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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

Cyklus Příběhy z přírody

Název vzdělávací instituce

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

Lipka – pracoviště Jezírko
http://www.lipka.cz/jezirko

Kontaktní osoba

Jana Pavlíčková

Datum vzniku finální verze
programu

12. 6. 2019

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

Vzdělávací cyklus čtyř na sebe navazujících tematických bloků

Cílová skupina

Žáci 1. stupně ZŠ, 3. – 5. ročník, vč. žáků se SVP; žáci s tělesným
a neurologickým postižením

Délka programu

16–18 hodin

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 realizace aktivit prohlubujících
vztah k místu a zapojení mládeže do života komunity a do řešení
environmentálních problémů v regionu.

Tvůrci programu

Jana Pavlíčková, Veronika Brázdilová, Eva Kazdová, Lucie Vrtělová,
Michaela Vejmělková, Lucie Sedláková Zmeková

Odborný garant programu

Iva Křenovská

97,

644

00

Brno-Soběšice;

Odborní posuzovatelé
Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

ano
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1.2 Anotace programu
Žáci se postupně věnují biotopům půdy, zahrady a rybníka. V první části zkoumají život a význam žížaly
v přírodě, vliv člověka na životní prostředí žížal, zejména utužováním půdy a orbou. Druhá část
navazuje na téma půdy pěstováním rostlin v zahradě. Žáci se seznamují s domácími zvířaty a jejich
chovem. Třetí část se zabývá prostředím rybníka a vlastnostmi vody. Je doplněna o praktické činnosti
jako příprava a rozdělávání ohně, řezání dřeva, pečení placek z kynutého těsta a také o výtvarnou
činnost – tisk barvami na látku.

1.3 Cíl programu
Po absolvování programu je žák schopen:
-

vyjmenovat složky půdy a uvést příklady hlavních zástupců půdních živočichů,
vysvětlit pojem kroužkovec, popsat tělo žížaly,
popsat rozmnožování kroužkovců a jejich chování obecně,
říct vlastními slovy, jak lidská činnost ovlivňuje půdu a její obyvatele,
popsat různá půdní prostředí a pojmenovat půdní horizonty,
vytvořit výrobek metodou mokrého filcování,
založit si pozorovací kompostér,
vytvořit záznamovou tabulku,
odečítat změřená data a zaznamenávat je do tabulky,
připravit si substrát pro pěstování rostlin,
vyjmenovat domácí zvířata a popsat způsob jejich života,
vysvětlit, proč potřebují rostliny vodu a jakým způsobem ji čerpají,
definovat pojem hustota vody a povrchové napětí na základě vlastního pozorování při
pokusech s vodou,
připravit a rozdělat oheň,
šetrně manipulovat s odchycenými vodními živočichy a pojmenovat některé z nich.

Obecně je program zacílen na seznámení žáků s různými biotopy v okolí školy, s rostlinami a živočichy,
kteří v nich žijí, a se vzájemnými vazbami mezi nimi a vlivem člověka. Žáci rozvíjí jemnou a hrubou
motoriku při praktických činnostech, jsou schopni pracovat samostatně, ale i spolupracovat ve skupině.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché aktivity
s menším počtem kroků, rozdělí si s ostatními žáky části úkolu a role, každý žák přijme zodpovědnost
za plnění úkolu.
Kompetence k učení – žák získává pozitivní vztah k učení z důvodu pestrosti metod výuky s důrazem
na co nejvyšší možný přímý kontakt s přírodou, samostatně pozoruje a experimentuje.
Kompetence k řešení problémů – žák užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické
postupy, např. prostřednictvím pokusů s vodou.
Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů obrazových materiálů, naslouchá
promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, vyjádří svůj názor při zpětné vazbě.
Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, např. provlékání šňůry (žížaly), práce
s entomologickou pinzetou, s lupou, řezání dřeva, škrtání zápalkami atd.
4

1.5 Forma
Skupinová, samostatná, prezenční.

1.6 Hodinová dotace
Cyklus vzdělávacích aktivit je složen ze 4 tematických bloků. První s názvem „Příběhy z podzemí“ je
připraven v délce 5 vyučovacích hodin. Druhý navazující blok „Příběhy z podzemí pokračují“ je
připraven na 1 hodinu ve třídě. Třetí blok „Na farmě“ trvá 5 vyučovacích hodin. Poslední tematický blok
„Příběhy od rybníka“ zahrnuje 6 vyučovacích hodin. Celkový rozsah vzdělávacího programu je 17 hodin.
Program byl připraven a odzkoušen se žáky ze speciální školy, lze tedy předpokládat, že při některých
aktivitách budou žáci běžné základní školy rychlejší a program bude pak kratší.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou žáci 3.–5. ročníků ZŠ, kde jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami s kombinovanými vadami. Doporučujeme velikost skupiny max. 15 žáků, jednoho pedagoga
a asistenta/y žáka/ů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Program byl pilotně ověřen ve školním roce 2018/2019 na 3 třídách zřízených dle paragrafu
16 Školského zákona pro 5–9 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

1.8 Metody a způsoby realizace
Výukový cyklus využívá tyto metody:
Metody slovní – vysvětlování (vysvětlování jednotlivých aktivit), práce s textem (popis těla žížaly),
rozhovor (závěrečné hodnocení).
Metody názorně demonstrační – přímé pozorování (pozorování živočichů), práce s obrazem (různé
typy pexesa, skládání puzzle, popis těla žížaly), instruktáž (řezání dřeva, pokusy s vodou, tisk na látku,
sázení rostlin, odchyt vodních bezobratlých).
Metody praktické – vytváření dovedností (příprava placek z kynutého těsta, sázení a setí rostlin),
napodobování (manipulace s živými živočichy), manipulování, laborování, experimentování (pokusy
s vodou, pozorování chování žížal), produkční metody (mokré filcování žížal, tisk na látku).

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1 Příběhy z podzemí – počet hodin 5
Anotace tematického bloku – Úvodní pohádka vtáhne žáky do tématu života pod zemí.
Seznamují se se složením půdy a životem žížal, pozorují je, zjišťují, jak do životního prostředí žížal
zasahuje člověk. Výtvarná činnost (mokré filcování) rozvíjí u žáků motoriku ruky.

Téma č. 1 Pohádka o žížalách obecných a žížale červené – 20 minut
Pedagogové se představí, uvítají žáky a s pomocí loutek žížal, traktoru a kosa sehrají
úvodní motivační pohádku.
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Téma č. 2 Stavba těla žížaly – 35 minut
Každé dítě poskládá obrázek žížaly, popíše ho, zjistí, že žížala patří mezi kroužkovce,
procvičí motoriku ruky při hře na hmatový prstík.
Téma č. 3 Kde žížala žije a jak její prostředí ovlivňuje lidská činnost – 100 minut
Pozorování žížal ve vermikompostéru, pozorování chování žížal, prolézání žížal půdou
(pomůcka pro procvičování motoriky ruky), rozmnožování žížal, čeho se může žížala v půdě dotknout
– procvičení hmatu, půdní horizonty, utužování půdy.
Téma č. 4 Výroba žížaly z barevné ovčí vlny mokrým filcováním – 30 minut
Praktická rukodělná činnost. Výrobek si každý žák odnese s sebou domů.
Téma č. 5 Pohybové hry, opakování a hodnocení – 40 minut
Honička a hra na žížaly a kosa, pexeso klasické a pexeso z rozstříhaných obrázků.
Hodnocení celého tematického bloku v kruhu, kdy žáci používají filcovanou žížalu jako mikrofon.

Tematický blok č. 2 Příběhy z podzemí pokračují – počet hodin 1
Anotace tematického bloku – Žáci si založí pozorovací kompostér a vytvoří tabulku pro zápisy
každodenního pozorování.
Téma č. 1 Založení pozorovacího kompostéru – 25 minut
Opakování – život žížal, jejich význam pro rozklad organické hmoty. Praktická činnost
– sypání vrstev do tří oddělených sekcí kompostéru.
Téma č. 2 Tvorba tabulky pro zápisy pozorování – 20 minut
Rýsování, psaní, kreslení tabulky pro zapisování každodenních pozorování.

Tematický blok č. 3 Na farmě – počet hodin 5
Anotace tematického bloku – Na téma půdy naváže setí a sázení rostlin do půdy v zahradě
a téma hospodářských zvířat.
Téma č. 1 Na zahradě – počet hodin 2
Shrnutí dlouhodobého pozorování kompostérů. Založení a osázení přenosných
vyvýšených záhonů či sadbovačů.
Téma č. 2 Zvířata na farmě – počet hodin 3
Hospodářská zvířata – zvuky, rodiny, proč je člověk chová. Exkurze na farmu školní
či jinou v okolí školy. Dle možností vyzkoušení různých prací na farmě.
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Tematický blok č. 4 Příběhy od rybníka – počet hodin 6
Anotace tematického bloku – Tento blok je koncipován jako školní výlet, obsahuje tři hlavní
témata: život ve vodě, vaření na ohni a výtvarná činnost – tisk na látku. Mezi bloky je počítáno s časem
na svačinu i oběd.
Téma č. 1 Pohádka o ropuše, ještěrce a bruslařkách – 20 minut
Pohádka, kterou sehrají pedagogové s pomocí loutek, uvede žáky do tématu vody.
Téma č. 2 Pokusy s vodou – 60 minut
Při jednoduchých pokusech s vodou si žáci ověří, že předměty z různých materiálů
i voda o různé teplotě mají rozdílnou hustotu. Zjistí, jak bruslařky a vodoměrky využívají
povrchového napětí vody a jak ho naopak narušují detergenty.
Téma č. 3 Odchyt a pozorování vodních bezobratlých živočichů – 50 minut
Praktická činnost, pozorování živých živočichů pouhým okem i pod lupou.
Téma č. 4 Vývojová stádia živočichů – 25 minut
Při hře pexeso a skládání puzzle žáci zjistí, že ve vodě často žijí jen larvy živočichů,
zatímco dospělci jsou suchozemští.
Téma č. 5 Placky z kynutého těsta na ohni – 60 minut
Příprava a rozdělávání ohně, výroba placek z kynutého těsta, pečení na plátech
na ohni, konzumace, úklid kolem ohniště.
Téma č. 6 Látkové batůžky – 50 minut
Výzdoba látkových batůžků pomocí šablon a barev na textil.
Téma č. 7 Hodnocení – 5–10 minut
Krátké hodnocení proběhlého vzdělávacího bloku formou rozhovoru.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Zvoneček, filcované žížaly, gázy, kostky na sezení/židle/stůl, traktor, kos, rozprašovač na vodu – déšť,
nerozstříhané obrázky žížaly, na 3 části rozstříhané stejné obrázky žížaly, kolíčky s nalepenými
barevnými štítky s popisy částí těla (pro každé dítě 1 sada – hlavová část, hmatový prstík, ústní otvor,
opasek, tělní články, řitní otvor), detailní fotografie prostomia (prvního tělního článku – hmatového
prstíku žížaly), bílé ponožky na navlečení na ruku, pásky na oči, předměty na osahávání poslepu rukou
v ponožce (hrnek, lžíce, míčky z různých materiálů, miska, košík, kladívko, tužka, štětec,…), dřevěná
žížala se zářezy, na jednom konci uvázaná šňůra na omotávání, dřevěná destička s navrtanými otvory,
šňůra s koncem z brčka na provlékání – šití a párání, fotografie lesa, pole, kompostu, vermikompostér,
zahradnické lopatky, plastové krabičky, entomologické pinzety, filtrační papíry, velké lupy do ruky,
binokulární lupy, model slizového pouzdra z bublinkové fólie, fotografie, plastové modely vývoje žížaly,
Petriho misky, 8 plastových krabic umístěných na dno očíslovaných dřevěných krabic s odklápěcím
víkem a z boku vyřezaným otvorem na prostrčení ruky, voda, písek, zemina, kameny, listy, kořeny,
vzduch, ulity, karty se seznamem přírodnin, fixy/tužky, 6 textilních skládaček, 6 táců na odkládání jejich
jednotlivých částí, vitríny a půdní válec v hale Jezírka, tácy s rozválenou vlhkou a suchou keramickou
hlínou, hračky – traktory, zemědělské stroje, zahradnický substrát, rulička z papíru představující
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horizontální chodbu žížaly, spodní část PET lahve od mléka s nakreslenou ryskou označují horní hranici
nasypaného substrátu, dřevěné kolečko s tyčkou jako držátkem na udusávání hlíny, nádoby s teplou
vodou, jádrové mýdlo, barevná ovčí vlna (růžová, červená, oranžová, hnědá, fialová, žlutá), rohožky na
výrobu sushi, ručník, filcová podložka, černý kelímek od jogurtu, plyšový kos, seznam slov Koho a co
může žížala potkat, čepička ve tvaru kosa (z LNS), šátky na označení, šňůry mezi stromy, kolíčky,
rozstříhané obrázky půdních živočichů/rostlin s kořeny, dřevěné pexeso s deseti dvojicemi, pozorovací
kompostér, sáčky od čaje, odřezky z mrkve, slupky z brambor, žížaly kalifornské, žížaly hnojní,
rozprašovač s vodou, nůžky, pravítko, tužky, pastelky, pera, výkres, teploměr, zkumavky s vodou,
vzduchem, zeminou a obrázky znázorňující světlo a teplo ze slunce, sadbovač, kompost, perlit, semínka
a sazenice rostlin, koupený zahradnický substrát, lepicí páska, štětce, kelímky s vodou, papírové
ubrousky, obrázky rostlin a živočichů z rašelinišť, dřevěná zvířátka, obrázky zvířecích obydlí, obrázky,
skutečné produkty, makety nebo obaly skutečných produktů (láhev od mléka, jogurtu, ovčí vlna,
klubíčko vlny, svetr), hrábě, rýče, vidle, pracovní rukavice, ošatka na vajíčka, obrázky vývoje kuřete
ve vajíčku a stavby slepičího vejce, loutka ropuchy a ještěrky, živý čolek ve vodě ve 4l láhvi/obrázek
čolka, obrázek bruslařky v nadživotní velikosti, autíčko, houba a mýdlová voda v misce, kádinky, kolíčky
s nalepenými stromy z filtračního papíru, voda obarvená potravinářskou barvou, lahvičky od tuše,
skleněné lahvičky, studená voda obarvená na modro, teplá voda obarvená na červeno, misky,
kancelářské sponky, uhly, ořezávátka, kapátka, tekuté mýdlo/saponát na nádobí, olej, korkové zátky,
skleněné kuličky, obrázky rybníka v létě a v zimě s vyznačenou teplotou vody v různých vrstvách, příp.
laboratorní teploměr, síťky pro odchyt vodních bezobratlých, dvě sady dřevěného pexesa Larvy
a dospělci, plakát rybník (od Sdružení Tereza), modely vývoje žáby, puzzle vývoj rosničky a vývoj vážky
– do dvojice, pily, kozy na řezání dřeva, zápalky a škrtátko, kynuté těsto, lžíce, podložky, tácy, mouka
na podsypání, rošt a pláty na pečení na ohni, obracečka, nože, pesto, povidla, talířky, pracovní ubrusy
na ochranu stolů, látkové batůžky, tvrdé desky a noviny dovnitř batůžků, šablony, papírové pásky,
barvy na textil, houbičky na tiskání, kelímky

