodvážnější z vás máme na závěr
malé překvapení – hmyzí svačinku.

3.2.1.A Téma č. 1A Já a bezobratlí – 10 min
Cíle



žák vyjádří své pocity nebo zkušenosti s bezobratlými živočichy,
pedagog si zmapuje rozpoložení skupiny a vztah žáků k bezobratlým.

Forma a bližší popis realizace
Hromadná – frontální forma. Evokační aktivita. Rovné prostorné místo v místnosti nebo venku.
Metody
didaktická hra, slovní – vysvětlování, diskuse
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák reflektuje vlastní znalosti a uvědomuje si prekoncepty, se kterými vstupuje do výukového
tématu

Pomůcky
lano, výroky z Přílohy 2.2.1
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Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Pojďte nám ukázat, co si myslíte o bezobratlých!
Na rovné prostranství pedagog natáhne lano. Všichni žáci se na něj postaví. Jeden směr od lana je
označen jako plus/pozitivní/souhlas a druhý jako mínus/negativní/nesouhlas.
Pedagog říká výroky nebo slova (příklady výroků
viz Příloha 2.2.1) a žáci vždy udělají krok směrem
k plus nebo mínus podle toho, jestli s výrokem
nebo pojmem souhlasí – nesouhlasí / mají k němu
pozitivní – negativní postoj.
Po přečtení výroků pedagog
rozmístění žáků po hrací ploše.

okomentuje

Pedagog sleduje, jak žáci na výroky reagují,
komunikuje a diskutuje s nimi, případně pokládá
doplňující otázky týkající se rozmístění.

Příklady tvrzení (Příloha 2.2.1):
● Už jsem někdy chytil/a motýla.
● Už jsem někdy zkoumal/a zblízka pod lupou
nějaký hmyz.
● Už mě někdy kousl pavouk.
● Mám rád/a pavouky.
● Mám rád/a mravence.
● Klidně si vezmu do ruky žížalu.
● Na louce žije víc bezobratlých než v lese.
● Už jsem někdy měl/a klíště.
● Už jsem někdy jedl/jedla hmyz.
● Poznám rozdíl mezi kobylkou a sarančetem.
● Rád/a se hrabu v hlíně.

Po skončení aktivity se pedagog žáků zeptá: Co jste o svých spolužácích zjistili nového?

3.2.2.A Téma č. 2A Hmyzí závody – 40 min
Cíle



žák prožije specifika smyslového vnímání hmyzu,
žák se seznámí s vybranými druhy bezobratlých živočichů.

Forma a bližší popis realizace
Skupinová forma. Evokační aktivita, v níž si žáci vyzkouší, jaké je to být v kůži hmyzu. Prostředí
venkovní, ideálně členité, s překážkami.
Metody
didaktická hra, názorně-demonstrační – práce s obrazem, slovní – vysvětlování, praktické –
napodobování činností
Rozvíjené kompetence
Kompetence k řešení problémů


žák volí ve spolupráci se spolužáky strategie, jak dosáhnout očekávaného výsledku, a
vyrovnává se s nečekanými situacemi

Pomůcky
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2x brýle „hmyzí oči“, vytištěné obrázky z Přílohy 2.2.2
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Víte, jak vidí hmyz? Budete si moci vyzkoušet pozorovat svět hmyzíma očima.
Specifický závod družstev, ve kterém jsou závodníci v rolích různých druhů hmyzu. Mají nasazené brýle,
díky kterým vidí obdobně jako hmyz složenýma očima.
Pedagog rozdělí žáky na dvě stejně
početné skupiny a vyzve je, aby si
stoupli do zástupu. Vysvětlí žákům
zadání. Z balíčku bude pedagogem
vylosována kartička s obrázkem hmyzu.
Tímto hmyzem se stávají žáci, kteří jsou
na řadě. Jejich úkolem je nasadit si na
oči brýle „hmyzí oči“, doběhnout
k určitému místu, kde jsou rozházeny
velké obrázky související s různými
druhy hmyzu (biotop, potrava, úkryt,
Průběh závodu „Jak vidí hmyz“. Foto: Michaela
symbiotický vztah, larva, dospělec), a
Leischnerová, GPOA Znojmo
najít obrázek, který souvisí s druhem
hmyzu, který představují.
Žáci soutěží, kdo z dvojice první nalezne tento obrázek. Pedagog losuje obrázky a vysvětluje, co za hmyz
vytáhl, řekne vždy jeho rodové a druhové jméno. Po každém kole pedagog objasní, která dvojice byla
správná a proč.
Metodické poznámky
Na aktivitu je třeba pořídit si „hmyzí oči“ a vytisknout Přílohu 2.2.2.
Jak vyrobit brýle „hmyzí oči“ (viz Příloha 2.2.2)
Na jedny „hmyzí oči“ je potřeba 6 ks zrcátek o rozměrech 4x9 cm, nařezaných ze starého zrcadla nebo
z desky houževnatého polystyrenu se zrcadlovým povrchem, nůžky, lepicí páska, 2x rulička od
toaletního papíru a prádlová pruženka v délce cca 50 cm.
K výrobě hmyzích očí byl použit:
 houževnatý polystyren HPS – desky a fólie od firmy OMNIPLAST s. r. o. Dostupný 07.05.2020
z: https://www.omniplast.cz/produkt/houzevnaty-polystyren-hps-desky-a-folie-2/


deska se zrcadlovým povrchem; z desky 1x2 m lze vyrobit desítky kusů „hmyzích očí“

Další variantou „hmyzích očí“ jsou přímo brýle dostupné na webu Skola-servis.cz [online]. [cit.
07.05.2020]. Dostupné z: https://skola-servis.cz/produkt/bryle-jak-vidi-hmyz/
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Postup výroby „hmyzích očí“. Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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Ukázky dvojic hmyzu, které spolu souvisí (viz Příloha 2.2.2)
Zadání: Dokážeš spojit hmyz v levém sloupci s jeho logickou dvojicí ve sloupci pravém? Vysvětli proč.

Foto: Miroslav Fiala, se souhlasem autora
dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id
77753/?taxonid=97140&type=1

Foto: Stanislav Krejčík, se souhlasem autora
dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/taxonimag
e/id73066/?taxonid=51299

Foto: Vladimír Motyčka, se souhlasem
autora dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/taxonim
age/id350532/?taxonid=11674&type=1

Foto: Piqsels.com, volně dostupné
z: https://www.piqsels.com/cs/public-domainphoto-zogld

Foto: Jana Halúzová, Lipka.

Foto: Wikimedia Commons, autor: Ordercrazy,
dostupné
z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sola
num_tuberosum_Ajanhuiri_(02).jpg
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Informační podklad – řešení aktivity Hmyzí závody
Obrázky v Příloze 2.2.2 jsou seřazeny takto postupně po souvisejících dvojicích (tj. ruměnice pospolná,
lípa, larva chrostíka, dospělý chrostík atd.).
Logická dvojice:

Proč?

ruměnice pospolná – lípa

S oblibou se zdržují na lípě, živí se jejími semeny.

larva chrostíka – dospělý chrostík

Larva chrostíka žije ve schránce ve vodě, dospělý
chrostík létá nad vodou.

mandelinka bramborová – lilek brambor

Mandelinka a její larvy požírají bramborové listy.

chrobák lesní – trus

Trus slouží k výživě larev chrobáka lesního.

majka krátkonohá – samotářská včela

Larvy majky se živí vajíčky včel samotářek.

roháč obecný – ztrouchnivělý pařez
hrobařík obecný – mrtvá myšice
mravenec obecný – mšice
lýkožrout smrkový – smrk

Larvy roháčů se živí rozkládajícím se dřevem
pařezů, starých stromů atd.
Mrtví živočichové slouží jako potrava vylíhlým
larvám hrobaříků.
Symbiotický vztah – mravenci se živí medovicí,
vylučovanou mšicemi, za to mšice chrání před
predátory.
Larvy lýkožrouta vyžírají lýkovou vrstvu smrků.

Domov vosy, který si staví z papírové hmoty, tu
umí vytvořit z okousaných dřevních kousků.
Slunéčko východní je invazní druh, vytlačující
slunéčko východní – slunéčko sedmitečné
naše domácí slunéčka.
Larvy pěnodějky si kolem sebe vytváří pěnu,
pěnodějka nížinná – pěna na listech bylin
která je chrání proti predátorům a parazitům.
Larva jepice žije ve vodě, dospělá jepice létá nad
jepice dánská (larva) – jepice
vodou.
Kudlanka nábožná má ráda slunná, suchá a teplá
kudlanka nábožná – výslunné skály
stanoviště.
otakárek fenyklový – housenka otakárka Housenky otakárka fenyklového jsou pěkně
fenyklového
barevné.
vosa útočná – vosí hnízdo
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Doplňující informace – jak vidí hmyz3
Hmyz má tzv. složené oči. Nevidí příliš ostře a každé
jednotlivé oko (omatidium) vidí jen část obrazu před
sebou.
Každé z omatidií je trvale zaměřeno nepatrně jiným
směrem (jedinec nemůže ovlivnit zaměření
jednotlivého omatidia). Z těchto jednotlivých obrazů
pak živočich poskládá celkový obraz.
Důsledkem vidění pomocí mnoha očí je mozaikovitý
obraz a také nemožnost zaostřit – obraz živočicha se
složeným okem je neostrý. Důsledkem této neostrosti
je i neschopnost vidět malé předměty, tato schopnost
je oproti lidskému zraku snížena několikanásobně
(např. u vos bývá udáváno zhruba 25krát).

Složené oči. Foto: Pixabay. Volně
dostupné
z https://pixabay.com/cs/photos/makrofly-slo%C5%BEen%C3%A9-o%C4%8Di4970644/

3.2.3.A Téma č. 3A Průzkum biotopu – 20 min
Cíle




žák se na základě příběhu rozhodne pro biotop, který bude zkoumat,
žák prozkoumá prostředí biotopu a vyplní tabulku vlastností biotopu v pracovním listu,
žák stanoví hypotézu – předpoklad počtu druhů, které se mu podaří nalézt v biotopu, odůvodní
svůj předpoklad.

Forma a bližší popis realizace
Skupinová práce. Prostředí aktivity: venkovní, v blízkosti biotopů les a louka.
Metody
slovní – instruktáž, diskuse, inscenační metoda, praktické metody – experimentování, výzkumné
metody
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení



žák používá již dříve získané znalosti a aktivně je rozvíjí praktickou činností v terénu,
žák na základě kritérií analyzuje prostředí.

Kompetence k řešení problémů


3

žák na základě získaných zkušeností formuluje hypotézu pro terénní výzkum

Zdroj: Wikipedie: Složené oko. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/>
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Pomůcky
motivační příběh (viz Příloha 2.2.3), pracovní listy Entomologické bádání (viz Příloha 2.2.3), tužky,
obrázky biotopů lesa, louky a lesního lemu (viz Příloha 2.2.3)
Podrobně rozpracovaný obsah
Při této aktivitě jsou na skupinu cca 30 žáků potřeba ideálně 2 pedagogové. Každý pedagog se věnuje
jedné skupině. Najde si se svou skupinou klidné místo, kde se společně usadí. Mohou si lehnout a zavřít
oči. Pedagog je upozorní na to, aby pozorně poslouchali, že jim přečte příběh.
Možný scénář
Delegáti: Čeká vás průzkum biotopů. Než se do něj pustíme, pohodlně se usaďte, zavřete si oči a pozorně
poslouchejte. Uslyšíte příběh o tom, jaké by to bylo probudit se jako hmyz.
Když jsem jednou usnul
Byl to divný sen. Hřeje mě slunce. Nechávám se unášet vánkem a jen jemně mávám křídly. Užívám si tu
volnost. Cítím vůně, velmi intenzivně, až si říkám, jestli je to vůbec možné. Ta sladkost ve vzduchu.
Najednou si uvědomím, že mám hlad, obrovský. Kdy jsem vůbec naposledy jedl? Dosedám na květinu.
Rozvinu sosák a nasávám slaďoučkou šťávu. To je úleva. Houpu se v rytmu vanoucího větru. Je mi
krásně. Vidím, že na louce to dnes žije. Kolem mě poletují pracovité včely, nechápu, kde berou tolik
energie. Jsou tak neúnavné. Sem tam mi nad hlavou prolétnou modročerné vážky, na své poměry se
dnes chovají nemotorně. Musely se před chvílí vykuklit na okraji nedalekého rybníka. Pozoruji rostlinu,
na kterou jsem dosedl. Nejsem tu sám.
Pode mnou v trávě leze brouk. Nadechnu se. Co se to stalo? Vše se změnilo. Stávám se tím broukem,
kterého jsem před chvílí viděl z výšky. Znenadání cítím, jak se valím po zemi a před sebou tlačím
obrovskou zapáchající kouli. Dnes už mě nic nepřekvapí. Moje tělo je pevné a silné. S lehkostí dokážu
před sebou tlačit tu odpornou kutálející se věc. Prodírám se travnatým pásem ohraničujícím louku. Toto
místo je příjemné. Poskytuje mi dočasné útočiště a je odsud blízko do lesa i na louku. Přemýšlím nad
tím, že tu chvilku spočinu.
Odpočatý pomalým krokem vlézám do lesa. Cítím vůni jehličí. Je to tu úplně jiné než na louce. Užívám
si chládku a závětří. Něco mi říká, že zde mám svůj úkryt. Připadá mi to tu hrozně povědomé. Najednou
vím, kam mířím. K pařezu. Už vidím vstup do své chodbičky. Cestu mi zkříží mnohonožka. Zamyslím se
nad tím, jaké by to bylo být v její kůži. Hned na to se začnu cítit jinak. Tělo se mi vlní a drží na spoustě
malých nožiček. To je rychlost. Jsem z toho paf. Uháním po lese, pod desítkami nožiček mi skoro
neslyšitelně šustí listí, překonávám kameny, klacíky a zalézám pod ztrouchnivělou kůru. Tam je mi
nejlíp. Zde se cítím v bezpečí.
Po přečtení příběhu s žáky pedagog diskutuje nad obsahem příběhu. Klade otázky, např.:
Kde se vám líbilo nejvíc?
Jaké to byl pocit být v kůži hmyzu?
Byly situace, kdy jste se cítili ohroženě/bezpečně? Proč?
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Poté návodnými otázkami přivádí žáky k vysvětlení pojmu biotop.
Následně pedagog rozmístí v blízkém okolí obrázky biotopů – louka, les a lesní lem (podle počtu žáků
lze obrázků přidat či ubrat, dát některé obrázky 2x). Podle svých preferencí si každý žák sám za sebe
stoupne k obrázku biotopu, který by chtěl zkoumat. U každého obrázku mohou stát minimálně 3 žáci,
maximálně 5 žáků. Tímto způsobem se žáci rozdělí do menších skupin po 3–5 žácích.
Skupinky žáků obdrží od pedagoga pracovní listy. Žáci půjdou nyní svůj vybraný biotop prozkoumávat.
K průzkumu využijí tabulku v pracovním listě. S tabulkou pracují tak, že hledají přítomnost určitého
jevu. Pokud je přítomný – udělají „fajfku“, pokud ne – udělají křížek. Pedagog předem vysvětlí pojmy
(hrabanka, terénní deprese) a upozorní, že něco se může projevit v jiné části dne (oslunění, stín) nebo
v jiné části roku (probíhá kosení). Zadá čas a signál k návratu (čas je 5 min).
Po návratu proběhne zhodnocení jejich průzkumu. Pedagog se zeptá, jestli platí, že čím víc „fajfek“, tím
větší druhové bohatství. Žáci se pokusí odhadnout, jaké bude jejich druhové bohatství v biotopu a který
biotop bude mít nejvíc druhů. Odhad si zapíšou do pracovního listu jako svoji hypotézu. Tu v následující
aktivitě ověří.
Obrázky biotopů (viz Příloha 2.2.3)

Louka. Foto: Martina Macků, Lipka.

Lesní lem – přechodové stanoviště mezi
loukou a lesem. Foto: Jana Halúzová, Lipka.

Les. Foto: Martina Macků, Lipka.
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Metodické poznámky
Před praktickou částí – průzkumem biotopu – je třeba žáky poučit o bezpečnosti pohybu v terénu.
Při stanovení hypotézy je lépe uvádět početní rozptyl druhů než konkrétní číslo. Např. V biotopu lesa
se nám podaří objevit více než 10 druhů živočichů. Na biotopu louky nalezneme 20–30 druhů živočichů.
Informační podklad
Biotop – neboli stanoviště – je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné
živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy
soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů.4
Hrabanka je ulehlá lesní vrstva z napadaného jehličí.
Lemová společenstva (tzv. ekotony)
Okraje či rozhraní jednotlivých krajinných plošek tvoří linie kontaktu, které mohou vytvářet různě
široké pásy rozmanitého složení i vlastností. Tato přechodová společenstva jsou podmíněna vlivem
okrajového efektu, jenž přináší kolísání množství dopadajícího světla, teploty, rychlosti větru a vlhkosti.
Mají významnou úlohu při výměně látek mezi sousedními společenstvy. Vyvíjí se zde více
rozmanitějších rostlinných i živočišných společenstev než ve středu sousedních ploch.5
Pracovní listy k entomologickému bádání (viz Příloha 2.2.3)

Zdroj: 2x archiv Lipky.
4

Wikipedie: Biotop. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/>
Důležitost a role lemových společenstev: Katedra geoinformatiky – UPOL. [online]. [cit. 07.05.2020]. Dostupné z WWW:
<http://geoinformatics.upol.cz/app/ekotony/data/ukazka.pdf>Z
5
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3.2.4.A Téma č. 4A Odchyt hmyzu – 1 hod
Cíle







žák provádí terénní sběr a pozorování bezobratlých živočichů,
žák ví, jak se pracuje s terénními pomůckami,
žák bezpečně manipuluje s živými organismy,
žák pracuje s informačními zdroji a určuje druhy živočichů, které při terénní práci našel,
žák spolupracuje ve skupině, přijímá zodpovědnost za svoji práci,
žák si rozvrhne svoji práci, tak aby ji dokázal zrealizovat v určeném čase.

Forma a bližší popis realizace
Skupinová práce. Prostředí aktivity: venkovní, v blízkosti biotopů les a louka.
Metody
slovní – instruktáž, vysvětlování, názorně-demonstrační – předvádění, praktické metody –
experimentování, práce s literaturou, manipulace, výzkumné metody
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení



žák si plánuje a organizuje své učení a pracovní činnosti,
žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací.

Kompetence k řešení problémů


žák vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky a využívá různých postupů při ověřování
hypotézy

Pomůcky
pracovní listy Entomologické bádání (viz Příloha 2.2.3), tužky, podložky na psaní, výzkumné batohy na
entomologii (zkumavky, Petriho misky, entomologické pinzety, lupy, misky, celta, klíč na určování
půdních bezobratlých, klíč na určování hmyzu, publikace o motýlech, publikace o pavoucích),
entomologické smýkací sítě, sklepávadla, síťky na lov létavého hmyzu, prosívadla, odborné publikace
Podrobně rozpracovaný obsah
Badatelská část programu, ve kterém žáci zkoumají druhovou bohatost jejich biotopu. Probíhá odchyt
a určování bezobratlých. Žáci určují živočichy pomocí určovacích klíčů a publikací. Během odchytu si
vybírají nejzajímavější druhy (1–2), které představí ostatním v následující aktivitě.
Pedagog vysvětlí dle následujících bodů postup při výzkumu:
1. Zadání a výstup
Hlavním úkolem je stanovit/odhadnout počet druhů, které se na lokalitě nachází. Díky tomu bude
možné porovnat druhovou bohatost biotopů. Odchycené druhy se zapisují do tabulky v pracovním listu
(viz Příloha 2.2.3). První sloupec je na číslování, druhý na zařazení do skupiny a třetí na bližší určení.

74

2. Určování živočichů
Lektor-entomolog představí a systematicky zařadí bezobratlé živočichy, uvede, na co si dát při určování
pozor a jaké jsou hlavní determinační znaky (počty nohou, přítomnost/nepřítomnost křídel…), a
představí odbornou literaturu. K určování mohou žáci používat různé určovací klíče nebo odborné
publikace. Vzhledem k množství druhů a obtížné determinaci některých bezobratlých není třeba
určovat přesně do druhu, stačí, když dojde k zařazení do vyšší kategorie (čeleď).
3. Manipulace s živočichy
Na manipulaci s živočichy budou mít žáci k dispozici
entomologické vybavení. Entomolog prakticky
předvede, jak se pracuje se smýkačkou,
sklepávačkou,
exhaustorem
a
dalším
entomologickým vybavením. Předvede, jak ze
smýkačky dostat živočicha do výzkumné nádobky
nebo zkumavky, předvede, jak používat lupu
a entomologickou pinzetu.
Živočichové v nádobkách nesmí přijít na přímé
slunce. Po určení živočicha jej žáci vypustí na místo,
kde jej odchytili.
Odchyt hmyzu. Foto: Michaela Leischnerová,
GPOA Znojmo.
4. Odchyt
Pedagog s lektorem názorně ukážou různé způsoby odchytu bezobratlých:
 Bezobratlé je možné sbírat bez pomůcek, přímo z trávy, v lese pak pod kameny a větvemi.
 Vhodný způsob k nalezení bezobratlých v lese je prosívání hrabanky za pomoci sítka a misky.
 Lov se sítí na létající hmyz – smýkání na vrcholcích vegetace nebo zaměření na konkrétní cíl a
jeho ulovení.
 Použití smýkačky – 10 smyků v přímé linii, zleva doprava; poté otočit a opatrně vytahovat
vnitřní bílou síťku.
 Sklepávadlo se používá při sběru hmyzu z korun stromů a keřů. Principem metody je sklepnutí
hmyzu na plátno rozprostřené mezi trubky spojené do kříže.
5. Zadání času
Na odchyt hmyzu mají žáci 60 minut.
6. Co bude po odchytu
Pedagog v bodech zopakuje celý postup. Upozorní na možná nebezpečí – bodavý hmyz, ztráta
orientace v prostoru, zemědělská technika. Upozorní žáky, aby nevstupovali na pole, a vymezí hranice
průzkumu podle mapy biotopu. Na závěr řekne, co se bude dít po odlovu. Žáci vyberou 1–2 živočichy,
které představí ostatním (nechají je v nádobkách).
Metodické poznámky
Doporučený postup výzkumu je následující: ulovení živočichů, uložení do nádobky, prohlédnutí, určení,
zapsání do tabulky a následné vypuštění.
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Během lovu pedagogové a lektor-entomolog obcházejí skupinky a pomáhají s určováním. Připomínají
šetrnou manipulaci s živočichy.
Tuto část doporučujeme přenechat v rukou odborného lektora-entomologa. Pedagog pouze dohlíží na
časovou dotaci a dodržení postupu.
Informační podklad
Příklady odborných publikací:
Kolibáč, J. et al. Příroda České republiky: průvodce faunou. Praha: Academia 2019.
Macek, J. et al. Blanokřídlí České republiky. Praha: Academia 2010.
Zahradník, J. Hmyz. Praha: Aventinum 2015.
Kůrka, A. Pavouci České republiky. Praha: Academia 2015.
Macek, J. et al. Motýli a housenky střední Evropy. Praha: Academia 2015.
Příklad klíče k určování bezobratlých:
Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů. Brno: Rezekvítek 2018.
Dvořáková, K. Klíč k určování lučních bezobratlých živočichů. Brno: Rezekvítek 2018.

3.2.5.A Téma č. 5A Prezentace výsledků – 40 min
Cíle





žák pracuje v týmu, kde naplňuje svoji předem domluvenou roli,
žák zpracovává získané poznatky do předem stanovené podoby,
žák prezentuje získané poznatky,
žák klade otázky, odpovídá na otázky, argumentuje.

Forma a bližší popis realizace
skupinová a týmová práce
Metody
slovní – diskuse, prezentace
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení




žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při své
práci,
žák kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce,
žák přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých,
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žák z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.