1.11 Místo konání
Tematický blok č. 1 a 4: Lipka – pracoviště Jezírko
Tematický blok č. 2 a 3: ZŠ Kociánka, Brno

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Program je určen pro prostředí školy a pro venkovní prostředí, nejlépe les, louka, jezírko či rybník,
tematický blok č. 3 počítá s návštěvou školní či jiné zahrady a farmy/statku. Venkovní lekce nelze
nahradit ve vnitřních prostorech školy, pozbyly by tak svého významu.
Program mohou využít základní školy a školy speciální. Pro potřeby dalších organizací je vzdělávací
program vhodný např. pro kroužky v rámci DDM, kdy je látka probírána postupně v rámci několika
schůzek a zpestřena např. sobotním výletem. Vzhledem k terénnímu charakteru některých částí je
program možné realizovat také v rámci schůzek skautů apod. Jednotlivé aktivity se dají využít pro
potřeby letních táborů.
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů:
Položka
Celkové náklady na realizátory

Předpokládané náklady
9000 Kč

Hodinová odměna pro 1 realizátora včetně odvodů 500 Kč/hod/realizátor
z toho

Ubytování realizátorů

0 Kč/hod/realizátor

Stravování a doprava realizátorů

1000 Kč/realizátor

Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Doprava účastníků

500 Kč

Stravování a ubytování účastníků

0 Kč

Příprava apod.

1000 Kč

Rozmnožení textů – počet stran:

1000 Kč

Stravné a doprava organizátorů

0 Kč

Ubytování organizátorů

0 Kč

Poštovné, telefony

0 Kč

Doprava a pronájem techniky

0 Kč

Propagace

0 Kč

Ostatní náklady

10 000 Kč

Odměna organizátorům

4 000 Kč

z toho
Náklady na učební texty
z toho
Režijní náklady

z toho

Náklady celkem

25 000 Kč

Poplatek za 1 účastníka

1000 Kč
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1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
www.lipka.cz
www.rvp.cz

Tato práce podléhá licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0
Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné autorskými právy a právy s nimi
souvisejícími, v případě, že při jejich vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace,
licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA. Tuto licenci je Příjemce povinen
v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného
odkladu po jeho vzniku a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k dispozici veřejnosti takovým
způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo
dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Pokud je držitelem autorských práv či práv s nimi
souvisejících k dílu nebo jinému předmětu ochrany, které vznikly na základě zakázky s použitím
prostředků této dotace, třetí osoba odlišná od Příjemce, je Příjemce povinen smluvně zajistit, aby tato
osoba připojila k dílu nebo jinému předmětu ochrany licenci Creative Commons za stejných podmínek
jako Příjemce.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1 Příběhy z podzemí – 5 hodin
Téma č. 1 Pohádka o žížalách obecných a žížale červené – 20 minut
1. Úvod, přivítání, představení pedagogů a dětí – 10 minut
Všichni si sednou do kruhu. Představí se žáci i pedagogové.
2. Pohádka o žížalách obecných a žížale červené – 10 minut
POHÁDKA O ŽÍŽALÁCH
Bylo, nebylo. Šla jsem jednou tamhle po louce
a slyším nějaké tenké hlásky. Přemýšlím,
odkud se ozývají? Někde zezdola… Přiložím
ucho až k zemi a tohle jsem zaslechla:
Žížala 1: „Dobrý den, paní Obecná.“
Žížala 2: „Dobrý den, pane Obecný.“
Žížala 1: „Jak se dneska máte?“
Žížala 2: „Dobře, děkuji za optání. Jen už mám
trochu hlad. Tady dole v podzemí je všechno
už třikrát překousané, chtělo by to něco
čerstvějšího. Třeba nějaký list nebo muší
křidýlko.“

Zdroj: archiv autora

Žížala 1: „No, já myslím, že nahoře už muselo přestat mrznout. Prosakuje sem pěkné vlhko. Snad mi to
nezatopí chodby.“
Žížala 2: „O chodby já starost nemám. Mám je pěkně vyztužené slinami a trusem. Ale když tam nahoře
prší...“
Žížala 1: „… chudák žížala, aby si koukala
zachránit holý život, že? Nateče sem voda
a musíme pěkně rychle na povrch, na vzduch,
aby nás to dole nezadusilo.“
Žížala 2: „Jo, vždyť my dýcháme celým
povrchem těla, nestačí jen vystrčit hlavu!“
Žížala 1: „A velká voda není všechno, co nám
komplikuje život. Dostal jsem se vloni na kraj
pole, pod nějakou polní cestu. Ó tam se
špatně lezlo! Půda tam byla tuhá, chodby, co
jsem pracně vykousal, se mi zase propadaly.
Taky to tam dunělo a všechno se třáslo.“

Zdroj: archiv autora

Žížala 2: „Slyšela jsem o tom od tetičky žížaly Polní. Taky prý jim něco, snad se tomu říká traktor
s radlicí, půdu úplně obrací! Plno jejich známých to vyneslo na povrch a tam čekal pták a sezobl je. Paní
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Polní si to tam i přesto docela libuje, má tam prý dost potravy, chodby buduje rychlostí blesku, ale já
bych naši louku za to její pole neměnila.“
Žížala 1: Tak už budeme na povrchu. Vidím,
že sníh opravdu roztál. Ale tamhle… Haló,
haló! Kdo je to tam?“
Žížala 3: Já jsem paní Červená. Ráda vás
poznávám. To je mi návštěva z hlubin.“
Žížala 1: „Myslím, že když se teď oteplilo,
budeme se potkávat častěji. Vždycky si sem
nahoru pro něco vylezeme a zase si to
stáhneme k nám dolů, kde si na tom
pochutnáme.“
Zdroj: archiv autora

Žížala 3: „To je dobře. Já lozím tady při
povrchu, je tu plno potravy. Listy,
zbytky…, úplná žížalí hostina. Jen musí být
žížala dost rychlá.“
Žížala 2: „No, jo, no, jo, pořád…“
Žížala 3: „Pozor, pozor! Kos!“
A co myslíte? Sezobl kos některou žížalu?
Pokud žáci odpovědí ANO: No, asi ano. I kos
musí být něčím živ.
Pokud žáci odpovědí NE: Tentokrát asi ne.
Ale příště se mu to nejspíš podaří. Vždyť
i kos se musí něčím živit.

Zdroj: archiv autora

Téma č. 2 Stavba těla žížaly – 35 minut
1. Skládání puzzle žížaly – 10
minut
Najdi v hromádce uprostřed stolu tři části
těla žížaly a poskládej z nich celou žížalu.
Jako podložku použij obrázek žížaly
na bílém papíru.

Zdroj: archiv autora
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2. Popis těla žížaly – 5 minut
Na nerozstříhaný obrázek žížaly přichyť kolíčky s popisky částí těla žížaly. Projeď prstem od hlavy
ke konci těla žížaly a společně s pedagogem si tělo popište. Použijte tyto pojmy: hlavová část, hmatový
prstík, ústní otvor, opasek, tělní články, řitní otvor.

Zdroj: archiv autora

3. Hra na hmatový prstík – 10 minut
Na fotografii hlavové části žížaly je dobře
patrný první tělní článek (prostomium), který
slouží žížale k ohmatávání toho, co má před
sebou.
Nasaď si pásku na oči. V žížalích chodbách je
také tma. Na ruku si navlékni ponožku. Žížala
také nemá pět prstů, ale jen ten jeden
hmatový článek. Poznej hmatem předměty,
které vám pedagog bude postupně
předkládat.
Zdroj: Prostomium and mouth — Science Learning Hub. Welcome! —
Science Learning Hub [online]. Copyright © 2007 [cit. 06.05.2020].
Dostupné z: https://www.sciencelearn.org.nz/images/2800prostomium-and-mouth
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4. Žížala je kroužkovec – 10 minut

Vezmi jednu dřevěnou žížalu, odmotej z ní
šňůru a pak postupně zase šňůru namotávej
do jednotlivých protilehlých zářezů. Tělo
žížaly se tak rozdělí na jednotlivé kroužky,
ze kterých je složeno. Proto se žížala řadí
mezi kroužkovce.

Zdroj: archiv autora

Co už vím?
Proč se žížala řadí mezi kroužkovce?
Jakou má stavbu těla?
Kde bys hledal hmatový prstík?

Téma č. 3 Kde žížala žije a jak její prostředí ovlivňuje lidská činnost – 100 minut

1. Prolézání žížaly půdou – 10 minut
Vezmi dřevěnou destičku a protahuj nahoru
a dolů šňůru představující žížalu. Až spotřebuješ
celou šňůru, zase ji vypárej.

Zdroj: archiv autora
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2. Kde žížala žije – 30 minut
Prohlédni si následující fotografie. Ve kterém prostředí byste hledali žížaly? V lese, na poli, na louce
nebo v kompostu?

Zdroj: Květnaté louky | Agrostis. TRAVNÍ OSIVO, trávníky
• Agrostis.cz | Agrostis [online]. Copyright © Agrostis
Trávníky, s.r.o., [cit. 06.05.2020]. Dostupné
z: http://www.agrostis.cz/hlavnistranka/nabidka/druhove-pestre-smesi-nabidka-smesibylinnych-travniku-a-kvetnatych-luk/kvetnate-louky
agrostis.cz

Zdroj: pole - Fotogalerie Digimanie. Digimanie |
homepage [online]. Copyright ©2000 [cit.
06.05.2020]. Dostupné
z: https://www.digimanie.cz/galerie/showimage.
php?i=17926

Zdroj: Poradíme s kompostováním během zimy (2.
část) - Dům a Interiér. Dům a Interiér - pro vaše
bydlení [online]. Dostupné z: https://www.dum-ainterier.cz/poradime-s-kompostovanim-behemzimy-2-cast/

Zdroj: Modelový les Česká republika [online]. Copyright ©
Modelový les Česká republika [cit. 06.05.2020]. Dostupné
z: https://www.modelovyles.cz/

Žížaly najdeme všude, je jich mnoho druhů (v ČR 62 druhů), žijí v různých hloubkách (viz pohádka
na začátku). Některé druhy žijí ve větších hloubkách, ale vytvářejí si chodbičky vedoucí k povrchu,
odkud si stahují jako potravu čerstvě odumřelou organickou hmotu (žížala obecná a dlouhá). V horních
vrstvách půdy žijí žížaly živící se více rozloženou organickou hmotou vázanou na půdní částice
a mikroorganismy (žížala polní a růžová). Na povrchu půdy pak žijí druhy živící se převážně čerstvě
odumřelou organickou hmotou (žížala červená a hnojní), výborně se jim daří proto v kompostu, kde
rozkládají námi lidmi vyhozené zbytky zejména z kuchyně. Využíváme toho také ve vermikompostéru,
ve kterém chováme u nás nepůvodní druh žížaly kalifornské, která je přeborník v rychlém rozkladu
organické hmoty.
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Prohlédni si s paní učitelkou vermikompostér,
všechna jeho patra. Pomocí zahradnické
lopatky pak naber substrát do misky. Pomocí
entomologické pinzety vylov opatrně několik
žížal a přenes je na filtrační papír. Prohlédni si
žížalu pouhým okem a použij také lupu.
Našel jsi v kompostu i jiné živočichy? Zkus
je pojmenovat.
Zdroj: archiv autora

3. Rozmnožování žížal – 5–10 minut

Prohlédni si fotografii pářících se žížal:

→

Zdroj: archiv autora

Žížaly jsou hermafrodité, tj. tvorové oboupohlavní. Po páření, během něhož je sperma partnerského
jedince přenášeno do malých schránek v pokožce (tzv. spermaték), produkují žlázy v opasku váček se
slizem, který má vyživovat a chránit vajíčka. Váček se postupně posouvá k hlavové části žížaly. Během
jeho pohybu nad vyústěním samičích pohlavních otvorů (většinou na 14. článku) a otvory spermaték
(většinou na 10. a 11. článku) vypustí žížala do slizového váčku svá vajíčka a partnerovy spermie. Váček
nakonec sklouzne přes hlavovou část, na obou stranách se uzavře, a vytvoří kokon ve tvaru citrónku.
Kokon obsahuje 1 až 20 vajíček, ale většinou se vylíhnou jen jedna nebo dvě žížaly. Jedna žížala může
vyprodukovat 3 až 100 kokonů za rok v závislosti na druhu žížaly, množství živin a klimatu.
Poskládej plastové modely vývoje žížaly od vajíčka (kokonu) až po dospělou žížalu.
4. Pozorování chování žížal – 10–15 minut
Je pro žížaly důležitá vlhkost?
Ověř jednoduchým pokusem.
Navlhči jedno místo na filtračním papíru pomocí vody z rozprašovače a pozoruj, jestli se žížaly budou
plazit za vlhkem nebo ne.