Kompetence komunikativní






žák efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, včetně symbolických a grafických
vyjádření informací různého typu,
žák používá s porozuměním odborný jazyk,
žák se vyjadřuje ve svém projevu jasně, srozumitelně a přiměřeně,
žák prezentuje vhodným způsobem práci svoji, svého týmu,
žák správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje.

Pomůcky
whiteboardy, fixy na whiteboard, ulovený živočich v krabičce
Motivace: Podíváme se, co jste ulovili, a vy své úlovky představíte. Taky srovnáme, kde bylo kolik druhů
a jestli jste měli správný předpoklad.
Po provedení výzkumu se sejdou všechny skupiny na jednom místě, každá u svého pedagoga. Ti vysvětlí
žákům, jak zpracovat výsledky.
Pedagog oznámí, že na zpracování výsledků budou mít 30 minut a poté bude následovat prezentace.
K záznamu výsledků budou mít k dispozici whiteboardovou tabuli, na niž fixou sepíšou následující:
zkoumaný biotop, předpokládaný počet druhů bezobratlých, odchycený počet druhů, 1–2
nejzajímavější druhy s krátkým popisem a nakonec závěr, zdali byla hypotéza potvrzena, či vyvrácena.
Pedagog i entomolog jsou skupinám nápomocni. Informují je o čase, kolik jim zbývá do konce limitu.
Jakmile vyprší časový limit, nastává prezentace v kruhu. Každá skupina popíše své výsledky a nechá
kolovat nalovené živočichy v nádobkách. Jednotlivé skupiny postupně představí biotop, kde lovily
a kolik druhů v něm zjistily. K živočichovi žáci řeknou, proč vybrali zrovna jeho a kde ho chytili.
Pedagogové a lektor mohou informace k živočichům doplňovat a korigovat. Pedagogové i žáci se
mohou doptávat entomologa na další podrobnosti.
Metodické poznámky
Návodné otázky do závěrečné diskuse:
Kde bylo nejvíce druhů?
Dá se to nějak vysvětlit? (rozmanitostí biotopu, tj. počtem „fajfek“; metodou lovu; časem…)
Může člověk na této lokalitě druhové bohatství zvyšovat nebo snižovat? (stávajícím hospodařením
a zásahy, možnými budoucími zásahy…)
Informační podklad
Vše potřebné o badatelství naleznete zde: Badatelsky orientované vyučování. Badatele.cz [online]. [cit.
07.05.2020]. Dostupné z WWW: <http://badatele.cz/cz>
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3.2.6.A Téma č. 6A Sovy a vrány – 15 min
Cíle



žák vyhodnocuje pravdivost a nepravdivost tvrzení o bezobratlých živočiších,
žák si třídí své poznatky o bezobratlých živočiších.

Forma a bližší popis realizace
skupinová výuka, reflexní aktivita
Metody
didaktická hra
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák kriticky hodnotí informace

Pomůcky
lano, dva šátky, řešení pravdivosti výroků (Příloha 3.2.6)
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Co jste si z dneška zapamatovali? Jak jste na tom s postřehem a rychlostí rozhodování?
Zahrajeme si hru.
K realizaci hry je zapotřebí mít žáky rozdělené do dvou skupin. Pedagog vyzve skupiny, aby se
uspořádaly do dvou řad tak, aby mezi nimi bylo lano a žáci stáli naproti sobě obličeji. Poté vysvětlí
pravidla. Jedna skupina budou sovy a druhá vrány. Pedagog bude říkat výroky týkající se bezobratlých
a předchozích tří aktivit (průzkum biotopu, odchyt hmyzu, prezentace výsledků). Pokud bude výrok
pravdivý, sovy mají za úkol lovit vrány a vrány se musí zachránit útěkem za šátek, který je za nimi
(„domeček“). Pokud bude výrok lživý, role se obrací – vrány loví sovy a ty se zase snaží zachránit útěkem
za svůj šátek. Chycený jedinec mění strany.
Příklady výroků (Příloha 3.2.6):
Hmyz má osm nohou.
Saranče má tykadla kratší než délka jeho těla.
Slunéčko patří mezi ploštice.
Dnes jsme chytili a pozorovali stonožku, střevlíka…
Metodické poznámky
Je dobré, aby si žáci jednak uvědomili svou roli – volíme nějakou mnemotechnickou pomůcku (sovy se
zachraňují směrem k lesu, červený šátek je lež…), a jednak si tuto roli v prvním kole vyzkoušeli na
nějaké obecně známé skutečnosti.
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Aktivita funguje jako zpětná vazba a k upevnění některých poznatků. Co si žáci zapamatovali
z dnešního bloku?
Pedagog reaguje na poznatky získané během celého metodického bloku 2, zařazuje tvrzení o nich a tím
poznatky připomíná, oživuje a upevňuje.

3.2.7.A Téma č. 7A Posun postojů – 15 min
Cíle


žák vyhodnotí a vyjádří změnu svého vztahu k bezobratlým živočichům

Forma a bližší popis realizace
Hromadná. Jde o reflexi a zpětnou vazbu k entomologickému bloku. Prostředí: rovné prostorné místo
v místnosti nebo venku.
Metody
didaktická hra
Rozvíjené kompetence
Kompetence komunikativní


žák vyjadřuje své zkušenosti, hodnoty a postoje

Pomůcky
lano, tvrzení z Přílohy 2.2.1
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Jak je na tom váš vztah k bezobratlým teď? Změnil se nějak?
Aktivita navazuje na předchozí hru. Pedagog požádá, aby si všichni žáci stoupli na lano. Pokládá jim
stejné otázky jako před začátkem entomologické výpravy. Žáci opět krokují, podle odpovědí, libosti či
nelibosti (ano – dopředu / ne dozadu).
Metodické poznámky
Výroky a pojmy by se měly částečně shodovat s těmi, které byly řečeny v úvodní aktivitě. Slouží
k závěrečnému hodnocení bloku a zpětné vazbě.
Pedagog diskutuje se žáky jejich kroky, zjišťuje pomocí diskuse nebo návodných otázek, u koho se
postoje nebo znalosti změnily.
Tvrzení (Příloha 2.2.1):
●
●
●
●
●

Už jsem někdy chytil/a motýla.
Už jsem někdy zkoumal/a zblízka pod lupou nějaký hmyz.
Už mě někdy kousl pavouk.
Mám rád/a pavouky.
Mám rád/a mravence.
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●
●
●
●
●
●

Klidně si vezmu do ruky žížalu.
Na louce žije víc bezobratlých než v lese.
Už jsem někdy měl/a klíště.
Už jsem někdy jedl/jedla hmyz.
Poznám rozdíl mezi kobylkou a sarančetem.
Rád/a se hrabu v hlíně.

Je možné připojit např. i tato tvrzení:






Dnes jsem se dozvěděl/a něco nového.
Dnešek byl pro mě náročný fyzicky/psychicky.
Dnes jsem všechno pochopil/a.
Poznám alespoň 3 druhy hmyzu.
Vím něco nového o pavoucích…

3.2.8.A Téma č. 8A Hmyzí svačinka – 30 min
Cíle



žák si uvědomí, že hmyz je v mnoha kulturách významným zdrojem potravy,
žák překoná předsudky a obavu z neznámého a okusí potravu z hmyzu (s hmyzem).

Forma a bližší popis realizace
Hromadná výuka. Po příchodu na základnu si žáci mohou vyzkoušet, jak chutná hmyz.
Metody
slovní – instruktáž, praktické metody
Rozvíjené kompetence
Kompetence sociálně personální


žák se rozhoduje na základě vlastního úsudku

Pomůcky
pánvička, máslo (případně olej), cvrčci nebo mouční červi (larvy potemníka)
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Dnes jste si vyzkoušeli, jak vidí hmyz, jak jej šetrně ulovit, jak hmyz pozorovat a jak určovat.
Zjistěte teď, jestli se odvážíte hmyz ochutnat.
Pedagog poučí skupiny o bezpečnosti práce a vysvětlí postup při receptu:
Ke smažení je zapotřebí vybrat pouze nedospělé jedince (bez křídel). K usmrcení je vsypeme na 1 až 2
vteřiny do vroucí vody. Okapeme vodu a vsypeme na rozehřáté máslo. Smažíme jednu až dvě minuty.
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Žáci si připraví pokrm dle receptu. Před samotným ochutnáváním položí pedagog žákům otázku:
Představte si, že můžete oznámkovat svůj pocit, že uvažujete o tom, zda hmyz ochutnáte. Dejte známku
na škále 1–5 (1 – už se těším, 2–3 něco mezi, 5 – neochutnal/a bych ani za nic).
Kdo se odváží, ochutná. Po skončení aktivity se pedagog žáků ptá:
Jsou hmyzí proteiny potravinou budoucnosti?
K reflexi této aktivity můžete použít jednoduchou formu „známkování“. Žáci ukážou na zvednuté ruce
číslo 1–5.
Jaká je vaše známka pocitů po ochutnávce od jedné do pěti? (1 – mňam, tím bych se dokázal/a živit, 2
– chutnalo, 3 – jednou mi to stačilo, 4 – jen s největším odporem, 5 – raději jsem to ani nezkusil/a).
Metodické pokyny
Pedagog se žáky diskutuje a doptává se:



Kdo byl příjemně překvapen?
Kdo překonal sám sebe a odhodlal se vyzkoušet hmyz i přes počáteční odpor (známka 4 nebo 5
před aktivitou)?

Realizační poznámka
Na tuto aktivitu je potřeba, aby cvrčci a červi byli vyhladovělí a daní bokem do krabičky na vykálení
alespoň 3 dny dopředu. Larvy potemníka i cvrčky lze koupit běžně ve zverimexech. Při smažení na
pánvičce pedagog kontroluje bezpečnost žáků.

Ochutnávka hmyzu. Foto: 2x Jana Halúzová, Lipka.

3.2.B Metodický blok č. 2B Hydrobiologická výprava – 4,5 hod
Uvedený čas je včetně času na cestu (asi 40 minut).
Pokud je v okolí dostupné vodní prostředí (rybník, potok, říčka), lze zařadit místo suchozemského bloku
hydrobiologický blok. Pomocí vodních bezobratlých živočichů jako bioindikátorů mohou žáci
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odhadnout čistotu vody a srovnat to s hodnotami čistoty vody získanými chemickou kolorimetrickou
metodou.
Na tento metodický blok je vhodné si zajistit odborného lektora-hydrobiologa, který se orientuje
v bezobratlých žijících ve vodním prostředí, ví, jak s hmyzem zacházet, zná jeho ekologické nároky
a umí své poznatky a znalosti předat žákům. Žáci zažijí v roli „učitele“ někoho jiného, kdo jim může
nabídnout jiný pohled na téma.
Cílem tohoto bloku je tedy nejen obeznámení vlastním průzkumem se skupinou živočichů, ale taky
seznámení s člověkem, který se tímto tématem profesně zabývá.
Možný úvodní scénář:
Čeká vás první zážitkový blok. Průzkum vody. Někdo bude potřebovat odvahu, někomu stačí zvědavost.
Ponoříte se do světa hydrobiologů – odborníků na vodní živočichy a někteří z vás se doslova ponoří do
vody, aby zjistili, co v ní žije. Prozradí vám ulovení živočichové, zda je tento vodní tok čistý? Pro nadšené
chemiky nabízíme možnost zjistit, zda a čím je voda znečistěná. Budete si připadat jako Harry Potter při
hodině lektvarů!

3.2.1.B Téma č. 1B Já a bezobratlí – 10 min
Cíle



žák vyjádří své pocity nebo zkušenosti s bezobratlými živočichy,
pedagog si zmapuje rozpoložení skupiny a vztah žáků k bezobratlým.