16

Mají žížaly raději světlo nebo tmu?
Zjisti následujícím způsobem. Vrať žížaly na povrch substrátu ve vermikompostéru a pozoruj, jestli se
zavrtají nebo se budou plazit na povrchu.

5. Čeho se žížala může v půdě dotknout – 10–15 minut
Sáhni do každé krabice a hmatem
zjisti, co se v ní nachází, čeho by se
mohla žížala v půdě dotknout. Číslo
krabice zapiš na připravenou kartu
k názvu přírodniny, která se v ní
nacházela.

Zdroj: archiv autora

6. Skládání půdních horizontů,
půdních živočichů a částí rostlin na
povrchu i v podzemí – 15 minut
Prohlédněte si průřez půdou. Všimněte si, že je tvořena různě barevnými vrstvami.

Vyberte si do dvojice jednu
skládačku.
Všechny
rostliny,
živočichy a vše ostatní, co je možné
oddělat, odeberte na připravený tác.
Nachází se v půdě také voda
a vzduch?
Zkuste pak celou
skládačku podzemí poskládat zase
zpátky a přitom si s paní učitelkou
pojmenujte jednotlivé součásti.

Zdroj: archiv autora
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7. Zásahy člověka do životního
prostředí žížal, utužování půdy –
10 minut
Je důležité, aby v půdě na polích žilo
hodně žížal, které půdu provzdušňují
a obohacují o minerální látky.
V současnosti v našich zemích lidé
pole obhospodařují většinou pomocí
různých strojů (traktory, secí stroje,
kombajny, ad.).
Zjisti, co se stane, když na kyprou
půdu s žížalí chodbičkou působí svou
váhou (a tedy tlakem) těžké stroje.
Kolečkem na tyčce stlačuj půdu v průhledné nádobce a pozoruj, co se děje s žížalí chodbičkou.
Zdroj: archiv autora

Co myslíš, v jakém období je vhodné
vyjíždět na pole, aby kola traktorů
zanechala na poli méně hluboké koleje? V sušším období nebo po dešti, když je půda hodně rozmoklá?
Ověř pomocí modelu traktoru, kterým budeš přejíždět po suché a vlhké (keramické) hlíně na tácu.

Co už vím?
Kde žijí žížaly?
Popiš půdní horizonty.
Co už víš o rozmnožování žížal? Zkus jej popsat.
Jak zasahuje člověk do životního prostředí žížal?

Téma č. 4 Výroba žížaly z barevné ovčí vlny mokrým filcováním – 30 minut
Rozpusť v lavórku s teplou vodou kousek jádrového mýdla. Připrav si protáhlý chomáč z ovčí vlny,
namoč ho v mýdlové vodě, polož na okraj rákosové podložky a zamotej ho do ní. V dlaních nebo
na stole srolovanou podložku válej a vytlačuj z ní přebytečnou vodu tak dlouho, dokud nebude žížala
pevná. Konce pak můžeš dotvarovat v dlaních a celou žížalu dosušit v ručníku.
Co už vím?
Jak se ti líbí hotový výrobek? Jsi s ním spokojený?
Popiš pracovní postup při mokrém filcování.
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Téma č. 5 Pohybové hry, opakování a hodnocení – 40 minut
1. Žížaly utíkají před kosem – 5 minut
Zahrajte si se spolužáky a paní
učitelkou hru na žížaly a kosa.
Položte svou ufilcovanou žížalu
na černou podložku, držte ji
za konec. Paní učitelka bude říkat
názvy živočichů, které mohla žížala
potkat. Pokud se ozve slovo kos,
ucuknete s žížalou pryč, protože v tu
chvíli se vás bude snažit kos ulovit
– přiklopit vaše žížaly černým
kelímkem. Která žížala bude
přiklopena, tu kos snědl. Hráči se
mohou vyměnit, popř. počítat si
minusový bod, nebo něco jiného dle
domluvy.
Zdroj: archiv autora

2. Honička na žížaly a kosa – 10–15 minut
Jeden žák/pedagog představuje kosa, nasadí si na hlavu černou čepičku se zobákem. Ostatní žáci jsou
žížaly, každá si označí šátkem svůj domeček (strom). Kos zavolá: „Žížaly, žížaly, hýbejte se!“ a všechny
žížaly musí přeběhnout k jinému domečku, kos je chytá. Chycené žížaly vypadnou ze hry, ale mohou se
nějakým jednoduchým úkolem u pedagoga „oživit“, popř. se vymění s kosem.

3. Dvojice na šňůrách – 10 minut
V lese je zavěšena šňůra mezi stromy, na ní kolíčkem připevněné poloviny obrázků půdních živočichů.
Druhé poloviny dostanou žáci postupně po jedné do ruky a nosí pedagogovi sestavený celý obrázek.

4. Pexeso – 5–10 minut
Žáci si zahrají klasické pexeso, které slouží k opakování. Pexeso obsahuje jen 10 dvojic. Obrázky jsou
nalepené na zaoblených čtvercích z překližky, aby se žákům lépe uchopovaly. Obrázky zahrnují půdní
živočichy a součásti půdy.

5. Hodnocení – 5 minut
Pedagog se ptá, co nového se žáci dozvěděli a které aktivity je bavily. V kroužku žáci postupně
odpovídají, předávají si filcovanou žížalu a používají ji jako mikrofon.
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Co už vím?
Která hra se ti líbila nejvíce? Která pro tebe byla nejobtížnější? Byla pro tebe některá nepříjemná?
A proč? Kterou hru by sis rád zahrál vícekrát?
Jaká zvířata mohou lovit žížaly?
Jaké ještě znáš půdní živočichy?
Které části rostlin najdeme pod zemí?

2.2 Tematický blok č. 2 Příběhy z podzemí pokračují – 1 hodina
Téma č. 1 Založení pozorovacího kompostéru – 25 minut
Zopakujte si: Kde žijí žížaly? Čím se živí? Mají rády světlo nebo tmu? Čím žížaly obohacují půdu?
Prohlédněte si pozorovací kompostér. Rozhodněte se, do kterého oddílu dáte listy, do kterého slupky
z brambor nebo mrkve, do kterého umístíte sáček od čaje. Vaším úkolem v následujících týdnech bude
pozorovat, jak probíhá jejich rozklad. Do každé ze tří částí kompostéru nasypte nejdříve písek, potom
navrstvěte zeminu pomocí zahradnických lopatek. Nůžkami nastříhejte na menší kousky pampeliškové
listy, slupky z brambor a zbytky mrkve a přidejte je nahoru do každého oddílu kompostéru. Do prvního
oddílu umístěte žížaly kalifornské, do druhého stejný počet žížal hnojních a třetí nechejte bez žížal.
Všechny tři oddíly zvlhčete vodou z rozprašovače. Kompostér je potřeba zatemnit, použijte k tomu
krabici od kompostéru.
V následujících dnech budete kompostér
každý den kontrolovat. Pokud budou
organické zbytky žížalami spotřebovány,
přidáte další. Stejně tak bude potřeba
zvlhčovat substrát, aby nedošlo k jeho
vysušení. V každém oddílu budete pomocí
teploměru měřit teplotu a zapisovat ji do
tabulky, kterou si připravíte.

Zdroj: archiv autora

Téma č. 2 Tvorba tabulky pro zápisy každodenních pozorování – 20 minut
Rozdělte si práci tak, aby každý z vás něco narýsoval, napsal či nakreslil a vytvořte tak společnou
tabulku na zapisování každodenních měření teploty ve všech třech sekcích kompostéru. Připravte
řádky na 1 měsíc.
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MĚŘENÍ TEPLOTY V KOMPOSTÉRU
1. část
Teplota

Stav
rozkladu org.
zbytku

2. část
Teplota

Stav
rozkladu org.
zbytku

3. část
Teplota
Stav rozkladu
org. zbytku

1. den
2. den
……

Co už vím?
Jak se vám podařilo založení a udržování vermikompostéru?
Ve které části postupoval rozklad organických zbytků nejrychleji a ve které nejpomaleji?
Lišila se nějak teplota v jednotlivých částech vermikompostéru?
Jaký vliv mají na rozklad organických zbytků žížaly?

2.3 Tematický blok č. 3 Na farmě – 5 hodin
Anotace tematického bloku – Na téma půdy naváže setí a sázení rostlin do půdy v zahradě a téma
hospodářských zvířat.
Shrnutí dlouhodobého pozorování kompostérů. Založení a osázení přenosných vyvýšených záhonů či
sadbovačů.

Téma č. 1 Na zahradě – počet hodin 2
1. Založení a osázení přenosných vyvýšených záhonů
Společně s paní učitelkou se podívejte, jak fungují pozorovací kompostéry, ukažte si záznamy měření
teplot, které jste provedli. Zhodnoťte, kde probíhá rozklad rychleji, zda v části se žížalami nebo bez
nich.
Za pomoci hry, kdy budete sbírat zkumavky s vodou, vzduchem, zeminou a obrázky znázorňujícími
světlo a teplo ze slunce, zkuste přijít na to, co potřebuje semínko, aby vyrostlo.
V návaznosti na tuto aktivitu si připravíte vlastní substrát pro pěstování rostlin. Použijete kompost
k obohacení připravené zeminy o živiny dostupné pro rostliny.
Spolu s paní učitelkou si předem připravte půdu, kterou vytěžíte na vhodném místě na pozemku školy.
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Lopatkami zapracujte kompost do připravené zeminy ve vyvýšeném truhlíku. Pro udržení optimální
vlhkosti přidejte perlit (amorfní vulkanické sklo s vysokým obsahem vody) a opět zapracujte.
Nezapomeňte se při činnosti střídat.
Prohlédněte si kupovanou zeminu a v uvedeném složení na obalu zjistěte, že obsahuje rašelinu.
Zjistěte, kteří živočichové a rostliny se vyskytují na rašeliništích. Pohovořte, kde v současné době
probíhá těžba rašeliny v ČR, odkud se rašelina dováží, k čemu se používá a jaké jsou dopady těžby
rašeliny na životní prostředí.
Každý zasaďte jednu bylinu (pažitku, bazalku, majoránku, tymián…).
U vyvýšeného truhlíku mohou pracovat maximálně 2 žáci, proto vy ostatní si můžete, než se na vás
dostane řada, vyrábět u stolu sadbový pásek. Papírovou lepicí pásku připevněte izolepou ke stolu,
pásku navlhčete štětečkem s vodou a poklaďte semínky (ředkvičky, salát, kopr). Přes semínka položte
natrhaný papírový ubrousek, díky kterému nebudou semínka vypadávat. Sadbový pás zasadíte
nastojato do připraveného truhlíku, případně do venkovního záhonu. Zasazené rostliny zalijte,
vyzkoušejte si práci s konvičkou a rozprašovačem.

Co už vím?
Co potřebuje rostlina ke svému životu?
Jaký je rozdíl mezi setím a sázením?
Proč je vhodné volit pro pěstování rostlin substrát bez obsahu rašeliny?
Proč přidáváme do záhonů či truhlíků zralý kompost?

Téma č. 2 Zvířata na farmě – počet hodin 3
1. Hledání dvojic zvířat pomocí zvuků – 10 minut
Vyjmenujte aspoň 5 domácích a 5 volně žijících živočichů. Jaký je mezi nimi rozdíl? Říkejte si společně
se spolužáky a s paní učitelkou.
Vezmi si pytlíček a zjisti, jaké dřevěné zvíře v něm máš. Na smluvené znamení začněte vydávat zvuky
jako zvířata, která jste si vylosovali, a najděte toho, kdo vydává stejný zvuk jako vy.
2. Zvířecí rodiny – 10 minut
Ve dvojici máte samce a samici jednoho druhu. Najděte ještě mládě, aby byla vaše zvířecí
rodina úplná. Pojmenujte členy vaší rodiny (např. kráva, býk, tele).
3. Kde zvíře bydlí – domeček, příbytek – 10 minut
Najděte na obrázcích obydlí vhodné pro vaši zvířecí rodinu. Jak ho nazýváme? V kruhu si také ukažte
vše, co mají ostatní dvojice vašich spolužáků.
4. Užitek zvířat – 10 minut
Na obrázcích nebo mezi připravenými předměty najděte ty, které získává člověk od vašeho druhu
hospodářských zvířat.
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5. Potravní řetězec, pyramida – 10 minut
Vyplň pracovní list.

Napiš svůj odhad, kolika let se může dožít:
kůň ………………… let

[1]

koza ………………… let

[2]

slepice ……………… let

[3]

Co všechno žere prase?
……………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

[4]
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Co si dá k jídlu králík?
………………………………………

[5]
Zdroje obrázků:
[1] Puzzle-puzzle [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.puzzle-puzzle.cz/dinopuzzle-kun-zlatohrivak-xl-300-dilku-d116313/
[2] Naturfoto.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/koza-domacifotografie-11821.html
[3] Slepicar.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z:
nepodcenujte-ucpane-vole-u-slepice.html

https://www.slepicar.cz/blog/256-

[4]
Radiokromeriz.cz
[online].
2019
[cit.
2019-05-25].
z: https://www.radiokromeriz.cz/novinky67_zabijacka-v-primem-prenosu.html

Dostupné

[5] Zoopraha.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.zoopraha.cz/zvirata-aexpozice/lexikon-zvirat?d=365-kralik-domaci&start=

6. Návštěva farmy – 85 minut
Společně navštívíte farmu/statek/hospodářství v okolí vaší školy.
Praktické činnosti provádějte podle pokynů vašeho průvodce.