Forma a bližší popis realizace
Hromadná forma. Vyjádření pocitů a postojů žáků vůči bezobratlým formou krokování. Evokace
k tématu hydrobiologie.
Metody
didaktická hra
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák reflektuje vlastní znalosti a uvědomuje si prekoncepty, se kterými vstupuje do výukového
tématu

Pomůcky
lano, vytištěná tvrzení (Příloha 2.2.1)
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Pojďte nám ukázat, co si myslíte o bezobratlých.
Na rovné prostranství pedagog natáhne lano. Všichni žáci se postaví na něj. Jeden směr od lana je
označen jako plus/pozitivní/souhlas a druhý jako mínus/negativní/nesouhlas.
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Pedagog říká výroky nebo slova a žáci vždy udělají krok směrem k plus nebo mínus podle toho, jestli
s výrokem nebo pojmem souhlasí – nesouhlasí / mají k němu pozitivní – negativní vztah nebo ví – neví.
Výsledkem je různé rozmístění skupiny v poli orientovaném podle plus a mínus.
Výroky lze přizpůsobit aktuální situaci a tomu, co se chceme od žáků dozvědět. Hra má žáky zároveň
uvést do tématu a nastínit, co je čeká.
Příklady tvrzení (Příloha 2.2.1):










Už jsem někdy zkoumal/a zblízka pod lupou nějaký hmyz.
Rád se koupu v rybníce/řece.
Existuje živočich, který se jmenuje splešťule blátivá.
Mám rád/a pavouky.
Rád/a se hrabu v bahně.
Už jsem někdy měl na sobě „broďáky“ (holínky až po pás).
Myslím, že se mi podaří ulovit dnes ve vodě alespoň 10 různých druhů živočichů.
Bojím se pijavek.
Čistota vody se dá zjistit na základě živočichů, kteří v ní žijí.

Po skončení aktivity se pedagog žáků zeptá: Co jste o svých spolužácích zjistili nového?

3.2.2.B Téma č. 2B Seznámení s metodami – 30 min
Cíle




žák se seznámí s pomůckami a postupy k určování chemického složení vzorků vody,
žák ví, jak zacházet s pomůckami a technikou, a ví, jak bezpečně manipulovat s vodními
bezobratlými živočichy a určovat je,
žák vhodně volí a používá přístroje a nástroje chemické analýzy vody.

Forma a bližší popis realizace
hromadná – frontální forma
Metody
slovně demonstrační
Rozvíjené kompetence
Kompetence k řešení problému


žák volí ve spolupráci se spolužáky strategie, jak dosáhnout očekávaného výsledku,
a vyrovnává se s nečekanými situacemi

Pomůcky
chemická sada ke kolorimetrickému stanovení dusičnanů, dusitanů, amoniaku a fosforečnanů,
indikační papírky na stanovení tvrdosti vody, oxymetr, pH metr, sonda na měření konduktivity,
teploměry, sada zkumavek, injekční stříkačka, označená láhev na chemický odpad, hydrobiologická
sítka, klíč k určování bezobratlých, miska, entomologická pinzeta, lupy, uzavíratelné lahvičky, gumáky
nebo „broďáky“ – vysoké rybářské holínky (alespoň jedny na skupinu)

83

Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog představí žákům jednotlivé pomůcky a ukáže, jak s nimi bezpečně a správně pracovat (viz
návody k chemickým sadám, návody k přístrojům). Při kolorimetrické metodě pracují žáci
s chemikáliemi, platí tedy pravidla jako při chemických pokusech – u pokusů nejíst, nepít, s chemickými
látkami zacházet obezřetně. Důležité je veškerou vyzkoumanou tekutinu s chemikáliemi slít do
připravené láhve na chemický odpad (nesmí se vylít do přírody!!!).
Pedagog žákům předem položí kontrolní otázky:
Co je biotický index?
K čemu slouží oxymetr?
Jakou výhodu má entomologická pinzeta oproti běžným pinzetám?
Kam vylijete otestované vzorky vody s příměsí chemikálií?
Odlov vodních bezobratlých probíhá pomocí sítek. Vodní živočichy je třeba uchovávat ve vodním
prostředí a nevystavovat zbytečně vysokým teplotám (dát je do stínu). Ze sítek lze živočichy umístit do
velkých plastových misek s vodou nebo do uzavíratelných lahviček, kde se lépe pozorují. Po určení
a pozorování je třeba všechny živočichy vypustit zpět do jejich přirozeného prostředí.
Je třeba upozornit žáky, aby si měřené hodnoty i určené živočichy v následujících blocích pečlivě zapsali
do pracovního listu a tabulky (viz Příloha 2.2.3).
Pedagogové poučí žáky o bezpečnosti při pohybu u vodního toku a při manipulaci s chemikáliemi.
Metodická poznámka
Sady pro kolorimetrickou analýzu vody lze sehnat např. u firmy Verkon.6
Klíč k určování vodních bezobratlých lze objednat např. v e-shopu neziskové organizace Rezekvítek
www.rezekvitek.cz.
Informační podklad:
Biotický index vyjadřuje hodnocení kvality vody podle výskytu jednotlivých druhů organismů a jejich
počtu.7 Oxymetr je přístroj, který měří obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě.8 Výhody entomologické
pinzety – je velmi jemná a působí tím pádem méně destruktivně při manipulaci s daným živočichem.9
Vzorky vody s příměsí chemikálií je třeba slít do připravené láhve na chemický odpad (nesmí se vylít
do přírody).

6

Kity analytické VISOCOLOR ECO – pro kolometrickou nebo odměrnou analýzu vody – VERKON. Dostupné
z: <https://www.verkon.cz/kity-analyticke-visocolor-eco-pro-kolometrickou-nebo-odmernou-analyzu-vody/?keyword=kit>
7
Více např. zde: Katedra zdravotního a ekologického inženýrství – ČVUT. [online]. [cit. 07.05.2020]. Dostupné z:
<http://kzei.fsv.cvut.cz/pdf/MZI_pr_4.pdf>
8
Více např. zde: ÚVODNÍ CVIČENÍ ÚVOD DO HYDROBIOLOGIE PRŮZKUM LOKALITY VLIV LOKALITY – PDF Free Download.
[online]. [cit. 07.05.2020]. Dostupné z: <https://docplayer.cz/106732124-Uvodni-cviceni-uvod-do-hydrobiologie-pruzkumlokality-vliv-lokality.html>
9
Více např. zde: Entomologická pinzeta. SEV Chaloupky [online]. Dostupné z: <https://www.chaloupky.cz/entomologickapinzeta/>
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Oxymetr – měří obsah rozpuštěného kyslíku
ve vodě.
Zdroj: Oximetry. Měřicí přístroje a laboratoní
technika WTW [online]. Dostupné z:
<http://www.wtwcz.com/oximetry-rozpkyslik-29/>

Entomologická pinzeta je vyrobena z pružného
plechového pásu. Při použití obyčejné pinzety
bychom většinu hmyzu rozdrtili.
Zdroj: Entomologická pinzeta. SEV Chaloupky
[online]. Dostupné z:
<https://www.chaloupky.cz/entomologickapinzeta/>

3.2.3.B Téma č. 3B Vodní bezobratlí – 1 hod
Cíle







žák provádí terénní sběr a pozorování bezobratlých živočichů,
žák pracuje s terénními pomůckami,
žák bezpečně manipuluje s živými organismy,
žák pracuje s informačními zdroji a určuje druhy živočichů, které při terénní práci našel,
žák spolupracuje ve skupině, přijímá zodpovědnost za svoji práci,
žák si rozvrhne svoji práci tak, aby ji dokázal zrealizovat v určeném čase.

Forma a bližší popis realizace
Skupinová, samostatný výzkum skupin žáků. Badatelská část programu, ve kterém žáci zkoumají
druhovou bohatost vodního toku nebo vodní plochy.
Metody
praktická, projektová
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení



žák si plánuje a organizuje své učení a pracovní činnosti,
žák efektivně využívá různé strategie k získání a zpracování poznatků.
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Kompetence k řešení problémů



žák vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů,
žák volí ve spolupráci se spolužáky strategie, jak dosáhnout očekávaného výsledku,
a vyrovnává se s nečekanými situacemi.

Kompetence sociálně personální


žák aktivně spolupracuje při stanovování dosahování společných cílů

Pomůcky
pracovní list Hydrobiologie a chemie vody (Příloha 2.2.3), tabulka stanovení hypotézy a na zapisování
živočichů (Příloha 2.2.3), hydrobiologická sítka, klíč k určování bezobratlých, miska, entomologická
pinzeta, lupy, uzavíratelné lahvičky
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci jsou rozděleni do cca 4členných skupin. Podle situace v místě je dobré poslat každou skupinu
zkoumat na jiné místo. Např. polovinu skupin na jeden vodní tok a polovinu skupin na druhý.
V rámci vodního toku pak skupiny umístíme dále od sebe, nejlépe tak, aby stanoviště reflektovalo
nějakou vnější změnu okolí (protéká vesnicí, výtok z čistírny, přítok jiného potoka, protéká lesem…).
Mohou pak srovnávat vlastní pozorování z krajiny s výsledky hydrobiologického a chemického bádání.
Nebo lze srovnávat stojatou a tekoucí vodu (rybník a potok). Nebo zda se mění naměřené hodnoty
jednoho vodního toku (nad vesnicí, ve vesnici, pod čističkou, pod přítokem jiného toku…)
Žáci si na výzkumnou otázku odpovídají hypotézou (předpokladem) čistoty vody. Probíhá odlov
a určování bezobratlých pomocí klíčů. Žáci si ulovené a určené živočichy zapisují do tabulky (Příloha
2.2.3), pomocí pracovního listu (Příloha 2.2.3) zjišťují a počítají biotický index. Poté zjišťují, zda byl
jejich předpoklad správný.
Metodická poznámka
Práci a výzkum na jednotlivých stanovištích provádí skupiny žáků samostatně. Je pouze na nich, jak si
práci rozvrhnou.
Mohou všichni lovit a určovat vodní bezobratlé živočichy nebo část skupiny se rovnou věnuje druhému
tématu – chemické čistotě vody.
Pedagogové a doprovázející učitelé mohou jednotlivá stanoviště navštívit a nabídnout pomocnou ruku.
Jinak pouze dohlíží na to, aby se žáci vrátili zpět na základnu (nebo dohodnuté místo) ve stanovený čas.
Během pilotáže se velmi osvědčily vysílačky – pro každou skupinu jedna, plus jedna pro pedagogy. Žáci
mohli komunikovat mezi sebou a podporovat se a radit si ve výzkumu, zároveň se mohli s dotazy
obracet přímo na pedagogy či doprovázející učitele.
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Odchyt vodních bezobratlých.
Foto: 2x archiv Lipky.

Vše potřebné o badatelství naleznete zde: Badatelsky orientované vyučování. Badatele.cz. [online].
[cit. 07.05.2020]. Dostupné z: <http://badatele.cz/cz>
Při určování vodních bezobratlých také můžete využít například klíče, který vydal Rezekvítek.10

10

Petřivalská, K. Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů. Brno: Rezekvítek, 2010. Dostupné
z <http://www.rezekvitek.cz/?idm=12&id_zbozi=52>
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Tabulka Vodní bezobratlí

Hydrobiologie a chemie vody

Zdroj: 2x archiv Lipky.
Informační zdroje pro učitele i žáky:
Vodní bezobratlí živočichové. Rybářský rozcestník [online]. [cit.
07.05.2020].
Dostupné z: <https://www.rybarskyrozcestnik.cz/atlasy/kategorie/atlassladkovodnich-zivocichu-i-tech-zijicich-kolem-vody/vodni-bezobratlizivocichove/page/3/>
Stručný přehled drobných živočichů žijících v blízkosti jezírek
Catfish.cz [online]. 2000 [cit. 07.05.2020].
Dostupné z: <http://www.catfish.cz/studen/rybnicky/hmyz.htm>

Lov vodních bezobratlých.
Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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3.2.4.B Téma č. 4B Chemická čistota vody – 1 hod
Cíle


žák provádí vhodnými pomůckami
a metodami chemickou analýzu vody
žák
interpretuje
získané
údaje
z chemické analýzy vody
žák spolupracuje ve skupině, přijímá
zodpovědnost za svoji práci
žák si rozvrhne svoji práci tak, aby ji
dokázal zrealizovat v určeném čase





Seznamování se s přístroji. Foto: archiv
Lipky.
Forma a bližší popis realizace
Skupinová, jde o samostatný výzkum skupin žáků. Badatelská část programu, ve které žáci zkoumají
čistotu vody a přítomnost chemického znečištění pomocí kolorimetrické analýzy vody. Výzkum probíhá
na vodním toku nebo vodních plochách na stejném stanovišti, kde probíhal výzkum vodních
bezobratlých.
Metody
praktická, samostatný výzkum skupin žáků
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení



žák si plánuje a organizuje své učení a pracovní činnosti,
žák efektivně využívá různé strategie k získání a zpracování poznatků.

Kompetence k řešení problémů



žák vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů,
žák volí ve spolupráci se spolužáky strategie, jak dosáhnout očekávaného výsledku,
a vyrovnává se s nečekanými situacemi.

Kompetence sociálně personální


žák aktivně spolupracuje při stanovování dosahování společných cílů

Pomůcky
pracovní list k hydrobiologii a chemii vody (Příloha 2.2.3), chemická sada ke kolorimetrickému
stanovení dusičnanů, dusitanů, amoniaku a fosforečnanů, indikační papírky na stanovení tvrdosti vody,
oxymetr, pH metr, sonda na měření konduktivity, teploměry, sada zkumavek, injekční stříkačka
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si stanoví hypotézu, odhadnou třídu jakosti vody.
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Pedagog žáky vyzve, aby odebrali vzorky vody a pomocí sady chemikálií stanovili přítomnost nebo
nepřítomnost dusičnanů, dusitanů, amoniaku nebo fosforečnanů. Pomocí měřidel a přístrojů žáci
stanovují pH, množství rozpuštěného kyslíku, konduktivitu a teplotu vody. Na základě kritérií
v pracovním listu určí třídu jakosti vody. Na základě výsledků potvrdí nebo vyvrátí svoji původní
hypotézu.
Metodická poznámka
Teplotu vody je nutné změřit přímo na stanovišti, další fyzikální i chemické parametry lze stanovit
i jinde. Např. při nepřízni počasí odeberou žáci na stanovišti dostatečně velký vzorek vody (cca 1 litr)
a třídu jakosti vody určí v zázemí ubytování. Práci a výzkum na jednotlivých stanovištích provádí
skupiny žáků samostatně. Je pouze na nich, jak si práci rozvrhnou. Mohou všichni lovit a určovat vodní
bezobratlé živočichy nebo část skupiny se rovnou věnuje druhému tématu – chemické čistotě vody.
Pedagog s doprovázejícími učiteli mohou obcházet jednotlivé skupiny a být nápomocní, pokud skupiny
potřebují radu. Dohlížejí na bezpečnou manipulaci s pomůckami a likvidaci chemikálií do sběrné
nádoby (chemikálie nesmí přijít do volné přírody!).
Opět lze využít vysílačky.

Kolorimetrická metoda k zjištění čistoty vody.
Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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Zdroj číselných údajů: VODA / WATER [online]. Dostupné z: <http://envis.prahamesto.cz/rocenky/Pr_99/kap_021.htm>

3.2.5.B Téma č. 5B Prezentace výsledků – 40 min
Cíle





žák pracuje v týmu, kde naplňuje svoji předem domluvenou roli
žák zpracovává získané poznatky do předem stanovené podoby
žák prezentuje získané poznatky
žák klade otázky, odpovídá na otázky, argumentuje.

Forma a bližší popis realizace
Hromadná. Žáci prezentují výsledky svého týmu, představí hodnoty kvality vody získané za pomocí
obou předchozích metod. S pedagogy diskutují o možných zdrojích znečištění a pokouší se vysvětlit
případné rozdíly jednotlivých výzkumů. Prostředí aktivity: venkovní nebo vnitřní, dle počasí.
Metody
prezentace, diskuse, polemika
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení



žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při své
práci,
žák kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce,
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žák přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých,
žák z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.

Kompetence komunikativní






žák efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, včetně symbolických a grafických
vyjádření informací různého typu,
žák používá s porozuměním odborný jazyk,
žák se vyjadřuje ve svém projevu jasně, srozumitelně a přiměřeně,
žák prezentuje vhodným způsobem práci svoji, svého týmu,
žák správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje.

Pomůcky
flipchart, fixy, mapa zkoumaného území
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci prezentují výsledky svého týmu, představí hodnoty kvality vody získané za pomocí obou
předchozích metod (chemická analýza, hydrobiologické pozorování).
Pedagog zaznamenává na flipchart (případně na zjednodušenou mapu) výsledky jednotlivých skupin:
počet druhů bezobratlých, vypočítaný biotický index, třídu jakosti vody a chemické látky, kde naměřily
skupiny nejvyšší (nejhorší) hodnoty. Tak, aby měli všichni společné výsledky před sebou. Společně pak
srovnávají hodnoty dvou různých vodních toků/ploch nebo porovnávají výsledky z různých částí
vodního toku (záleží na prostředí realizace programu). Pedagogové poté vyzvou žáky k diskusi
o možných zdrojích znečištění. Žáci mají za úkol vysvětlit případné rozdíly jednotlivých výzkumů nebo
přijít na to, co by mohlo být zdrojem znečistění.
Příklady otázek pro pedagoga:






Kterými látkami mohou být znečištěny vodní toky / vodní plochy?
Shodovaly se vaše výsledky s výsledky ostatních skupin?
Jmenujte příklad živočicha, který indikuje velmi čistou vodu.
Jmenujte příklad živočicha, který indikuje/toleruje vodu znečištěnou.
Objevili jste nějaké znečišťující látky? Odhadněte, odkud se mohly do vodního prostředí dostat.

3.2.6.B Téma č. 6B Sovy a vrány – 15 min
Cíle



žák vyhodnocuje pravdivost a nepravdivost tvrzení o bezobratlých živočiších,
žák si třídí své poznatky o bezobratlých živočiších.

Forma a bližší popis realizace
Skupinová výuka. Hra sloužící k reflexi hydrobiologického bloku a upevnění či zpřesnění získaných
informací.
Metody
didaktická hra
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Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák kriticky hodnotí informace

Pomůcky
lano, dva šátky různých barev, řešení výroků (Příloha 3.2.6)
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Co jste si z dneška zapamatovali? Jak jste na tom s postřehem a rychlostí rozhodování?
Pedagog na zem natáhne lano a do vzdálenosti deseti metrů na každou stranu od něj položí šátek,
každý jiné barvy. Před začátkem hry se žáci rozdělí do dvou skupin. Každá skupina si stoupne do řady
na jedné straně provazu, takže budou stát žáci obličeji naproti sobě a mezi nimi je hranice tvořená
provazem. Řada je od hranice vzdálená asi 2 m. Jedna skupina jsou sovy a druhá vrány. Pedagog bude
říkat výroky, které budou pravdivé a nepravdivé a každá skupina na ně reaguje jinak.
Příklady výroků:







Hmyz má osm nohou.
Biotop je životní prostředí určitého živočicha, na které je vázaný.
Fosforečnany jsou chemické látky tvořené jedním fosforem a dvěma kyslíky.
Tvrdost vody se určuje podle koncentrace vápníku a hořčíku.
Hlavním zdrojem fosforečnanů ve vodě jsou hnojiva a mycí prostředky.
Larva pošvatky patří mezi ukazatele malého znečištění vody.

Pokud bude výrok pravdivý, sovy mají za úkol lovit vrány a vrány se musí zachránit útěkem za šátek,
který je za nimi („domeček“). Pokud bude výrok lživý, role se obrací – vrány loví sovy a ty se zase snaží
zachránit útěkem za svůj šátek. Chycený jedinec mění strany.
Je dobré, aby si žáci jednak uvědomili svou roli – volíme nějakou mnemotechnickou pomůcku (sovy se
zachraňují směrem k lesu, červený šátek je lež…), a jednak je vhodné si tuto roli v prvním kole vyzkoušet
na nějaké obecné známé skutečnosti (např. pes je savec).
Metodické poznámky
Aktivita funguje jako zpětná vazba a k upevnění některých poznatků. Co si žáci zapamatovali z dnešního
bloku?
Pedagog si vymýšlí otázky tak, aby se dotkl diskutovaného tématu, upřesnil nejasnosti, které se vyskytly
během bloku, upevnil získané znalosti.

3.2.7.B Téma č. 7B Posun postojů – 15 min
Cíle


žák vyhodnotí a vyjádří změnu svého vztahu k bezobratlým živočichům

Forma a bližší popis realizace
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Hromadná. Aktivita slouží jako zpětná vazba k programovému bloku.
Metody
didaktická hra
Rozvíjené kompetence
Kompetence komunikativní


žák vyjadřuje své zkušenosti, hodnoty a postoje

Pomůcky
lano, tvrzení (Příloha 2.2.1)
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Jak je na tom váš vztah k bezobratlým teď?
Na natažené lano z předchozí aktivity si stoupnou žáci. Jeden směr od lana je označen jako
plus/pozitivní/souhlas a druhý jako mínus/negativní/nesouhlas.
Pedagog říká výroky nebo slova a žáci vždy udělají krok směrem k plus nebo mínus podle toho, jestli
s výrokem nebo pojmem souhlasí – nesouhlasí / mají k němu pozitivní – negativní vztah nebo ví – neví.
Výsledkem je různé rozmístění skupiny v poli, orientované podle plus a mínus.
Metodické poznámky
Výroky a pojmy by se měly částečně shodovat s těmi, které byly řečeny v úvodní aktivitě. Slouží
k závěrečnému hodnocení bloku a zpětné vazbě.
Pedagog diskutuje se žáky o jejich krocích, zjišťuje pomocí diskuse nebo návodných otázek, u koho se
postoje nebo znalosti změnily ve srovnání s první krokovací aktivitou (3.2.1.B).










Už jsem někdy zkoumal/a zblízka pod lupou nějaký hmyz.
Rád/a se koupu v rybníce/řece.
Existuje živočich, který se jmenuje splešťule blátivá.
Mám rád/a pavouky.
Rád/a se hrabu v bahně.
Už jsem někdy měl na sobě „broďáky“ (holínky až po pás).
Myslím, že se mi podaří ulovit dnes ve vodě alespoň 10 různých druhů živočichů.
Bojím se pijavek.
Čistota vody se dá zjistit na základě živočichů, kteří v ní žijí.

Je vhodné zapojit i otázky:






Dnes jsem se dozvěděl/a něco nového.
Dnešek byl pro mě náročný fyzicky/psychicky.
Dnes jsem všechno pochopil/a.
Poznám alespoň 3 druhy hmyzu.
Vím něco nového o pavoucích…
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3.3 Metodický blok č. 3 Večerní animační program – 2 hod
Soubor kratších aktivit sloužících jako evokace k programu dalšího dne (návštěva CHKO), zároveň žáci
formou hry získají vstupní informace o chráněném území.
Možný scénář:
Vítejte zpět z hmyzí říše. Doufáme, že jste si řádně odpočinuli a zpracovali předchozí zážitky. Teď vás
totiž čeká virtuální výlet do chráněné krajinné oblasti (CHKO). Přestože virtuální, bude od vás vyžadovat
fyzickou aktivitu.

3.3.1 Téma č. 1 Alfa box – 10 min
Cíle


žáci ve skupině pojmenovávají jednotlivé aspekty tématu, a tím si tvoří rámec tématu, kterému
se budou v dalším čase věnovat

Forma a bližší popis realizace
Hromadná výuka, evokace do tématu chráněné krajinné oblasti.
Metody
aktivizující metoda, alfa box
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák vyjadřuje a srovnává znalosti k určitému tématu

Pomůcky
papíry velikosti A6 s písmeny abecedy (Příloha 2.3.1)
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog vyskládá do řady papíry velikosti A6, na
každém je napsáno jedno písmeno abecedy. Poté
položí žákům otázku: Co vás napadne, když se řekne
CHKO? Když se řekne Moravský kras / Bílé Karpaty?
Co čekám od zítřejší exkurze?
Každý žák si stoupne k nějakému písmenu, na které
začíná jeho odpověď. Pedagog se ptá žáků, jaké jsou
jejich odpovědi.

Alfa box. Foto: Jana Halúzová, Lipka.