Co už vím?
Jaká zvířata jste viděli na farmě?
Čím se živí? Jaký příbytek obývají? Jaké vydávají zvuky? Jak se nazývá samec, samice a mládě?
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2.4 Tematický blok č. 4 Příběhy od rybníka – 6 hodin
Téma č. 1 Pohádka o ropuše, ještěrce a bruslařkách – 20 minut
1. Úvod, přivítání, představení pedagogů a žáků – 5–10 minut
Pedagogové se představí, přivítají žáky, představí se i žáci.
2. Pohádka o ropuše, ještěrce a bruslařkách – 15 minut

Příběh od rybníka
Přiskáče ropucha, představí se.
Na kameni zahlédne ještěrku.
Přiskáče za ní. Ještěrka se dívá do
vody.
J: „Teď! Teď zase! Vidíš, tam
plave!“
R: „Kdo? Koho tam máš?“
J: „No, asi nějaká moje příbuzná.
Sleduj! Má čtyři nohy jako já,
ocásek jako já, je mi docela
podobná...“

Zdroj: archiv autora

R: „Tak to se trochu pleteš. Myslím, že je podobnější mně.“
J: „Jak to myslíš?“
R: „Takto. Je to čolek. Obojživelník, ne plaz. Má kůži tenkou jako já, vylučuje z ní sliz. Ne, jako ty – kůže
suchá, ze šupin. Pak taky umí plavat pod vodou. Vajíčka klade do vody, lepí je na listy vodních rostlin.
Larvy se podobají mým pulcům, taky žijí ve vodě, jenom těm čolčím zůstává ocásek po celý život.“
J: „Nejspíš máš pravdu. A ani já nemám na zádech takový lem, co vypadá jako dračí. Škoda.“
Ještěrka chňapne po pavoukovi, který vylezl na nejbližší list. „Mňam! Už jsem měla hlad. Ale sliny se mi
sbíhají, když vidím támhle na hladině pobíhat ty nohaté živočichy…“
R: „To jsou bruslařky. Taky občas nějakou slupnu, když číhám nepozorovaně v rákosí. Ale včera
zastavilo na protějším břehu auto, z něj vystoupil člověk, nabral si do kyblíku vodu, na to svoje auto
nastříkal plno takové pěny, pak to auto hladil nějakým kusem hadru a pak to začal vodou splachovat
k nám do rybníka. To bys měla vidět! Všechny bruslařky se začaly topit, žádnou už náš rybník neunesl.
Tak jsem se radovala, že mi kořist sama spadne do pusy, ale i ta voda chutnala podivně.“
J: „To se vůbec nedivím. Nějaká pěna, to nemůže být nic zdravého.“
R: „A představte si, pak se to umyté auto otáčelo, o něco zavadilo a začalo z něj téct něco jiného,
žlutého.“
J: „To se jako počůralo?“
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R: „Ale ne. S tím by si voda a larvy tiplic a muchniček snadno poradily! Ale to žluté se drželo na hladině,
šířilo se to přes půl rybníka, chvílemi to vypadalo jako duha. Kdo zůstal pod tím, za chvíli se nemohl
nadechnout. Ve vodě chyběl kyslík. Kdo se pokusil dostat přes to, byl hned celý upatlaný.“
J: „Tak to už vím. To byl asi olej, už jsem o tom taky slyšela.“
R: „A podívejte se, kdo nás tady poslouchá. Kolik jich je. Kdo jste? ... Děti? Jako mláďata od lidí? Tak
jim, prosím vás, vyřiďte, ať nám nedělají takové věci u nás v rybníce. A víte co? Já vás k našemu rybníčku
dnes vezmu a všechno vám ukážu, kdo a jak tam žije, co dělá a co potřebuje. Pak vás už nikdy ani
nenapadne dělat nic, co nám škodí.“
Téma č. 2 Pokusy s vodou – 60 minut
Odkud a jak rostliny čerpají vodu? K čemu ji potřebují?
1. Vezmi si kádinku, připni na ni kolíček se stromem z filtračního papíru. Strom musí být vevnitř
v kádince. Vlij dovnitř obarvenou vodu tak, aby byly kořeny ponořené. Pozoruj, jak tekutina stoupá
papírovým stromem nahoru.

Zdroj: archiv autora

2. Připrav si 4l lahve s vodou, korkovou zátku a skleněnou kuličku. Co se s předměty stane, pokud je
dáme do vody? Ověř a vysvětli.
3. Plaval jsi někdy v létě v rybníku či jezeře, přehradě, moři? Kde byla voda chladnější – u hladiny nebo
ve větší hloubce?
- Prohlédni si nákres teplotního zvrstvení vody v rybníce v létě a v zimě.
- 4l láhev s vodou bude představovat rybník v létě. Změř teploměrem teplotu vody.
- Do lahvičky od tuše nalij modře obarvenou vodu, která byla v ledničce. Změř teploměrem její teplotu.
- Polož lahvičku s modrou vodou na dno velké lahve a pozoruj, co se bude dít. Vysvětli.
- Do další lahvičky nalij teplou červeně obarvenou vodu a změř i její teplotu.
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- Postav lahvičku s červenou vodou na dno velké lahve a pozoruj, co se bude dít. Vysvětli.
4. Viděl jsi někdy na hladině rybníka či jezírka pobíhat nějaké živočichy? Jsou to bruslařky a vodoměrky,
které pro tento svůj pohyb využívají povrchového napětí vody.
- Vezmi si misku s vodou a kancelářské sponky, které budou představovat bruslařky a vodoměrky. Zkus
je dvěma prsty pomalu položit na hladinu a nechat je na ní plavat. Pak si ještě ořezávátkem nastrouhej
piliny z uhlů na kreslení a nasyp je na hladinu vody v misce. Plavou také?
- Kapátkem kápni na hladinu prostředek na mytí nádobí. Pozoruj a vysvětli, co se se sponkami a pilinami
stane.
5. Co se stane, když do vody kápneme olej? Vysvětli. Podobně jako olej se chová ropa, která může
uniknout při přepravě z ropných tankerů na moři. Vysvětli dopady na mořské živočichy.

Co už vím?
Co už víš o vlastnostech vody v rybníce?

Téma č. 3 Odchyt a pozorování vodních bezobratlých živočichů – 50 minut
Rozdělte se do dvojic, vezměte si jednu misku a jednu síťku na odchyt bezobratlých živočichů. Do misky
naberte vodu z jezírka. Odchytněte v jezírku různé živočichy, přemístěte je do misek s vodou na stole
a pozorujte je pomocí lupy nebo pouhým okem. Ukažte si navzájem, co jste odchytli a všechny živočichy
zase vypusťte do jezírka.
Co už vím?
Jaké živočichy jsi pozoroval? Co ses o nich dozvěděl/a?

Téma č. 4 Vývojová stádia živočichů – 25 minut
1. Pexeso Larvy a dospělci – 20 minut
Najděte mezi obrázky živočichů ty, které jste odchytli. Najděte také dospělce či larvu, kteří k nim patří.
Napoví vám barva podkladu obrázku.
Pak můžete všechny obrázky otočit dolů a zahrát si klasické pexeso.
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Zdroj: archiv autora

2. Skládání modelů vývoje žáby, puzzle vývoj rosničky a vývoj vážky – 10 minut
Poskládej
plastové
modely
vývojových stádií žáby (vajíčko,
pulec s ocáskem, pulec s ocáskem
a zadníma
nohama,
pulec
s ocáskem a všema nohama, žába).
Poskládej 5ti vrstvé puzzle vývoje
rosničky a vážky.
Co už vím?
Jaká jsou vývojová stádia žáby?
Které larvy nebo dospělci vodních
bezobratlých živočichů tě zaujaly
a proč?

Zdroj: archiv autora
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Téma č. 5 Placky z kynutého těsta na ohni – 60 minut
1. Příprava a rozdělávání ohně
– 30 minut
Připravte suché větve na oheň, větší
nařežte pilou, menší nalámejte. Zkuste
škrtnout sirkou a rozdělat oheň.
Pomalu přikládejte a až se oheň
dostatečně rozhoří, položte přes něj
rošt a na něj pláty na pečení.

Zdroj: archiv autora

2. Příprava, pečení a konzumace placek z kynutého těsta – 30 minut
Z přidělené lžíce kynutého těsta vytvaruj
placku, polož na tác. Placky pečeme na
plátech na ohni v tee-pee, obracíme
obracečkou, hotové placky pokládáme
na talíř. Můžeš si je potřít pestem nebo
povidly.
Co už vím?
Jak postupovat při rozdělávání ohně
a při pečení placek? Na co si dát pozor?

Zdroj: archiv autora

Téma č. 6 Látkové batůžky – 50 minut
1. Potisk látkových batůžků textilními barvami – 50 minut
Vyber si látkový batůžek a vlož do něj tvrdé desky, aby se barva, kterou ho budeš potiskovat, nepropila
skrz. Vyber si šablonu, polož na batůžek a okraje přilep k látce pomocí papírové pásky. Pomocí houbiček
nanášej barvu přes šablonu na batůžek. Na určeném místě z batůžku sundej šablonu a nechej ho sušit.
Šablonu je třeba umýt a dát také sušit. Tisky je třeba po zaschnutí ještě zažehlit.
Co už vím?
Popiš pracovní postup při tisku na látku.
Co pro tebe bylo obtížné? Co se ti zdálo jednoduché? Jak se ti výrobek povedl? Na co by sis dal
příště pozor?
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Zdroj: archiv autora

Téma č. 7 Hodnocení – 5–10 minut
Pedagog se zeptá, co nového se žáci dozvěděli, které aktivity je zaujaly. V kroužku žáci odpovídají,
používají loutku žáby jako mikrofon.
Co už vím?
Která část dnešního bloku pro tebe byla obtížná? Co ses dozvěděl nového? Co tě nejvíce bavilo?
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3 Metodická část
Program je určen žákům 3.–5. ročníku základní školy a je přizpůsoben žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) – pro žáky s kombinovanými vadami, kteří mohou program bez překážek
absolvovat ve smyslu společného vzdělávání. Časová dotace odpovídá tempu žáků se SVP. Rozšiřující
aktivity jsou označené

.

3.1 Tematický blok č. 1 – Příběhy z podzemí
Úvodní pohádka vtáhne žáky do tématu života pod zemí. Seznamují se se složením půdy a životem
žížal, pozorují je, zjišťují, jak do životního prostředí žížal zasahuje člověk. Výtvarná činnost (mokré
filcování) rozvíjí u žáků motoriku ruky.
3.1.1 Téma č. 1 Pohádka – 20 minut
Cíl: představení se navzájem, navození vstřícné atmosféry, motivace žáků, vtažení do světa žížal
Rozvíjené kompetence: kompetence k učení (aktivita 1, 2)
1. Úvod, přivítání, představení pedagogů a dětí – 5–10 minut
Forma
skupinová, prezenční
Metody
slovní
Pomůcky
žádné
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagogové se představí, přivítají žáky, představí se i žáci.

2. Pohádka o žížalách obecných a žížale červené – 10–15 minut
Forma
divadelní představení
Metody
slovní
Pomůcky
zvoneček, filcované žížaly, gázy, kostky na sezení/židle/stůl, traktor, kos, rozprašovač na vodu – déšť
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Podrobně rozpracovaný obsah
Dva pedagogové s pomocí loutek žížal, traktoru a kosa sehrají pohádku – viz část 2. Společně s žáky pak
uklidí scénu.
3.1.2 Téma č. 2 Stavba těla žížaly – 35 minut
Cíl: popsat části těla žížaly, procvičení hmatu, vysvětlení pojmu kroužkovec
Rozvíjené kompetence: kompetence k učení (aktivita 1, 2), kompetence pracovní (aktivita 3,4)
1. Skládání puzzle žížaly – 10 minut
Forma
individuální
Metody
slovní, praktické
Pomůcky
stůl, nerozstříhané obrázky žížaly, na 3 části
rozstříhané stejné obrázky žížaly
Podrobně rozpracovaný obsah

Zdroj: archiv autora

Každé dítě má za úkol poskládat z rozstříhaných
částí obrázek žížaly. Žáci se SVP dostanou list s obrázkem žížaly, který poslouží jako podložka a vzor.
Z hromádky rozstříhaných obrázků vyberou tři, ze kterých obrázek na podložce poskládají.

2. Popis těla žížaly – 5 minut
Forma
individuální
Metody
slovní
Pomůcky
stůl, nerozstříhané obrázky žížaly, barevné
kartičky/ pro žáky se SVP kolíčky s nalepenými
barevnými štítky s popisy částí těla (pro
každého žáka 1 sada – hlavová část, hmatový
prstík, ústní otvor, opasek, tělní články, řitní otvor)

Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Puzzle žáci vrátí, ponechají si nerozstříhaný obrázek žížaly. Barevné kartičky s popisky přiloží
k příslušným částem těla žížaly. Žáci se SVP použijí kolíčky s barevnými popisky. Co nevědí kam umístit,
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nechají ležet bokem. Společně si vše s pedagogy zkontrolují a popíší. Prstem projedou po obrázku
od hmatového prstíku k řitnímu otvoru žížaly.
Informační podklad k dispozici zde:
Živa – Jak je utvářeno tělo žížaly (Václav Pižl). Časopis ŽIVA [online]. Copyright © [cit. 06.05.2020].
Dostupné z: https://ziva.avcr.cz/1996-2/jak-je-utvareno-telo-zizaly.html

Zdroj: archiv autora

3. Hra na hmatový prstík – 10 minut
Forma
individuální
Metody
praktické
Pomůcky
detailní fotografie prostomia (prvního tělního
článku – hmatového prstíku žížaly), bílé ponožky
na navlečení na ruku, pásky na oči, předměty na
osahávání poslepu rukou v ponožce (hrnek, lžíce,
míčky z různých materiálů, miska, košík,
kladívko, tužka, štětec apod.)
Podrobně rozpracovaný obsah
Nejprve si žáci prohlédnou fotografii prvního
tělního článku žížaly specializovaného na
ohmatávání předmětů a prostředí před sebou,
pak si nasadí pásky na oči, na ruku nasadí
ponožku a pedagogové jim postupně do ní
vkládají různé předměty, žáci je poznávají pouze
hmatem a nahlas říkají, co si myslí, že to je.