Metodická poznámka
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Otázky jsou pouze pro inspiraci, je možné použít jakékoli jiné otázky, např. týkající se naladění žáků (Na
co se zítra nejvíce těšíte?). Nebo i jako další zpětná vazba k předchozímu programu (Co vás nejvíce
zaujalo v entomologickém bloku / hydrobiologickém bloku?).
Vysvětlení metody alfa box v její klasické variantě, sloužící zejména k reflexi, najdete zde:


Alfa box. Libor Kyncl, Beata Kynclová – lektor, mentor, kouč [online]. [cit. 07.05.2020].
Dostupné z: <https://liborkyncl.estranky.cz/clanky/metody-rwct/alfa-box.html>

3.3.2 Téma č. 2 Gamebook – 1 hod
Cíle



žák se formou hry seznámí s územím, kde probíhá jeho pobyt,
žák relaxuje při hře.

Forma a bližší popis realizace
Skupinová, hra ve dvojicích nebo malých skupinách (po 3 žácích).
Metody
didaktická hra
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák pracuje s informacemi, kriticky je hodnotí na základě dříve získaných poznatků

Pomůcky
připravené a vytisknuté listy ke hře Gamebook
(ukázkové listy na CHKO Moravský kras jsou
součástí Přílohy 2.3.2 Gamebook MK)
Podrobně rozpracovaný obsah
Jedná se o textovou hru, ve které žáci získají
informace o daném CHKO. Cílem hry je dostat se
co nejrychleji / co nejsprávněji přes jednotlivé
otázky. Pedagog rozmístí ve venkovním prostředí
očíslované laminované papíry s texty. Za každým
odstavcem je na výběr z několika možností,
včetně čísel příslušných odstavců. V blízkém okolí
(cca 10 m) od každé otázky jsou pak umístěny
možné odpovědi (každá odpověď jiným směrem).
Hráči si přečtou úvodní text a podle svého
rozhodnutí se vydají na další hledat v blízkém Gamebook
Moravský
kras.
okolí dílčí odpovědi. Pokud byla jejich odpověď Leischnerová, GPOA Znojmo.
správná, je na kartě s odpovědí napsáno, na

Foto:

Michaela
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které číslo (kterou otázku) mají pokračovat. Je-li odpověď chybná, vrací se zpět k původní otázce a volí
novou odpověď (běží k jiné kartě odpovědi).
Příklad: pokud si žáci myslí, že u otázky 1 je správná odpověď 1A, vyhledají v okolí papír s nápisem 1A.
Po jeho otočení se dozví, zda byla jejich odpověď správná. Pokud ano, pokračují na číslo
stanoviště/otázky podle pokynů hry. Pokud ne, vrací se zpět na otázku 1A a vybírají novou správnou
odpověď.
Karty s odpověďmi jsou otočeny rubem k hráčům, aby nebylo předem vidět, která odpověď je správná.
Metodická poznámka
Každá CHKO má svoje specifika, proč byla vyhlášena, co se tu chrání, jaké jsou tu zajímavé rostliny
a živočichové, jaká jsou tu největší turistická lákadla, známé pověsti, unikátní stavby, lidské výrobky.
Gamebook MK je ukázková verze (návod), je třeba ji přizpůsobit dané CHKO, tj. vytvořit karty týkající
se specifik daného území.
Ukázka otázky a odpovědí (lícová strana s textem, rubová se znakem CHKO)

Gamebook – příklad. Zdroj: 4x archiv Lipky.

3.3.3 Téma č. 3 Obraz – 20 min
Cíle
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žák si opakuje a upevňuje poznatky o CHKO (území, kde probíhá jeho pobyt)

Forma a bližší popis realizace
Hromadná výuka. Žák si upevní nové poznatky.
Metody
pantomimicko-pohybová
Rozvíjené kompetence
Kompetence sociálně personální


žák se přizpůsobuje podmínkám a podle svých možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje

Pomůcky
žádné
Podrobně rozpracovaný obsah
Dramatická hra. Zadáním pro žáky bude vytvořit obraz o CHKO. Jeden žák vystoupí před ostatní a udělá
ze sebe sochu, přičemž řekne, co to je za sochu. Může to být socha osoby, zvířete nebo věci. Například:
Já jsem jeskyně Balcarka. Přijde k němu druhý hráč a svojí sochou spoluhráčovu sochu doplní: Já jsem
netopýr. A pověsí se na jeskyni. Přijde třetí hráč a svojí sochou toto sousoší doplní: Já jsem krápník.
Pověsí se také na jeskyni. Žák, který udělal první sochu, řekne: Beru si krápník (nebo netopýra). A se
jmenovaným spoluhráčem odejdou. Na jevišti zůstane socha představující netopýra. Svoji sochu změní,
např.: Jsem tesařík alpský. Opět ji dva žáci svými sochami doplní. Nakonec, po pochopení principu, lze
vytvořit velké sousoší, kde se přidá postupně každý, kdo chce.
Metodická poznámka:
Pedagog dává pozor, aby se žáci zapojovali postupně po jednom, aby celá skupina vždy slyšela, čím se
v dané chvíli žák stává v obraze. Je třeba pohlídat, aby se na řadu dostali i méně průbojní žáci, kteří si
chtějí zahrát. Jinak hra povinná není, kdo se nezapojí, se může stát divákem.

3.3.4 Téma č. 4 Schůzka s delegáty – 30 min
Cíle



žák vyjádří své poznatky, emoce, dojmy z prvního dne pobytu,
žák naslouchá spolužákům, respektuje odlišný názor, uvědomuje si rozdíly v postřezích
a zážitcích uplynulého dne.

Forma a bližší popis realizace
hromadná výuka, komunitní kruh, zpětná vazba za první den
Metody
diskuse
Rozvíjené kompetence
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Kompetence komunikativní




žák se vyjadřuje v mluveném projevu jasně a srozumitelně přiměřeně tomu, komu, co a jak
chce sdělit
žák prezentuje vhodným způsobem sebe a své zkušenosti, názory a hodnoty
žák naslouchá druhým a respektuje jejich názory.

Pomůcky
provázek pro každého účastníka
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog zopakuje dnešní program (přivítání, seznámení, entomologický blok, večerní aktivity –
gamebook, živý obraz). Skupina si sedne do kruhu a každý má svůj provaz. Provazy jsou uprostřed
spojené. Každý má na svém provazu 3–5 uzlů, které mu umožňují mluvit, za každé zapojení do diskuse
musí jeden z uzlů rozvázat. Komu uzly dojdou, nesmí se již dále zúčastňovat diskuse, pouze naslouchá.
Účastníci mohou svůj uzel darovat tomu, od něhož by si přáli, aby promluvil. Motivuje je to všímat si
ostatních.
Delegáti pokládají otázky k prožitému dni. Vedou diskusi. Příklady otázek:
Co se vám dnes nejvíc líbilo? Co vás dnes nejvíc bavilo a proč? Co byste dnes nejraději vynechali a proč?
Překonali jste dnes sami sebe, pokud ano, kde?“ Dozvěděli jste se dnes něco nového a co to bylo? Co se
vám dnes povedlo? Kdy byl pro vás dnes náročnější úkol nebo situace a jak se vám ji podařilo vyřešit?
Pedagogové dávají pozor, aby se dodržovala pravidla hry, aby si účastníci neskákali do řeči
a nepřekřikovali se.
Metodické poznámky
Doporučení při vedení zpětné vazby:
Cílem zpětné vazby je zjištění a ošetření emocí, zjištění atmosféry ve skupině, navození důvěrné
a bezpečné atmosféry. Jedná se o prostor pro žáky k vyjádření vlastního názoru bez nebezpečí
hodnocení.
Žáci si zopakují a propojí průběh celého dne, orientují se ve vlastních pocitech z programu,
vyslechnou pocity a názory ostatních.
Pedagog zdůrazní, že v závěrečném kruhu sdílíme zážitky, nálady, názory, nejedná se o diskusi, ale
právě jen o sdílení – říkáme ostatním, jak na tom jsme, a dozvídáme se od ostatních, jak na tom jsou
oni.
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3.4 Metodický blok č. 4 CHKO – návštěvník i ochranář – 8,5 hod
Možný úvodní scénář:
Pojďte s námi teď „naostro“ do chráněného území. Co zajímavého k vidění vám území nabídne?
Zakusíte krásy CHKO nejprve z pohledu návštěvníka. Ale o každou krásu je třeba se starat – vaše další
role bude pak ochranářská. Přiložíte ruku k dílu, aby unikátnost této oblasti mohli ocenit i vaše děti .

3.4.1 Téma č. 1 Evokační otázky – 15 min
Cíle


žák se poprvé setkává s vybranými fenomény z území, kde probíhá pobyt, a uvědomuje si, co
zná a nezná z nabízených témat

Forma a bližší popis realizace
skupinová výuka, evokace před exkurzí
Metody
slovní
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák efektivně využívá různé strategie k získání a zpracování poznatků a informací

Pomůcky
vytištěné evokační otázky s případnými obrázky – ukázky k evokačním otázkám z CHKO Bílé Karpaty
a CHKO Moravský kras najdete v Příloze 2.4.1 Evokační otázky BK a Evokační otázky MK
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci se náhodně rozdělí do dvojic či trojic. Zástupce každé skupinky si vylosuje jednu otázku týkající se
exkurze. Úkolem každé skupiny je vymyslet odpověď na tuto otázku. Žáci nemusí znát správnou
odpověď. Pokud neví odpověď, mohou si ji vymyslet. Jediná špatná odpověď je „nevím“. Na vymýšlení
mají 2–3 min. Poté každá skupina přečte svou otázku a pokusí se odpovědět. Pedagogové neříkají, jaká
odpověď je správná. Žáci se to dozvědí až v průběhu exkurze. Správnou odpověď buď žáci uvidí,
pedagog na ni upozorní nebo se s ní setkají v nějakém textu.
Řešení ukázkových evokačních otázek pro Moravský kras a Bílé Karpaty je v Příloze 3.4.1.
Ukázka evokačních otázek:
1. Jaké krajinné prvky jsou v Bílých Karpatech
tak významné, že byly vyhlášeny jako CHKO?

7. Co mají společného Vincentka a Bílé Karpaty?

100

2. Co je nebo jsou „kopanice“?

8. Co je ve znaku CHKO Bílé
Karpaty?

3. Kdo nebo co je „šípák“?

9. Proč se kosí bělokarpatské louky?

4. Kde byste hledali „flyš“?

10. Jaké velké šelmy v Bílých Karpatech občas
zanechají svoji stopu?

5. Dva významné kopce Bílých Karpat nesou ve
svém jménu slovo Velký… Které to jsou?

11. Když mluvíme o hlístníku, vemeníku nebo
okrotici, o čem že si to povídáme?

6. Co dalo název tzv. „bělokarpatské
smraďačce“
nebo
také
„smraďavce“,
„vajcůvce“ či dokonce „prdlavce“?

12. Co znamenají barvy na mapce?

Mapka k evokační otázce. Zdroj: CHKO Bílé Karpaty. Chráněná území Zlínského kraje [online].
Dostupné z: <https://nature.hyperlink.cz/Bile_Karpaty/index.htm>
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Metodické poznámky
Evokační
otázky
slouží
k probuzení zájmu žáků a
udržení jejich pozornosti během
exkurze. Otázky jsou ideálně
takové, aby na ně nebyla
snadná odpověď. Žáci by se měli
nad otázkou zamyslet a
vzhledem k svým dosavadním
zkušenostem a znalostem
vymyslet nějakou alespoň
trochu relevantní odpověď.
Během exkurze se žáci správnou
odpověď dozví a mohou si sami
porovnat, zda jejich předpoklad
byl správný, zda uvažovali
správným směrem nebo jestli je
správná odpověď překvapila.
Každá CHKO má svoje
Putování po bělokarpatských loukách. Foto: Jana Halúzová, Lipka.
specifika, proč byla vyhlášena,
co se tu chrání, jaké jsou tu
zajímavé rostliny a živočichové, jaká jsou tu největší turistická lákadla, známé pověsti, unikátní stavby,
lidské výrobky. Evokační otázky jsou ukázková verze (návod), je třeba je přizpůsobit dané CHKO –
vytvořit otázky týkající se specifik daného území.