Zdroj: archiv autora
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4. Žížala je kroužkovec – 10 minut
Forma
individuální
Metody
praktické
Pomůcky
dřevěná žížala se zářezy, na jednom konci uvázaná
šňůra na omotávání

Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Každý žák dostane jednu dřevěnou žížalu a namotává postupně šňůru do zářezů od jednoho konce
ke druhému. Výsledkem je tělo žížaly rozdělené na články – kroužky a tím i vysvětlení, co znamená
slovo kroužkovec. Tato aktivita je důležitá pro rozvoj motoriky ruky, je proto určena zejména žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostatní mohou pomůcky využít také, mohou si třeba stopovat
čas a porovnat své vlastní dva až tři výsledky, jestli se v činnosti zlepšovali. Nedoporučujeme soutěž
mezi žáky.

3.1.3 Téma č. 3 Kde žížala žije a jak její prostředí ovlivňuje lidská činnost – 100 minut
Cíl: seznámení s vermikompostérem, samostatný odchyt a pozorování žížal, žáci popíší vývojová stádia
žížaly, uvědomí si rychlost reprodukce žížal a jejich význam pro provzdušňování půdy a rozklad
organické hmoty, poznávání složek půdy hmatem, pochopení vlivu těžké zemědělské techniky
na provzdušnění či utužení půdy
Rozvíjené kompetence: kompetence k učení (aktivita 3, 7), kompetence občanské (aktivita 2, 4),
kompetence pracovní (aktivita 1), kompetence komunikativní (aktivita 5, 6)
1. Prolézání žížaly půdou – 10 minut
Forma
individuální
Metody
praktická
Pomůcky
dřevěná destička s navrtanými
otvory, šňůra s koncem z brčka
na provlékání – šití a párání

Zdroj: archiv autora
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Podrobně rozpracovaný obsah
Každý žák dostane jednu dřevěnou destičku s navrtanými otvory a protahuje jimi postupně růžovou
šňůru nahoru a dolů. Šňůra musí mít na jednom konci uzel, aby se nevyvlékla celá, a druhý konec je
vhodné zpevnit například brčkem, aby se s ním žákům lépe manipulovalo. Úkolem je pak i šňůru
vypárat. Tato aktivita je důležitá pro rozvoj motoriky ruky, je proto určena zejména žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Informační podklad k dispozici zde:
Hrabavá činnost žížaly v orné půdě:
Print page. 302 Found [online]. Dostupné
z: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=3426&typ=html

2. Kde žížala žije – 25 minut
Forma
individuální
Metody
praktické
Pomůcky
fotografie
lesa,
pole,
kompostu,
vermikompostér, zahradnické lopatky,
plastové krabičky, entomologické pinzety,
filtrační papíry, velké lupy do ruky,
binokulární lupy

Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si prohlédnou tři fotografie různých biotopů (viz část 2).
Ve kterém z nich byste hledali žížaly? V lese, na poli nebo
v kompostu?
Žížaly najdeme všude, je jich mnoho druhů (v ČR 62 druhů), žijí
v různých hloubkách (viz pohádka na začátku). Některé druhy
žijí ve větších hloubkách, ale vytvářejí si chodbičky vedoucí
k povrchu, odkud si stahují jako potravu čerstvě odumřelou
organickou hmotu (žížala obecná a dlouhá). V horních vrstvách
půdy žijí žížaly živící se více rozloženou organickou hmotou
vázanou na půdní částice a mikroorganismy (žížala polní
a růžová). Na povrchu půdy pak žijí druhy živící se převážně
čerstvě odumřelou organickou hmotou (žížala červená
a hnojní), výborně se jim proto daří v kompostu, kde rozkládají
lidmi vyhozené zbytky zejména z kuchyně.

Zdroj: archiv autora
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Využíváme toho také ve vermikompostéru, ve kterém chováme u nás nepůvodní druh žížaly
kalifornské, která je přeborníkem v rychlém rozkladu organické hmoty.
Pedagog ukáže žákům vermikompostér, jeho jednotlivá patra a jejich obsah. Žáci si s pomocí
zahradnických lopatek naberou z kompostéru substrát s žížalami do připravených nízkých plastových
misek. Pomocí entomologických pinzet si několik žížal vyloví a přenesou na filtrační papír. Lupami
do ruky, případně pod binokulárními lupami pozorují tvar jejich těla a způsob pohybu.
Je možné ukázat si a pojmenovat další půdní živočichy, pokud je v kompostéru najdeme, případně
využít práci s určovacím klíčem.
3. Rozmnožování žížal – 5–10 minut
Forma
skupinová
Metody
názorně demonstrační
Pomůcky
filcovaná žížala, model slizového
pouzdra z bublinkové fólie, fotografie,
plastové modely vývoje žížaly
Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Nejprve si pedagog s žáky prohlédne fotografii pářících se žížal. Pak s pomocí filcované žížaly a modelu
slizového pouzdra pedagog popíše princip rozmnožování u žížal. Žáci si pak sami poskládají modely
vývojových stádií žížaly, jak jdou za sebou, a popíší je.
Žížaly jsou hermafrodité, tj. tvorové oboupohlavní. Po páření, během něhož je sperma partnerského
jedince přenášeno do malých schránek v pokožce (tzv. spermaték), produkují žlázy v opasku váček se
slizem, který má vyživovat a chránit vajíčka. Váček se postupně posouvá k hlavové části žížaly. Během
jeho pohybu nad vyústěním samičích pohlavních otvorů (většinou na 14. článku) a otvory spermaték
(většinou na 10. a 11. článku) vypustí žížala do slizového váčku svá vajíčka a partnerovy spermie. Váček
nakonec sklouzne přes hlavovou část, na obou stranách se uzavře, a vytvoří kokon ve tvaru citrónku.
Kokon obsahuje 1 až 20 vajíček, ale většinou se vylíhnou jen jedna nebo dvě žížaly. Jedna žížala může
vyprodukovat 3 až 100 kokonů za rok v závislosti na druhu žížaly, množství živin a klimatu.
Informační podklad k dispozici zde:
Taxonomie, rozmnožování žížal:
Kroužkovci - Biomach, výpisky z biologie. Biomach, výpisky z biologie [online]. Dostupné
z: http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/krouzkovci
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4. Pozorování chování žížal – 10–15 minut
Forma
individuální
Metody
praktické
Pomůcky
rozprašovač s vodou, Petriho misky,
entomologické pinzety, filtrační papíry,
velké lupy do ruky
Podrobně rozpracovaný obsah

Zdroj: archiv autora

Podle toho, co už o žížalách víme, můžeme předpokládat, že je pro ně velmi důležitá vlhkost. Ověříme
to jednoduchým pokusem. Pomocí rozprašovače navlhčíme malou část filtračního papíru a budeme
pozorovat, jestli se žížaly začnou plazit směrem k ní. Pak budeme pozorovat, jestli žížaly po vrácení
na povrch substrátu ve vermikompostéru zůstanou na povrchu nebo se budou snažit zavrtat pod
povrch, kam nedopadá světlo, a jak dlouho jim to bude trvat.

5. Čeho se žížala může v půdě dotknout – 10–15 minut
Forma
individuální
Metody
praktické
Pomůcky
8 plastových krabic umístěných na
dno očíslovaných dřevěných
krabic s odklápěcím víkem a z
boku vyřezaným otvorem na
prostrčení ruky, voda, písek, hlína,
kameny, listy, kořeny, vzduch,
ulity,
karty
se seznamem
přírodnin,
fixy/tužky.
Žáci
dostanou kartu se seznamem
přírodnin, které tvoří půdu.

Zdroj: archiv autora
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Podrobně rozpracovaný obsah
Do připravených krabic s otvorem pro ruku jsou
vloženy přírodniny. Žáci prostrčí ruku otvorem
do krabice a podle hmatu určí, o jakou z přírodnin se
jedná. Úkolem je napsat ke každé přírodnině číslo
krabice, ve které se nachází. Kontrolu provedou na
závěr otevřením víka.
Pro žáky, pro které je psaní číslic obtížné nebo toho
nejsou schopni, připraví pedagog na stůl soubor
přírodnin a žáci pokládají na víko krabice tu, o které
si myslí, že se nachází uvnitř. Pak rovněž provedou
kontrolu pomocí otevření víka krabic.
Zdroj: archiv autora

6. Skládání půdních horizontů, půdních živočichů a částí rostlin na povrchu i v podzemí
– 15 minut
Forma
skupinová, ve dvojicích
Metody
názorně demonstrační, praktické
Pomůcky
6 textilních skládaček, 6 táců na odkládání jejich jednotlivých částí, vitríny a půdní válec v hale
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si prohlédnou vitríny a půdní válec, aby
měli lepší představu o tom, že půda pod
povrchem není jednolitá, ale barevně i jinak
rozdělená do více vrstev. Vyberou si pak
jednu textilní skládačku představující půdní
horizonty a rostliny a živočichy na povrchu
i v podzemí, ze které odeberou živočichy,
části rostlin a další přírodniny na povrchu
půdy a odloží je na připravený tác.
Pak společně s pedagogem oddělí jednotlivé
půdní horizonty, podívají se do našitých
kapsiček, kde rozpoznají vodu a vzduch,
důležité součásti půdy. Následně žáci skládají
obrázky zase zpátky. Je možné společně složit
vrstvy půdy a zbytek nechat na žácích.

Zdroj: archiv autora
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7. Zásahy člověka do životního prostředí žížal, utužování půdy – 10 minut
Forma
skupinová
Metody
názorně demonstrační, praktická
Pomůcky
tácy s rozválenou vlhkou a suchou keramickou hlínou, hračky – traktory,
zemědělské stroje, zahradnický substrát, rulička z papíru představující
horizontální chodbu žížaly, spodní část PET lahve od mléka s nakreslenou
ryskou označující horní hranici nasypaného substrátu, dřevěné kolečko
s tyčkou jako držátkem na udusávání hlíny.
Podrobně rozpracovaný obsah

Zdroj: archiv autora

Pedagog rozdá žákům průhledné nádobky vyrobené ze spodních částí PET lahví naplněné
zahradnickým substrátem. Výšku substrátu předem označí ryskou. V substrátu je vodorovně umístěna
papírová rulička představující horizontální chodbu žížaly. S pomocí dřevěného kolečka na tyčce žáci
udusávají hlínu a pozorují, co se stane s chodbičkou a jak se změní objem půdy. Vyvodí, jaký vliv má
těžká technika na půdu. Pedagog rozdá žákům tácy s hlínou. Na jedné polovině je hlína měkká,
na druhé suchá a ztvrdlá. Žáci si vyberou traktor nebo jiný zemědělský stroj – hračku. Pak přejíždějí
traktory po hlíně na tácu a sledují, ve které části nechávají kola hlubší otisky. Vyvodí, kde a v jakém
období je vhodné vyjíždět na pole s těžkou technikou (stále stejná cesta, sušší období, široké
pneumatiky kvůli rozložení váhy na větší prostor).
Informační podklad k dispozici zde:
Půda jako pacient, jak mohou pomoci žížaly:
Host Studia Leonardo: biolog doc. Václav Pižl | Plus. Český rozhlas Plus [online]. Copyright © 1997 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/host-studia-leonardo-biolog-doc-vaclav-pizl-6602568

3.1.4. Téma č. 4 Výroba žížaly z barevné ovčí vlny mokrým
filcováním – 30 minut
Cíl: zhotovit si vlastní výrobek, procvičení motoriky
rukou
Rozvíjené kompetence: kompetence pracovní
Forma
individuální
Metody
praktická
Pomůcky
Zdroj: archiv autora
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nádoby s teplou vodou, jádrové mýdlo, barevná
ovčí vlna (růžová, červená, oranžová, hnědá, fialová, žlutá), rohožky na výrobu sushi, ručník
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si připraví protáhlý chomáč barevné ovčí vlny, zacuchají vlákna do sebe, aby se netvořily kapsy.
V lavorcích s teplou vodou rozpustí kousek jádrového mýdla, chomáč ve vodě namočí, položí na okraj
rákosové podložky a zamotají ho do ní. V dlaních nebo na stole srolovanou podložku válí a vytlačují z ní
přebytečnou mýdlovou vodu. Je třeba několik minut intenzivní práce. Je možné podložku rozvinout
a vlnu překontrolovat, případně znovu namočit. Konce je vhodné dofilcovat v ruce, aby získaly
zašpičatělý tvar. Výsledná žížala musí být pevná, všechna vlákna jsou do sebe zapracovaná. Žížalu je
možné dosušit v ručníku.

3.1.5. Téma č. 5 Pohybové hry, opakování a hodnocení – 40 minut
Cíl: procvičení postřehu, pohyb venku, opakování a zpětná vazba
Rozvíjené kompetence: kompetence k učení (aktivita 1, 2, 3, 4), kompetence komunikativní (aktivita
5)
1. Žížaly utíkají před kosem – 5 minut
Forma
skupinová
Metody
praktické
Pomůcky
ufilcované žížaly, filcová podložka, černý
kelímek od jogurtu, plyšový kos, seznam slov
„Koho a co může žížala potkat“
Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog položí na stůl filcovou podložku, žáci si položí svoje žížaly na ni, prsty je drží za konec. Pedagog
uchopí černý kelímek dnem vzhůru (může na něj položit i loutku kosa). Pak říká: „Žížala potkala/žížalu
uloví…“ a doplní z navrženého seznamu (viz příloha) název nějakého živočicha. Pouze pokud řekne
slovo kos, musí žáci se svou žížalou ucuknout, při jiných slovech naopak nesmí. Kos je chytá přiklopením
kelímku na podložku. Mohou si počítat body. (Hra je známá pod názvem Nervy).
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2. Honička na žížaly a kosa – 10–15 minut

Forma
skupinová
Metody
praktická
Pomůcky
čepička ve tvaru kosa, stromy, šátky na označení
Podrobně rozpracovaný obsah

Zdroj: archiv autora

Jeden žák/pedagog představuje kosa, nasadí si na hlavu černou čepičku se zobákem. Ostatní žáci jsou
žížaly, označí si každá šátkem svůj domeček (strom). Kos zavolá: „Žížaly, žížaly, hýbejte se!“ a všechny
žížaly musí přeběhnout k jinému domečku, kos je chytá. Chycené žížaly vypadnou ze hry/mohou se
nějakým jednoduchým úkolem u pedagoga oživit/vymění se s kosem.

3. Dvojice na šňůrách – 10 minut
Forma
skupinová
Metody
praktická
Pomůcky
šňůry mezi stromy, kolíčky, rozstříhané obrázky
půdních živočichů/rostlin s kořeny
Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
V lese je zavěšena šňůra mezi stromy, na ní kolíčkem připevněné poloviny obrázků. Druhé poloviny
dostanou žáci postupně po jedné do ruky a nosí pedagogovi sestavený celý obrázek. Je vhodné vracet
poloviny obrázků zase na šňůru, aby žáci mohli nosit, dokud je aktivita baví (je třeba využít
doprovázejícího učitele nebo druhého pedagoga).
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4. Pexeso – 5–10 minut
Forma
skupinová
Metody
obrázková, paměťová
Pomůcky
dřevěné pexeso s deseti dvojicemi
Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si zahrají klasické pexeso, které slouží k opakování. Pro žáky
se specifickými vzdělávacími potřebami pexeso obsahuje jen 10 dvojic
a obrázky jsou nalepené na zaoblených čtvercích z překližky, aby se
žákům lépe uchopovaly. Pro žáky bez problémů s motorikou ruky
můžeme pexeso vyrobit pouze z tvrdého papíru, případně zalaminovat
kvůli delší životnosti, můžeme také vyrobit více dvojic. Obrázky zahrnují
půdní živočichy a součásti půdy.

Zdroj: archiv autora

5. Hodnocení – 5 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
filcovaná žížala
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog se ptá, co nového se žáci dozvěděli a které aktivity je bavily. V kroužku žáci postupně
odpovídají, předávají si filcovanou žížalu a používají ji jako mikrofon.
Doporučení pro vedení reflexe je k dispozici v části 3.4.7.

42

Podklady pro tematický blok č. 1:


Žížaly a jejich význam pro zlepšování kvality půdy. Home [online]. Copyright © 2015 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: http://bioinstitut.cz/cz/publikace/zizaly-a-jejich-vyznam-prozlepsovani-kvality-pudy



Miko, L. et al.: Život v půdě. Příručka pro začínající půdní biology. Lipka, Brno, 2019, 240 s.



Časopis Veronica. Časopis Veronica [online]. Dostupné z:
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2117



PIŽL, Václav. Žížaly České republiky = Earthworms of the Czech Republic. Uherské Hradiště:
Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2002. 154 s. Sborník Přírodovědného klubu v
Uherském Hradišti, suppl. 9. ISBN 80-86485-04-8.



PIŽL, Václav. Žížaly Vysočiny. [Jihlava]: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině,
2017. 1 složený list (6 nečíslovaných stran).



Prostomium – tematický blok č. 1, téma č. 2, aktivita č. 3 – Prostomium and mouth — Science
Learning Hub. Welcome! — Science Learning Hub [online]. Copyright © 2007 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://www.sciencelearn.org.nz/images/2800-prostomium-andmouth

Žížaly povrchové, žížaly v horních vrstvách a žížaly hlubinné:
Host Apetýtu: Václav Pižl | Brno. Český rozhlas Brno [online]. Copyright © 1997 [cit. 06.05.2020].
Dostupné z: https://brno.rozhlas.cz/host-apetytu-vaclav-pizl-8076273
Žížala jako invazní druh:
Invazi žížal zahájily lodě přistěhovalců | Plus. Český rozhlas Plus [online]. Copyright © 1997 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/invazi-zizal-zahajily-lode-pristehovalcu-6626361
Naše nejdelší žížala:
Nejdelší žížala České republiky | Dvojka. Český rozhlas Dvojka [online]. Copyright © 1997 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/nejdelsi-zizala-ceske-republiky-7530271
Proč mizí žížaly z české přírody, žížalí farmy:
Události v regionech (Praha) — iVysílání — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/218411000140806-udalosti-v-regionech/titulky
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3.2 Tematický blok č. 2 Příběhy z podzemí pokračují
3.2.1 Téma č. 1 Založení pozorovacího kompostéru – 25 minut
Cíl: opakování – život žížal, jejich význam pro rozklad organické hmoty. Praktická činnost – sypání vrstev
do tří oddělených sekcí kompostéru.
Rozvíjené kompetence: kompetence pracovní, komunikativní, k učení
Forma
skupinová i individuální
Metody
slovní, názorně-demonstrační, praktická
Pomůcky
pozorovací kompostér, zahradnické lopatky, zemina, písek, listy, sáčky od čaje, odřezky z mrkve, slupky
z brambor, žížaly kalifornské, žížaly hnojní, rozprašovač s vodou, nůžky
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog klade žákům otázky k opakování tématu, kterým se zabývali v předchozím bloku:
Kde žijí žížaly? Čím se živí? Mají rády světlo nebo tmu? Čím žížaly obohacují půdu?
Společně si pak prohlédnou pozorovací kompostér. Žáci
rozhodnou, do kterého oddílu dají který organický zbytek,
jehož rozklad budou pozorovat. Postupně se prostřídají
a nasypou zahradnickými lopatkami do všech tří částí
kompostéru střídavě písek a zeminu. Přibližně doprostřed
prvního umístí sáček od čaje, do druhého odřezky z mrkve
a do třetího list. Nůžkami pak nastříhají další pampeliškové
listy, slupky z brambor a zbytky mrkve na menší kousky
a přidají je nahoru. Do prvního oddílu umístí žížaly
kalifornské, do druhého žížaly hnojní a třetí nechají bez
žížal. Všechny tři oddíly zvlhčí vodou z rozprašovače.

Zdroj: archiv autora

Žížalu kalifornskou můžete zakoupit v obchodě např.
v rybářských potřebách. Pro žížalu hnojní si zajděte na
zahradu, najdete ji v kompostu nebo v půdě. Namísto
kupovaného pozorovacího kompostéru můžete použít
tři skleněné zavařovací lahve o objemu alespoň 4 litry.
Zdroj: archiv autora
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Téma č. 2 Tvorba tabulky pro zápisy každodenních pozorování – 20 minut
Cíl: vytvoření tabulky
Rozvíjené kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů
Dlouhodobý cíl - vést žáky k pravidelné, soustavné činnosti, dlouhodobému pozorování.
Forma
skupinová
Metody
praktická, slovní
Pomůcky
pravítko, tužky, pastelky, pera, výkres, teploměr
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si rozdělí práci tak, aby každý něco narýsoval, napsal či nakreslil a vytvořili tak společnou tabulku
na zapisování každodenních měření teploty ve všech třech sekcích kompostéru. Připraví řádky
na 1 měsíc.
V následujících dnech budou žáci kompostér každý den kontrolovat. Pokud budou organické zbytky
žížalami spotřebovány, mohou žáci přidat další. Stejně tak bude potřeba zvlhčovat substrát, aby
nedošlo k jeho vysušení. V každém oddílu budou pomocí teploměru měřit teplotu a zapisovat ji
do tabulky, kterou si připraví.
Návrh tabulky:
MĚŘENÍ TEPLOTY V KOMPOSTÉRU
1. část
Teplota

Stav
rozkladu org.
zbytku

2. část
Teplota

Stav
rozkladu org.
zbytku

Teplota

3. část
Stav rozkladu
org. zbytku

1. den
2. den
……
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Jak vypadala tabulka na ZŠ Kociánka:

Zdroj: archiv autora
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3.3 Tematický blok č. 3 Na farmě – 6 hodin
3.3.1 Téma č. 1 Na zahradě – počet hodin 2
Cíl: zasít a zasadit rostliny, o které budou žáci s učitelkou pečovat a které mohou využít ve výuce
Rozvíjené kompetence: kompetence pracovní
1. Založení a osázení přenosných vyvýšených záhonů – 90 minut
Forma
skupinová
Metody
praktická
Pomůcky
zkumavky s vodou, vzduchem, zeminou, obrázky znázorňující světlo a teplo ze slunce, sadbovač,
kompost, zemina, perlit, zahradnické lopatky, semínka a sazenice rostlin, koupený zahradnický
substrát, lepicí páska, štětce, kelímky s vodou, papírové ubrousky, obrázky rostlin a živočichů
z rašelinišť
Podrobně rozpracovaný obsah
Společně se s žáky podíváme, jak fungují pozorovací kompostéry, ukážeme si záznamy měření teplot,
které provedli. Zhodnotíme, kde probíhá rozklad rychleji, zda v části se žížalami nebo bez nich.
Za pomoci hry, kdy žáci sbírají zkumavky s vodou, vzduchem, zeminou a obrázky znázorňující světlo
a teplo ze slunce, s žáky přijdeme na to, co potřebuje semínko, aby vyrostlo.

Zdroj: archiv autora
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V návaznosti na tuto aktivitu si připravíme vlastní substrát pro pěstování rostlin. Použijeme kompost
k obohacení připravené zeminy o živiny dostupné pro rostliny.
Žáci s paní učitelkou předem připraví půdu, kterou vytěží na vhodném místě na pozemku školy.
Žáci lopatkami zapracují kompost do připravené zeminy ve vyvýšeném truhlíku. Pro udržení optimální
vlhkosti přidají perlit (amorfní vulkanické sklo s vysokým obsahem vody) a opět zapracují. Žáci se při
činnosti střídají.
Ukážeme žákům kupovanou zeminu a v uvedeném složení na obalu zjistíme, že obsahuje rašelinu.
Představíme živočichy a rostliny, kteří se vyskytují na rašeliništích. Pohovoříme, kde v současné době
probíhá těžba rašeliny v ČR, odkud se rašelina dováží, k čemu se používá a jaké jsou dopady těžby
rašeliny na životní prostředí.
Každý žák zasadí jednu bylinu (pažitku, bazalku, majoránku, tymián…)
U vyvýšeného truhlíku mohou pracovat maximálně 2 žáci. Ostatní žáci vyrábí u stolu sadbový pásek.
Papírovou lepicí pásku připevní izolepou ke stolu, pásku navlhčí štětečkem s vodou a pokladou semínky
(ředkvičky, salát, kmín). Přes semínka položí natrhaný papírový ubrousek, díky kterému nebudou
semínka vypadávat. Sadbový pás zasadí nastojato do připraveného truhlíku, případně do venkovního
záhonu. Zasazené rostliny zalijí, vyzkouší práci s konvičkou a rozprašovačem.

Zdroj: archiv autora
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Zdroj: archiv autora

3.3.2

Téma č. 2 Zvířata na farmě – počet hodin 3

Cíl: procvičení řeči, sluchu, pojmenování zvířat, přiřazování mláďat, obydlí, hospodářských produktů,
místa v potravním řetězci, praktická činnost a péče o hospodářská zvířata
Rozvíjené kompetence: kompetence komunikativní (aktivita 1, 2, 3, 4, 5), kompetence pracovní
(aktivita 6)
1. Hledání dvojic zvířat pomocí zvuků – 10 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
dřevěná zvířátka, látkové pytlíčky
Podrobně rozpracovaný obsah
Nejprve si s žáky vysvětlíme rozdíl mezi divokým a domácím zvířetem na konkrétním příkladu (kuna,
liška, prase divoké a domácí), pro názornost používáme dřevěná zvířata (makety zvířat). Každý dostane
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do ruky pytlíček s domácím zvířetem uvnitř. Zjistí, co má za zvíře, ale nesmí to prozradit. Musí si
uvědomit, jaký zvuk zvíře vydává. Pedagog žáky obchází a může radit. Na signál zazvonění zvonečku
začnou žáci vydávat zvuk svého zvířete a zároveň hledat další, kteří vydávají stejný zvuk. Měli by utvořit
dvojice samce a samici jednoho druhu.
Aktivita je vhodná pro 1.–2. ročník ZŠ a pro třídy prvního stupně školy speciální, pro žáky 3.–5. ročníku
ZŠ můžeme vynechat.
2. Zvířecí rodiny – 10 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
dřevěná zvířátka
Podrobně rozpracovaný obsah
Máme vytvořeny dvojice zvířat (samici a samce) z předešlé aktivity. Úkolem žáků je vybrat správné
mládě, aby zvířecí rodiny byly úplné. Společně pak zvířecí rodiny pojmenujeme (kráva, býk, tele, ...).
Aktivita je vhodná pro 1.–2. třídu ZŠ a pro třídy prvního stupně školy speciální, pro žáky 3.–5. ročníku
ZŠ můžeme vynechat.

3. Kde zvíře bydlí – domeček, příbytek – 10 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
dřevěná zvířátka, obrázky zvířecích obydlí
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci přiřadí obrázek správného obydlí k jednotlivým zvířecím rodinám a společně je pojmenujeme
(bouda, králíkárna, kurník, chlév, ...).
Aktivita je vhodná pro 1.–2. třídu ZŠ a pro třídy prvního stupně školy speciální, pro žáky 3.–5. ročníku
ZŠ můžeme vynechat.
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4. Užitek zvířat – 10 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
dřevěná zvířátka, obrázky, skutečné produkty, makety nebo obaly skutečných produktů (láhev
od mléka, jogurtu, ovčí vlna, klubíčko vlny, svetr)
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si produkty prohlédnou a pojmenují, následné přiřadí k danému zvířeti. Probereme pojem savci,
pro koho je původně určeno mléko.
Aktivita je vhodná pro 1.–2. ročník ZŠ a pro třídy prvního stupně školy speciální, pro žáky 3.–5. ročníku
ZŠ můžeme vynechat.