3.4.2 Téma č. 2 Exkurze – 4,5 hod
Cíle:






žák se bezpečně pohybuje v terénu,
žák získává nové poznatky o jednotlivých složkách, historii a kultuře navštívené oblasti,
žák určuje druhy rostlin a živočichů,
žák se orientuje v mapě a v terénu,
žák poznává specifika krajiny a místa a srovnává je s jinými typy krajiny, které zná z předchozích
zkušeností.

Forma a bližší popis realizace
hromadná výuka, exkurze

P

Metody
slovní a názorně-demonstrační
Rozvíjené kompetence
Kompetence sociálně personální
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žák se přizpůsobuje měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností
a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje

Kompetence občanská
 žák rozšiřuje své poznání a chápání přírodních, kulturních a duchovních hodnot, chrání je
Pomůcky
lékárnička, mapa území, geologická mapa 2x, vytištěné listy ke hře Rostlinné bingo (Příloha 2.4.2 –
1 list papíru do trojice), desky A4 na podložení binga, literatura a materiály pro informace o území
CHKO
Další pomůcky závisí na území CHKO a jeho možnostech. V pilotáži programu byly dalšími pomůckami
do CHKO Moravský kras: geologická kladívka, geosada (vápenec, limonit, geoda, granodiorit + kyselina
chlorovodíková), šátky, lano do jeskyně, hudební nástroje (které se dají vzít do batůžku s sebou).
Podrobně rozpracovaný obsah
Exkurze je vedena pedagogem, ten je zprostředkovatelem zážitků a nových poznatků žáků. Je vedena
po přírodovědně, geologicky nebo historicky zajímavých místech.

Za vzácnou květenou. Foto: Jana Halúzová,
Lipka.

O zážitky není na exkurzi nouze. Foto: Michaela
Leischnerová, GPOA Znojmo.

Příklad programu exkurze v CHKO Moravský kras:







prozkoumávání geologického útvaru, tzv. závrtu,
návštěva muzea v historické památce větrného mlýna,
pískový lom a hledání zkamenělin a polodrahokamů,
geologické okénko – jak vznikl vápenec a proč jsou v něm jeskyně,
prohlídka volně přístupných jeskyní, orchestr v jeskyni,
hra Rostlinné bingo.

Pedagogové (delegáti) provedou žáky chráněným územím, ukážou jim zajímavosti a nechají je
samostatně prozkoumávat. Důraz je kladen na učení prožitkem nebo učení hrou. Během exkurze
delegáti postupně předávají žákům informace, na které se ptaly evokační otázky. Věnují se tématům
geologie, hydrologie, botanika, management a historie území.
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Po návratu z exkurze může pedagog v případě dostatku času žáky vyzvat, aby nakreslili nebo nalepili
foto místa exkurze, které je nejvíc zaujalo. V části 2 jsou na kresby či vlastní fota žáků prostory
vymezené zelenými rámečky.

Během exkurze hrají žáci průběžně za pochodu hru Rostlinné bingo.
Rostlinné bingo (Příloha 2.4.2)
Základem je čtvercová síť 4 x 4 pole. V každém z nich je obrázek nebo název rostliny, kterou mohou
žáci najít během exkurze. Pokud rostlinu uvidí a poznají, upozorní na to pedagoga, který jim dané
políčko vybarví. Vítězné body získává skupina, které se první podaří propojit kterýkoli sloupec, kterýkoli
řádek nebo kteroukoliv diagonálu tím, že naleznou potřebné rostliny. Bonusové 2 body navíc získává
každá skupina, které se podaří v limitu dokončit celé bingo (mít vybarveno všech 16 polí). Limit hry se
doporučuje 2 hodiny.
Názvy obrázků rostlin naleznete v řešení binga v Příloze 3.4.2. Je dobré znát terén a do hry bingo dát
rostliny, které se během exkurze mohou skutečně vyskytnout.
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Rostlinné bingo. Zdroj: Krejča, J. Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin.
Bratislava: Príroda 1993. Upraveno.
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3.4.3 Téma č. 3 Návrat k evokačním otázkám – 15 min
Cíle


žák se vrací k evokačním otázkám a srovnává předchozí odpovědi s odpověďmi získanými díky
zkušenostem z terénní exkurze

Forma a bližší popis realizace
skupinová výuka, reflexe získaných informací
Metody
slovní
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák efektivně využívá různé strategie k získání a zpracování poznatků a informací

Pomůcky
vytištěné evokační otázky s případnými obrázky – ukázky k evokačním otázkám z CHKO Bílé Karpaty
a CHKO Moravský kras najdete v Příloze 2.4.1 Evokační otázky BK a Evokační otázky MK
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog se žáků ptá na stejné otázky, na které odpovídali před začátkem exkurze. V této chvíli by žáci
již měli znát správné odpovědi. Otázky si původní dvojice vylosuje znovu, může tedy na ni připadnout
jiná otázka. Postupně každá skupina nahlas přečte otázku a na ni by měla říct správnou odpověď.
Aktivita slouží k vybavení si informací o chráněném území a proběhlé exkurzi.
Řešení ukázkových evokačních otázek pro Moravský kras a Bílé Karpaty je v Příloze 3.4.1.
Metodické poznámky
Pedagog může na závěr položit v kruhu otázky: Překvapila vás nějaká odpověď? Byl v něčem váš
předpoklad blízký realitě?

3.4.4 Téma č. 4 Aktivní management – 3 hod
Cíle




žák aktivně pracuje ve prospěch ochranářského managementu území, kde pobývá,
žák rozumí smyslu práce, kterou vykonává,
žák rozumí souvislosti managementového zásahu s dlouhodobou ochranou lokality.

Forma a bližší popis realizace
Hromadná. Aktivita je praktickou činností přímo spojenou s konkrétní CHKO.
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Metody
praktické, názorně-demonstrační
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák si své učení a pracovní činnosti sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředek pro
seberealizaci a osobní rozvoj

Kompetence sociálně personální



žák se přizpůsobuje měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností
a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje,
žák aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných hodnot.

Kompetence občanská



žák rozšiřuje své poznání a chápání přírodních, kulturních a duchovních hodnot, chrání je,
žák informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří,
a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě.

Pomůcky
ochranné pracovní pomůcky odpovídající charakteru managementu
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Staňte se ochráncem přírody! Vžijte se na chvíli do kůže zaměstnanců CHKO a zjistěte, jakou
práci dělají, o co se starají, jaký dopad má jejich činnost na místní krajinu.
Žáci pracují na úkolu zadaném ochránci přírody nebo správou CHKO. Práce je volena dle aktuální
potřeby managementu chráněné krajiny.
Je třeba tuto aktivitu domluvit předem
se správou dané CHKO. Její pracovníci
nejlépe vědí, kde zapojit velkou skupinu
nadšených mladých lidí a kde nejlépe
přírodě pomoci. Od zaměstnanců CHKO
se žáci dozvědí další informace o území,
např. jaké jsou hlavní problémy území
a jak může vypadat práce ochranáře.
Můžou se doptat na další věci, které je
ohledně území zajímají.
Příklad:
V pilotážním programu v CHKO
Moravský kras žáci čistili chráněnou
mokřadní louku od kusů dřeva a velkých
větví, aby nebránily následnému sečení
mokřadu.

Čištění louky. Foto: Jana Halúzová, Lipka.
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3.4.5 Téma č. 5 Schůzka s delegáty – 30 min
Cíle


žák reflektuje získané zkušenosti, znalosti a názory z proběhlého dne

Forma a bližší popis realizace
hromadná výuka, komunitní kruh, zpětná vazba druhého dne
Metody
slovní, diskuse
Rozvíjené kompetence
Kompetence komunikativní




žák se vyjadřuje v mluveném projevu jasně a srozumitelně, přiměřeně tomu, komu, co a jak
chce sdělit,
žák prezentuje vhodným způsobem sebe a své zkušenosti, názory a hodnoty,
žák naslouchá druhým a respektuje jejich názory.

Pomůcky
provázek pro každého účastníka
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog zopakuje dnešní program (exkurze do CHKO v roli návštěvníka a v roli pomocníka ochrany
přírody). Skupina si sedne do kruhu a každý má svůj provázek. Provázky jsou uprostřed spojené. Každý
má na svém provazu 3–5 uzlů, které mu umožňují mluvit, za každé zapojení do diskuse musí jeden
z uzlů rozvázat. Komu uzly dojdou, nesmí se již dále zúčastňovat diskuse, pouze naslouchá. Účastníci
mohou svůj uzel darovat tomu, od něhož by si přáli, aby promluvil. Motivuje je to všímat si ostatních.
Delegáti pokládají otázky k prožitému dni. Vedou diskusi. Příklady otázek:
Co se vám dnes nejvíc líbilo? Co vás dnes nejvíc bavilo a proč? Co byste dnes nejraději vynechali a proč?
Překonali jste dnes sami sebe, pokud ano, kdy? Dozvěděli jste se dnes něco nového a co to bylo? Co se
vám dnes povedlo? Kdy byl pro vás dnes náročnější úkol nebo situace a jak se vám ji podařilo vyřešit?
Pedagogové dávají pozor, aby se dodržovala pravidla hry, pravidla diskuse, aby si účastníci neskákali
do řeči a nepřekřikovali se.
Metodické poznámky
Doporučení při vedení zpětné vazby:
Cílem zpětné vazby je zjištění a ošetření emocí, zjištění atmosféry ve skupině, navození důvěrné
a bezpečné atmosféry. Jedná se o prostor pro žáky k vyjádření vlastního názoru bez nebezpečí
hodnocení.
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Žáci si zopakují a propojí průběh celého dne, orientují se ve vlastních pocitech z programu,
vyslechnou pocity a názory ostatních.
Pedagog zdůrazní, že v závěrečném kruhu sdílíme zážitky, nálady, názory, nejedná se o diskusi, ale
právě jen o sdílení – říkáme ostatním, jak na tom jsme, a dozvídáme se od ostatních, jak na tom jsou
oni.

3.5 Metodický blok č. 5 Ornitologické bádání – 4 hod
Možný scénář:
Objevte, co ve vás vězí! Umíte zpívat jako ptáci? Máte skrytý pozorovací talent? Dokážete dvě hodiny
tiše a trpělivě naslouchat ptačímu zpěvu a pozorovat okolí? Pod vedením odborníka na ptactvo –
ornitologa – se dozvíte nejen věci, které jste o opeřencích vůbec netušili, ale zjistíte také, jak vypadá
práce takového odborníka, jakou výstroj byste potřebovali a jak s ptactvem manipulovat. Na závěr
provedete také vlastní malý ornitologický výzkum.

3.5.1 Téma č. 1 Ptačí rodinky – 10 min
Cíle




žák se hravou formou seznámí s některými vybranými druhy ptáků,
žák se aktivizující formou stane součástí týmu pro následující práci,
žák spolupracuje a komunikuje se spolužáky.