5. Potravní řetězec, pyramida – 10 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
pracovní listy, psací potřeby, pomůcka Žeru tě!
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci vyplní pracovní list, napíší svůj odhad, jakého věku se mohou dožít domácí zvířata (kůň, koza,
slepice). Co žere prase a co králík? Navážeme rozdělením zvířat na býložravce, masožravce a všežravce.
Hrozí nějaké nebezpečí slepici ve výběhu? Přijdeme na kunu, lišku. Můžeme zařadit též pomůcku
z Lipky s názvem Žeru tě! Žáci ve dvojicích sestavují potravní řetězce.
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Napiš svůj odhad, kolika let se může dožít:
kůň ………………… let

[1]

koza ………………… let

[2]

slepice ……………… let

[3]

Co všechno žere prase?
……………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

[4]

Co si dá k jídlu králík?
………………………………………
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[5]
Zdroje obrázků:
[1] Puzzle-puzzle [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.puzzle-puzzle.cz/dinopuzzle-kun-zlatohrivak-xl-300-dilku-d116313/
[2] Naturfoto.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/koza-domacifotografie-11821.html
[3] Slepicar.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z:
nepodcenujte-ucpane-vole-u-slepice.html

https://www.slepicar.cz/blog/256-

[4]
Radiokromeriz.cz
[online].
2019
[cit.
2019-05-25].
z: https://www.radiokromeriz.cz/novinky67_zabijacka-v-primem-prenosu.html

Dostupné

[5] Zoopraha.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.zoopraha.cz/zvirata-aexpozice/lexikon-zvirat?d=365-kralik-domaci&start=

6. Návštěva farmy – 135 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní, názorně demonstrační, praktická
Pomůcky
hrábě, rýče, vidle, pracovní rukavice, ošatka na
vajíčka, obrázky vývoje kuřete ve vajíčku a stavby
slepičího vejce, lupy

Zdroj: archiv autora

53

Podrobně rozpracovaný obsah
S žáky navštívíme farmu. Průvodcem je pracovník farmy. Školní farma ZŠ Kociánka Brno nabízí tyto
možnosti:
- sběr slepičích vajec, ukázka volného výběhu a klece pro slepice ve velkochovech, čištění výběhů,
krmení koní, vedení koní na pastvu, vizuálně i hmatem rozlišit rozdíl seno x sláma s vysvětlením, z čeho
pocházejí, pozorování rozkladačů, kteří žijí v koňském hnoji (nosorožík kapucínek ad.), prohlídka
traktoru, prohlídka skleníku, nácvik rytí a hrabání hráběmi.
Můžeme doplnit o obrázky vývoje kuřete a stavby slepičího vejce. Žáci sestavují samostatně, ve skupině
provedeme kontrolu.
Praktické činnosti na farmě zařadíme dle schopností žáků.

Zdroj: archiv autora

Prohlídka traktoru:

Zdroj: archiv autora
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3.4 Tematický blok č. 4 Příběhy od rybníka
Anotace: Tento blok je koncipován jako školní výlet, obsahuje tři hlavní témata: život ve vodě, vaření
na ohni a výtvarná činnost – tisk na látku. Mezi bloky je počítáno s časem na svačinu i oběd.
3.4.1 Téma č. 1 Pohádka o ropuše, ještěrce a bruslařkách – 15 minut
Cíl: představení se navzájem, navození vstřícné atmosféry, motivace žáků, vtažení do světa vodních
živočichů
Rozvíjené kompetence: kompetence k učení (aktivita 1, 2)
1. Úvod, přivítání, představení pedagogů a žáků – 5–10 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagogové se představí, přivítají žáky na Jezírku, představí Lipku a její činnost, představí se i žáci.
2. Pohádka o ropuše, ještěrce a bruslařkách – 15 minut
Forma
skupinová
Metody
divadlo, slovní metody
Pomůcky
zvoneček,
gázy,
kostky
na
sezení/židle/stůl,
loutka
ropuchy
a ještěrky, živý čolek ve vodě ve
4l láhvi/obrázek
čolka,
obrázek
bruslařky
v nadživotní
velikosti,
autíčko, houba a mýdlová voda v misce
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagogové s pomocí loutek, obrázků
a autíčka sehrají pohádku – viz část 2.

Zdroj: archiv autora
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3.4.2 Téma č. 2 Pokusy s vodou – 60 minut
Cíl: samostatná práce, formulace hypotézy, ověření pokusem, zhodnocení
Rozvíjené kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, k učení

1. Pokusy s vodou – 60 minut
Forma
skupinová
Metody
slovní, názorně demonstrační, praktická
Pomůcky
stůl, kádinky, kolíčky s nalepenými stromy z filtračního papíru, voda obarvená potravinářskou barvou,
lahvičky od tuše, skleněné lahvičky, studená voda obarvená na modro, teplá voda obarvená
na červeno, misky, kancelářské sponky, uhly, ořezávátka, kapátka, tekuté mýdlo/saponát na nádobí,
olej, korkové zátky, skleněné kuličky, obrázky rybníka v létě a v zimě s vyznačenou teplotou vody
v různých vrstvách, příp. laboratorní teploměr
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog pokládá otázky: Odkud a jak rostliny čerpají vodu? K čemu ji potřebují? Pedagog rozdá
jednotlivcům nebo do dvojic kádinky. Na ně si žáci připnou kolíčky se stromy z filtračního papíru. Pak
vlijí tolik obarvené vody, aby byly kořeny ponořené. Pozorují, jak tekutina stoupá papírovým stromem
nahoru.
Do skupin rozdáme 4l lahve s vodou. Žáci dostanou také korkovou zátku a skleněnou kuličku. Co se
s předměty stane, pokud je dáme do vody? Ověříme. Zátka plave, kulička klesne ke dnu, má větší
hustotu.
Různou hustotu má i voda při různé teplotě. Ukážeme si obrázek rybníka v létě a v zimě. Vzpomeneme
si na plavání v létě v rybníce a teplotu vody u hladiny a ve větší hloubce, na to, že led plave u hladiny,
pod ledem je voda kapalná a má vyšší teplotu než led. Rozdáme žákům lahvičky od tuše a necháme je
nalít si do lahviček modře obarvenou vodu o nižší teplotě, než je ta ve velké lahvi. Malou lahvičku
položíme na dno té velké a pozorujeme, že chladná modrá voda z lahvičky pomalu vytéká a zůstává
u dna. Pak rozdáme skleněné lahvičky a žáci si je naplní po okraj červeně obarvenou vodou o výrazně
vyšší teplotě, než je ta ve velké lahvi. Když pak skleničku postavíme na dno velké lahve, teplejší červeně
obarvená voda stoupá k hladině, neboť má nižší hustotu. Teploty vod v různých lahvičkách můžeme
nechat žáky změřit teploměrem.
Do skupin rozdáme žákům misky s vodou a kancelářské sponky, které se pokusí položit na hladinu,
stejně jako na hladině plavou a povrchového napětí využívají bruslařky a vodoměrky. Sponky musí být
suché. Pak si každý žák ořezávátkem nastrouhá piliny z uhlů a nasype je na hladinu vody v misce.
Kapátkem pak kápnou kapku detergentu a pozorují, co se s pilinami a sponkami stane. Detergent
poruší povrchové napětí, piliny to odsune ke kraji a sponky se propadnou do vody.
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Zdroj: archiv autora

Poslední pokus dokazuje opět
rozdílné hustoty, tentokrát vody
a oleje. Co se stane, když do
vody kápneme olej? Olej plave
na hladině, stejně jako ropa na
moři, motorové oleje na hladině
rybníka.
Zdůrazníme škodlivost pro
živočichy – smáčení peří ropou,
úbytek kyslíku ve vodě.

Zdroj: archiv autora

Informační podklad k dispozici zde:
Vzlínavost vody:


Fyzikální pokus: Vzlínavost vody. Matfyz.cz [online]. Dostupné
z: https://www.matfyz.cz/clanky/1113-fyzikalni-pokus-vzlinavost-vody

Tepelný režim ve vodách:


Jana Říhová Ambrožová: Encyklopedie hydrobiologie. E-learning VŠCHT Praha [online].
Copyright © copyright [cit. 06.05.2020]. Dostupné z: https://elearning.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=T000



Vodní nádrže | Zeměpisec.cz. Michal Vojtěchovský: GIS a regionální rozvoj | Zeměpisec.cz
[online]. Copyright © [cit. 06.05.2020]. Dostupné z: https://zemepisec.cz/hydrologie/vodninadrze/

57

3.4.3 Téma č. 3 Odchyt a pozorování vodních bezobratlých živočichů – 50 minut
Cíl: žák šetrně manipuluje s živočichy, pozoruje je
Rozvíjené kompetence: kompetence občanské
1. Odchyt a pozorování vodních bezobratlých živočichů – 50 minut
Forma
skupinová
Metody
názorně demonstrační, praktická
Pomůcky
krabičkové lupy, síťky pro odchyt vodních bezobratlých, misky
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog nejdříve poučí žáky o bezpečném chování u vody, provede krátkou instruktáž k bezpečnosti
při chytání živočichů a k opatrnému zacházení s těmi odchycenými. Poté pedagog nechá žáky rozdělit
do dvojic či trojic a rozdá do každé skupiny potřeby pro odchyt (sítka, misky). Úkolem žáků je vylovit co
nejvíce různých druhů vodních živočichů, přemístit je do misek na stole či lavičce pod vrbou
a pozorovat je. Asi po 15 minutách si živočichy prohlédneme společně. Pedagog zdůrazní význam
živočichů ve vodě – čistota vody, potrava pro větší živočichy.
Žáci mohou použít určovací klíče k určení druhů odchycených živočichů.
Následně žáci s pomocí pedagoga odchycené živočichy vypustí.
Žáky, kteří se pohybují na vozíku, můžeme při této činnosti z vozíků sundat a posadit je na dřevěné
molo u jezírka. Spolu s asistentkami mohou zkusit odchytávat živočichy síťkou nebo je jen pozorovat
ve vodě a na hladině.

Zdroj: archiv autora
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3.4.4 Téma č. 4 Vývojová stádia živočichů – 25 minut
Cíl: žák přiřadí k sobě dvojici larvy a dospělce stejného druhu. Žák popíše vývojová stádia žáby a vážky
Rozvíjené kompetence: kompetence k učení
1. Pexeso Larvy a dospělci – 20 minut

Forma
skupinová
Metody
praktická, hra
Pomůcky
dvě sady dřevěného pexesa Larvy
a dospělci, plakát rybník (od
Sdružení Tereza)

Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Rozložíme pexeso obrázky nahoru. Pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami jsou obrázky
nalepené na zaoblených čtvercích z překližky, aby se žákům lépe uchopovaly. Pro žáky bez problémů
s motorikou ruky můžeme pexeso vyrobit pouze z tvrdého papíru, případně zalaminovat kvůli delší
životnosti, můžeme také vyrobit více dvojic. Žáci najdou obrázky těch živočichů, které odchytli. Pak
k nim najdou dvojici znázorňující dospělce či larvu jejich druhu, nápovědou je stejná barva pozadí
u larvy a dospělce. Na plakátu si živočichy společně ukážeme. Na závěr si žáci zahrají ve dvou skupinách
klasické pexeso.
2. Skládání modelů vývoje žáby, puzzle vývoj rosničky a vývoj vážky – 10 minut
Forma
skupinová, ve dvojicích
Metody
praktická
Pomůcky
modely vývoje žáby, puzzle Vývoj
rosničky a Vývoj vážky – do dvojice

Zdroj: archiv autora
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Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci ve skupinách poskládají plastové modely vývojových stádií žáby (vajíčko, pulec s ocáskem, pulec
s ocáskem a zadníma nohama, pulec s ocáskem a všema nohama, žába). Žáci poskládají 5ti-vrstvé
puzzle vývoje rosničky a vážky.
3.4.5 Téma č. 5 Placky z kynutého těsta na ohni – 60 minut
Cíl: procvičení hrubé motoriky při přinášení, lámání a řezání dřeva. Procvičení jemné motoriky při
tvarování placek z kynutého těsta, obracení pečících se placek na plátech a při mazání placek povidly
či pestem
Rozvíjené kompetence: kompetence pracovní, sociální a personální
1. Příprava a rozdělávání ohně – 30 minut
Forma
skupinová
Metody
praktická
Pomůcky
pily, kozy na řezání dřeva, zápalky a škrtátko, rošt, pláty
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog poučí žáky o bezpečnosti práce.
Žáci společně s pedagogem přinesou
z lesa suché větve na přikládání na oheň,
drobnější větve nalámou, větší kusy
položí na kozy a nařežou pilami.
Vyzkoušejí
si
škrtání
zápalkou.
Rozděláme
oheň,
žáci
spolu
s pedagogem přikládají. Až se oheň
dostatečně rozhoří, položíme na něj rošt
a na něj pláty na pečení.
Zdroj: archiv autora
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2. Příprava, pečení a konzumace placek z kynutého těsta – 30 minut
Forma
skupinová
Metody
praktická
Pomůcky
stůl, kynuté těsto, lžíce, podložky,
tácy, mouka na podsypání, rošt
a pláty na pečení na ohni, obracečka,
nože, pesto, povidla, talířky

Zdroj: archiv autora

Podrobně rozpracovaný obsah
Asi dvě hodiny předem je třeba připravit kynuté těsto. Žáci si z přidělené lžíce kynutého těsta tvarují
placku, položí na tác. Placky pečeme na plátech na ohni v tee-pee, obracíme obracečkou, hotové placky
pokládáme na talíř. Oheň nesmí být moc prudký, lepší je větší vrstva žhavého uhlí a jen mírný plamen.
Žáci si hotové placky donesou ke stolu a potřou povidly nebo pestem, snědí.
3.4.6 Téma č. 6 Látkové batůžky – 50 minut
Cíl: procvičování jemné motoriky, vyrobit si užitečný předmět na památku z Jezírka.
Rozvíjené kompetence: kompetence pracovní
1. Potisk látkových batůžků textilními barvami – 50 minut
Forma
skupinová
Metody
praktická
Pomůcky
stoly, pracovní ubrusy na ochranu
stolů, látkové batůžky, tvrdé desky
a noviny dovnitř batůžků, šablony,
papírové pásky, barvy na textil,
houbičky na tiskání, kelímky