Forma a bližší popis realizace
hromadná výuka, motivace, rozdělení do týmů
Metody
slovní
Rozvíjené kompetence
Kompetence komunikativní


žák s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky
komunikace, verbální i neverbální

Pomůcky
kartičky se zvuky ptáků z Přílohy 2.5.1 (připravíme nejlépe 4 kartičky od jednoho druhu ptáka; počet
druhů ptáků závisí na výsledném počtu skupin), zvuky ptačích hlasů, např. jako aplikace v chytrém
telefonu
Podrobně rozpracovaný obsah
Každý žák si vylosuje jednu z kartiček, na kterých jsou napsané fonetické záznamy hlasů různých druhů
ptáků. Úkolem žáků je na povel pedagoga začít zpívat svou znělku a najít si ptáky stejného druhy, tzn.
ty, kteří zpívají stejně. Tímto způsobem vzniknou ptačí rodinky – skupiny ideálně po 4 žácích. V těchto
skupinách budou fungovat celé dopoledne. Žáci postupně představí svoji ptačí rodinku a předvedou
ptačí zpěv.
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Hlasy ptáků, ze kterých je možné vybírat:
strakapoud velký – kik!
hrdlička zahradní – gu-bú-ščuk
vrána obecná – krá-krá-krá
rorýs obecný – cíízíí-cíízíí
krahujec obecný – gigigi
budníček menší – cilp-calp

strnad obecný – cicicicibé
kachna divoká – kvákkvákkvák
stehlík obecný – tiglit-tiglit
vrabec domácí – čim čim čimčrrrrrrr
sýkora koňadra – ci-ci, ci-ci, ci-ci
pěnkava obecná – rrr-čafčafčaf-rajčák

Informační zdroje:





Hlasy ptáků jsou volně ke stažení zde: https://www.xeno-canto.org/
Poslech hlasů ptáků k dispozici např. zde: http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/
Zajímavé informace o ptácích doplněné o jejich hlasy: https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci
Aplikace do mobilu vč. odkazů na volné stažení:
https://avifauna.cz/klicoveslovo/ornithopedia/

3.5.2 Téma č. 2 Ornitolog v akci – 75 min
Cíle





žák poznává charakteristické znaky ptáků,
žák poznává konkrétní druhy ptáků,
žák získává nové poznatky z výkladu odborníka,
žák pracuje s odbornou literaturou.

Forma a bližší popis realizace
Hromadná výuka, frontální. Odborník-ornitolog vysvětluje žákům, jak funguje ornitologický výzkum, a
představí naživo některé druhy ptáků.
Metody
slovní a praktické
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém
studiu a praxi

Pomůcky
žádné, případně atlasy a klíče k určování ptáků
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Podrobně rozpracovaný obsah
Předem si domluvíme odborníka (ornitologa), který se dobře vyzná v našich opeřencích, případně má
povolení k odchytu ptáků a jejich kroužkování. Pomůcky na odchyt ptáků by měl ornitolog zajistit sám.
Tuto aktivitu vede odborník-ornitolog. Ten představí žákům základní druhy ptáků, které odchytil do
sítí. Při popisování ptáků jim pustí hlasy. Zmíní se o práci ornitologa a jejím úskalí. Vysvětlí, jak a podle
čeho poznat druhy ptactva.
Žáci mohou během výkladu prolistovávat odbornou literaturou (atlasy ptáků) nebo se seznamovat
s klíčem k určování našich běžných ptačích druhů.

Odchyt ptactva odborníkem a možnost pozorování zblízka. Foto: 2x Jana Halúzová, Lipka.

3.5.3 Téma č. 3 Ornitologické bádání – 2 hod 25 min
Cíle









žák připraví své terénní bádání – formuluje výzkumnou
otázku, hypotézu, sestaví postup a seznam
potřebného vybavení,
žák provádí terénní pozorování ptáků více technikami,
žák pracuje s terénními pomůckami,
žák zaznamenává a interpretuje své poznatky,
žák vyhodnocuje své bádání,
žák pracuje s informačními zdroji a určuje druhy
živočichů, které při terénní práci našel,
žák spolupracuje ve skupině, přijímá zodpovědnost za
svoji práci,
žák si rozvrhne svoji práci, tak aby ji dokázal zrealizovat
v určeném čase.

Forma a bližší popis realizace
Skupinová; upevnění si informací z předchozí aktivity
„Ornitolog v akci“. Badatelský postup a samostatný výzkum
skupin žáků.

Klíč k určování ptáků Ptačí sousedé.
Zdroj: Lipka.
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Metody
praktické
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení








žák si plánuje a organizuje své učení a pracovní činnosti,
žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací,
žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při své
práci,
žák kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce,
žák přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých,
žák z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci,
žák kriticky hodnotí informace.

Kompetence k řešení problémů


žák vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky a využívá různých postupů při ověřování
hypotézy

Kompetence komunikativní






žák efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, včetně symbolických a grafických
vyjádření informací různého typu,
žák používá s porozuměním odborný jazyk,
žák se vyjadřuje ve svém projevu jasně, srozumitelně a přiměřeně,
žák prezentuje vhodným způsobem práci svoji, svého týmu,
žák správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje.

Pomůcky
dalekohledy, pracovní listy k ornitologickému bádání pro každou skupinu z Přílohy 2.5.3, klíče
k určování ptáků, podložky, whiteboard, fixy, klíč k určování ptáků11
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog do skupin rozdá pracovní listy a vysvětlí jejich obsah. Postupně s žáky probere jednotlivé kroky
badatelského postupu (otázka, hypotéza, vlastní bádání, závěr) – při vysvětlování si může pomoci
zapisováním na whiteboard.
Žáci si vymyslí svou badatelskou výzkumnou otázku a na ni si odpoví svým předpokladem (hypotézou).
Pedagog kontroluje, zdali otázky a hypotézy jsou správně formulovány a jestli je možné je ověřit
v terénu (za cca 1,5 hod). Návrhy otázek jsou v pracovním listu.

11

Kolektiv Lipky – pracoviště Rychta. Ptačí sousedé. Klíč k určování ptáků. Brno: Lipka 2017. Lipka – e-shop. [online]. [cit.
07.05.2020]. Dostupné z: <https://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi69%7C5
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Společně s ornitologem žáci vyráží na
ornitologickou
vycházku.
Skupiny
provádí svoje výzkumy. Pozorují a určují
ptáky. Získávají informace, díky nimž
vyvrací či potvrzují svůj předpoklad. Při
určování ptáků je jim nápomocen
ornitolog.
Po návratu k základně je dán skupinám
prostor na zpracování výsledků. Pedagog
i ornitolog jsou jim nápomocni. K zápisu
výsledků mohou využít tabule nebo
plakáty A3.
Poté v půlkruhu probíhá prezentace.
Skupiny po jedné vystupují před půlkruh
a představují svoje výsledky ostatním. Po
každé prezentaci je prostor 2 minuty na
případné otázky.

Ornitologické pozorování a určování pomocí
ptačího klíče. Foto: Jana Halúzová, Lipka.

.
Metodická poznámka
Velmi se během pilotáže osvědčily vysílačky. Pro každou skupinu jedna, plus pro pedagogy. Žáci mohli
komunikovat mezi sebou a podporovat se a radit si ve výzkumu, zároveň se mohli s dotazy obracet
přímo na pedagogy či doprovázející učitele.

3.5.4 Téma č. 4 Ornitologická reflexe – 10 min
Cíle


žák si rekapituluje a opakuje znalosti získané v předchozím bloku

Forma a bližší popis realizace
skupinová, zpětná vazba celého bloku Ornitologické bádání
Metody
reflexní aktivita – hra
Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení


žák vyjadřuje a srovnává své znalosti k určitému tématu

Pomůcky
míček
Podrobně rozpracovaný obsah
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Účastník řekne jméno ptačího druhu a k tomu přidá informaci, co si z dnešního bloku odnesl za znalost,
dovednost či názor, a hodí míček komukoliv ze žáků, ten pokračuje stejným způsobem.
Metodická poznámka
Pedagog zdůrazní, že se nejedná se o diskusi, ale jen o sdílení – říkáme ostatním, jak na tom jsme,
a dozvídáme se od ostatních, jak na tom jsou oni. Platí pravidlo, že mluví jen ten, kdo má míček, ostatní
naslouchají.

3.6 Metodický blok č. 6 Rozloučení s delegáty – 1 hod
Cíle





žák vyjádří své pocity, názory a zkušenosti spojené s třídenní pobytem v CHKO,
žák naslouchá a srovnává své zkušenosti s ostatními spolužáky,
žák respektuje i jiný názor,
žák vyhodnocuje a vyjadřuje své hodnocení.

Forma a bližší popis realizace
komunitní kruh, zpětná vazba celého pobytu
Metody
slovní
Rozvíjené kompetence
Kompetence komunikativní




žák se vyjadřuje v mluveném projevu jasně a srozumitelně přiměřeně tomu, komu, co a jak
chce sdělit,
žák prezentuje vhodným způsobem sebe a své zkušenosti, názory a hodnoty,
žák naslouchá druhým a respektuje jejich názory.

Pomůcky
„mluvící“ předmět, formulář na zpětnou vazbu (formulář na ukázku v Příloze 2.6), podložka, tužky,
upomínkové předměty
Podrobně rozpracovaný obsah
Motivace: Nastává čas loučení. Váš netradiční exkluzivní pobyt v CHKO s naší EKO-turistickou kanceláří
s. r. o. se chýlí ke konci. Pojďte se s ostatními podělit o vaše dojmy.
Poslední komunitní kruh, v němž žáci hodnotí celý třídenní pobyt. Poskytnou organizátorům slovní
zpětnou vazbu, případně psanou zpětnou vazbu. Nejprve pedagog shrne a připomene průběh celého
programu. Poté v kruhu koluje „mluvící“ předmět (ideálně něco typického pro pobyt, pro Moravský
kras třeba kus vápence). Postupně po kroužku žáci, jako účastníci ekoturistického zájezdu, zhodnotí
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svůj pobyt – co se jim nejvíce líbilo, co by změnili nebo udělali jinak atd. Mluví vždy ten, ke komu
doputuje „mluvící“ předmět.
Na co se mohou žáci zaměřit – možné návodné otázky:
Co vás během tří dnů nejvíc bavilo a proč? Co byste nejraději vynechali a proč? Překonali jste sami sebe,
pokud ano, kdy? Co se vám povedlo? Na co budete nejvíce vzpomínat?
Pedagog kontroluje, aby mluvil opravdu jen jeden žák, který má předmět, a aby se všichni mohli
vyjádřit. Zapisuje si stručně odpovědi.
Poté žáci vyplní formulář pro psanou zpětnou vazbu zaměřenou více na obsah programu.
Žáci si po svém zhodnocení mohou vzít upomínkový předmět. Delegát si zapisuje poznámky ze slovního
hodnocení.
Metodické poznámky
Doporučení při vedení reflexe:
Cílem reflexe je zjištění a ošetření emocí, zjištění atmosféry ve skupině, navození důvěrné a bezpečné
atmosféry. Jedná se o prostor pro žáky k vyjádření vlastního názoru bez nebezpečí hodnocení.
Žáci si zopakují a propojí průběh celého výukového bloku, orientují se ve vlastních pocitech
z programu, vyslechnou pocity a názory ostatních.
Pedagog zdůrazní, že v závěrečném kruhu sdílíme zážitky, nálady, názory, nejedná se o diskusi, ale
právě jen o sdílení – říkáme ostatním, jak na tom jsme, a dozvídáme se od ostatních, jak na tom jsou
oni.
V kruhu platí pro všechny stejná pravidla:
1. Mluví jen ten, kdo má v ruce mluvící předmět.
2. Kdo mluvící předmět zrovna nemá, mlčí a naslouchá.
3. Kdo nechce nic říct, jen předmět pošle dál po kruhu.
4. V kruhu každý zůstává od začátku až do konce.
5. Každý říká svůj názor, který ostatní vyslechnou. Nemusí s ním souhlasit, ale musí si ho vyslechnout,
aniž by se k němu jakkoli vyjadřovali nebo jej hodnotili.
Poznámka k formuláři zpětné vazby:
Vyplnění formuláře rozšiřuje možnost zpětné vazby. Každý se zde může vyjádřit anonymně, může
napsat věci osobnějšího charakteru, odpadá ostych mluvení před spolužáky. Zpětná vazba slouží
pedagogům k ověření naplnění cílů a individuálního posunu a pocitů u žáků.
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Upomínkové odznáčky - příklad. Foto: Michaela Leischnerová, GPOA Znojmo a Jana Halúzová, Lipka.

4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu
Některé přílohy je nutno přizpůsobit konkrétní CHKO, ve které se program bude konat.
Přílohy jsou řešeny formou aktivních odkazů na zdrojové stránky, kde je možné stáhnout přílohy ve
formátu PDF.
Všechny přílohy najdete zde.

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů
Přílohy jsou řešeny formou aktivních odkazů na zdrojové stránky, kde je možné stáhnout přílohy ve
formátu PDF.
Řešení všech aktivit najdete zde.

6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Zpráva o ověření programu v praxi MK
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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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