Zdroj: archiv autora
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Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci si s pomocí pedagogů vloží do vybraného látkového batůžku tvrdé desky, aby se barva nepropila
skrz. Vyberou si šablonu, položí na batůžek a okraje přilepí k látce pomocí papírové pásky. Malé
množství každé barvy na textil pedagog přelije do kelímku, doplňuje, pokud je potřeba. Žáci pomocí
houbiček nanášejí barvu přes šablonu na batůžek. Potisknutý batůžek přenesou žáci na místo, kde se
výrobky budou sušit, sundají opatrně papírové pásky a šablonu, šablonu umyjí a dají sušit na vyhrazené
místo. Suché výrobky pedagog posbírá a předá učitelce do školy. Tisky je třeba ve škole ještě zažehlit.
3.4.7 Téma č. 7 Hodnocení – 5–10 minut
Cíl: vyjádřit vlastními slovy, co mi líbilo a nelíbilo, co bylo nového
Rozvíjené kompetence: kompetence komunikativní
Forma
skupinová
Metody
slovní
Pomůcky
loutka žáby
Podrobně rozpracovaný obsah
Pedagog se zeptá, co nového se žáci dozvěděli, které aktivity je zaujaly. V kroužku žáci odpovídají,
používají loutku žáby jako mikrofon (= mluvící předmět).
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 rizika znevážení nebo
posměchu.
Žáci si zopakují a propojí průběh celého výukového bloku, orientují se ve vlastních pocitech
z proběhlých aktivit, vyslechnou pocity a názory ostatních.
Pedagog s žáky zopakuje, co celý den společně dělali a zdůrazní, že v závěrečném kruhu sdílíme zážitky,
nálady, názory, nejedná se o diskuzi, ale právě jen o sdílení – říkáme ostatním, jak na tom jsme,
a dozvídáme se od ostatních, jak na tom jsou oni. Po kruhu koluje mluvící předmět, kdo jej má v ruce,
může se vyjádřit k položené otázce. Pedagog si může naformulovat otázku dle libosti s přihlédnutím
k cíli aktivity.
V kruhu platí pro všechny stejná pravidla. Jsou to tato:
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.
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4. V kruhu každý zůstává od začátku až do konce.
5. Každý může říct svůj názor, který ostatní vyslechnou. Nemusí s ním souhlasit, ale musí si ho
vyslechnout, aniž by se k němu jakkoli vyjadřovali, nebo jej hodnotili.
Poznámky a varianty:
Pokud má skupina problém sedět v kruhu, je možné znova zdůraznit, proč děláme právě tento útvar
a že slušným sezením v kruhu vyjadřujeme úctu k ostatním.
„Drsnost“ pravidel je možné nastavit dle nastavení skupiny – některé skupiny zvládnou kruh, i když žáci
leží, některé musí sedět na zemi, aby vydržely nedělat kotrmelce.
Některé skupiny zvládnou kruh i venku, obecně ale lépe funguje uvnitř (méně rušivých vlivů,
bezpečnější atmosféra).
Jsou-li ve skupině přítomni výrazně neklidní žáci, je výhodné, když si pedagog sedne vedle nich.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu
Příloha 1 – Tematický blok č. 3, téma č. 2, aktivita č. 5

Napiš svůj odhad, kolika let se může dožít:
kůň ………………… let

[1]

koza ………………… let

[2]

slepice ……………… let

[3]

Co všechno žere prase?
……………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

[4]
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Co si dá k jídlu králík?
………………………………………

[5]
Zdroje obrázků:
[1] Puzzle-puzzle [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.puzzle-puzzle.cz/dinopuzzle-kun-zlatohrivak-xl-300-dilku-d116313/
[2] Naturfoto.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/koza-domacifotografie-11821.html
[3] Slepicar.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z:
nepodcenujte-ucpane-vole-u-slepice.html

https://www.slepicar.cz/blog/256-

[4]
Radiokromeriz.cz
[online].
2019
[cit.
2019-05-25].
z: https://www.radiokromeriz.cz/novinky67_zabijacka-v-primem-prenosu.html

Dostupné

[5] Zoopraha.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.zoopraha.cz/zvirata-aexpozice/lexikon-zvirat?d=365-kralik-domaci&start=
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů
Příloha 1 – Tematický blok č. 3, téma č. 2, aktivita č. 5

Napiš svůj odhad, kolika let se může dožít – řešení:
kůň ……20–40…… let

[1]

koza ……15–18……… let

[2]

slepice ……10–19…… let

[3]

Co všechno žere prase?
šrot, nasekané spařené kopřivy, vařené brambory, různé zbytky jídla, voda

[4]

Co si dá k jídlu králík?
Tráva, seno, voda, tvrdé pečivo, zbytky zeleniny
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[5]
Zdroje obrázků:
[1] Puzzle-puzzle [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.puzzle-puzzle.cz/dinopuzzle-kun-zlatohrivak-xl-300-dilku-d116313/
[2] Naturfoto.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/koza-domacifotografie-11821.html
[3] Slepicar.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z:
nepodcenujte-ucpane-vole-u-slepice.html

https://www.slepicar.cz/blog/256-

[4]
Radiokromeriz.cz
[online].
2019
[cit.
2019-05-25].
z: https://www.radiokromeriz.cz/novinky67_zabijacka-v-primem-prenosu.html

Dostupné

[5] Zoopraha.cz [online]. 2019 [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.zoopraha.cz/zvirata-aexpozice/lexikon-zvirat?d=365-kralik-domaci&start=
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Příloha č. 2 – Tematický blok č. 3, téma č. 2, aktivita č. 5

Zdroj: Květnaté louky | Agrostis. TRAVNÍ OSIVO,
trávníky • Agrostis.cz | Agrostis [online]. Copyright ©
Agrostis Trávníky, s.r.o., [cit. 06.05.2020]. Dostupné z:
http://www.agrostis.cz/hlavnistranka/nabidka/druhove-pestre-smesi-nabidkasmesi-bylinnych-travniku-a-kvetnatych-luk/kvetnatelouky agrostis.cz

Zdroj: pole - Fotogalerie Digimanie. Digimanie | homepage
[online]. Copyright ©2000 [cit. 06.05.2020]. Dostupné z:
https://www.digimanie.cz/galerie/showimage.php?i=17926

Zdroj: Poradíme s kompostováním během zimy (2. část) Dům a Interiér. Dům a Interiér - pro vaše bydlení [online].
Dostupné z: https://www.dum-a-interier.cz/poradime-skompostovanim-behem-zimy-2-cast/

Zdroj: Modelový les Česká republika [online]. Copyright ©
Modelový les Česká republika [cit. 06.05.2020]. Dostupné z:
https://www.modelovyles.cz/

Podklady pro tematický blok č. 1:


Žížaly a jejich význam pro zlepšování kvality půdy . Home [online]. Copyright © 2015 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: http://bioinstitut.cz/cz/publikace/zizaly-a-jejich-vyznam-prozlepsovani-kvality-pudy



Miko, L. et al.: Život v půdě. Příručka pro začínající půdní biology. Lipka, Brno, 2019, 240 s.



Časopis Veronica. Časopis Veronica [online]. Dostupné z:
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2117



PIŽL, Václav. Žížaly České republiky = Earthworms of the Czech Republic. Uherské Hradiště:
Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2002. 154 s. Sborník Přírodovědného klubu
v Uherském Hradišti, suppl. 9. ISBN 80-86485-04-8.



PIŽL, Václav. Žížaly Vysočiny. [Jihlava]: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině,
2017. 1 složený list (6 nečíslovaných stran).
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Prostomium – tematický blok č. 1, téma č. 2, aktivita č. 3 – Prostomium and mouth — Science
Learning Hub. Welcome! — Science Learning Hub [online]. Copyright © 2007 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://www.sciencelearn.org.nz/images/2800-prostomium-andmouth

Žížaly povrchové, žížaly v horních vrstvách a ž. hlubinné:
Host Apetýtu: Václav Pižl | Brno. Český rozhlas Brno [online]. Copyright © 1997 [cit. 06.05.2020].
Dostupné z: https://brno.rozhlas.cz/host-apetytu-vaclav-pizl-8076273
Žížala jako invazní druh:
Invazi žížal zahájily lodě přistěhovalců | Plus. Český rozhlas Plus [online]. Copyright © 1997 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/invazi-zizal-zahajily-lode-pristehovalcu-6626361
Naše nejdelší žížala:
Nejdelší žížala České republiky | Dvojka. Český rozhlas Dvojka [online]. Copyright © 1997 [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/nejdelsi-zizala-ceske-republiky-7530271
Proč mizí žížaly z české přírody, žížalí farmy:
Události v regionech (Praha) — iVysílání — Česká televize. Česká televize [online]. Copyright © [cit.
06.05.2020]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionechpraha/218411000140806-udalosti-v-regionech/titulky

Podklady pro tematický blok č. 4:
Vzlínavost vody:


Fyzikální pokus: Vzlínavost vody. Matfyz.cz [online]. Dostupné
z: https://www.matfyz.cz/clanky/1113-fyzikalni-pokus-vzlinavost-vody

Tepelný režim ve vodách:


Jana Říhová Ambrožová: Encyklopedie hydrobiologie. E-learning VŠCHT Praha [online].
Copyright © copyright [cit. 06.05.2020]. Dostupné z: https://elearning.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=T000



Vodní nádrže | Zeměpisec.cz. Michal Vojtěchovský: GIS a regionální rozvoj | Zeměpisec.cz
[online]. Copyright © [cit. 06.05.2020]. Dostupné z: https://zemepisec.cz/hydrologie/vodninadrze/
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II
Povinně volitelná aktivita č. 3, 4, 6 a 7

Zpráva o ověření programu v praxi
ZÁVĚREČNÁ
V průběžné zprávě uvádějte informace o ověření programu s jednou ověřovací skupinou
v případě, že bude probíhat následné ověření s další ověřovací skupinou.
V závěrečné zprávě uvádějte souhrnné informace shrnující/rekapitulující celý proces
(všechna) ověření programu, popř. informace o ověření programu, které bude realizováno jen
s jednou ověřovací skupinou.

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

Příjemce
Registrační číslo projektu
Název projektu

BUDKA - budování kapacit a
a formálního vzdělávání na Lipce

Název vytvořeného programu

Příběhy z přírody

Pořadové číslo zprávy o realizaci

2

spolupráce

neformálního

II.
Místo ověření programu

Datum ověření programu

Cílová skupina,
s níž byl program ověřeni

Lipka – pracoviště Jezírko

2019

1.–7. třída, ZŠ Kociánka
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III.
1. Stručný popis procesu ověření programu
a) Jak probíhalo ověření programu (organizace, počet účastníků, počet realizátorů atd.)?
První a poslední část cyklu proběhla formou ekologického výukového programu (EVP) na pracovišti
Jezírko pod vedením pedagogických pracovnic J. Pavlíčkové a E. Kazdové. V období mezi těmito
bloky proběhly dvě lekce v jednotlivých třídách přímo ve škole a jejím okolí za účasti pedagogické
pracovnice J. Pavlíčkové z Lipky. Počet žáků kolísal od 5 do 8 dle velikosti dané třídy a momentální
nemocnosti. Všechny bloky absolvovali žáci v doprovodu svých učitelek a asistentek, které jim byly
nápomocny při jednotlivých činnostech. Speciální školy pracují s věkově různorodými skupinami,
sestavenými spíše podle intelektových a fyzických schopností žáků, proto se mezi žáky 3. až 5. třídy
vyskytoval také prvňáček nebo žáci 7. třídy.
b) Jaký byl zájem cílové skupiny?
Žáci byli předem namotivováni, mnozí z nich pracoviště Jezírko již znali a těšili se na zajímavou
a příjemnou formu výuky. Na další lekce se těšili také na samotné pedagožky.
c) Jaká byla reakce cílové skupiny?
Žáci reagovali ve všech částech cyklu velmi kladně. Bylo patrné, že je témata zaujala a k aktivitám
přistupovali s nadšením.
2. Výsledky ověření
a) Výčet hlavních zjištění/problémů z ověřování programu:
- Na první blok bylo připraveno více aktivit, než se dalo stihnout, některé byly hodnoceny jako pro
žáky docela složité, i když je s pomocí nakonec zvládli. V dalším průběhu po konzultacích
s učitelkami byla náročnost aktivit připravovaných pro další části lépe přizpůsobena schopnostem
žáků.
b) Návrhy řešení zjištěných problémů:
-

Připravené aktivity s novými zajímavými pomůckami, které byly připraveny nad rámec
proběhnuvšího prvního bloku, byly zařazeny do opakování, které proběhlo při lekcích
ve škole.

c) Bude/byl vytvořený program upraven?
-

Náročnost a počet aktivit byl přizpůsoben schopnostem a možnostem žáků.

d) Jak a v kterých částech bude program na základě ověření upraven?
- z metodiky pro mladší žáky vypustíme část o rozmnožování žížal
- zjednodušíme prohlídku půdního válce v hale
- dále viz bod 2b
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3. Hodnocení účastníků a realizátorů ověřeníii
a) Jak účastníci z cílové skupiny hodnotili ověřovaný program?
Hodnocení probíhalo formou rozhovoru.
b) Co bylo v programu hodnoceno v rámci ověřovací skupiny nejlépe?
Žákům se líbily zejména praktické činnosti a úvodní pohádky.
c) Jak byl hodnocen věcný obsah programu?
Žáci i učitelky oceňovali adekvátní množství nových informací, práci s pomůckami rozvíjejícími
jemnou motoriku.
d) Jak bylo hodnoceno organizační a materiální zabezpečení programu?
Program využívá nových pomůcek, které se žákům velmi líbily a které byly zakoupeny a vytvořeny
pro potřeby programu.
e) Jak byl hodnocen výkon realizátorů programu?
Při první části cyklu programů bylo patrné, že pedagožky byly žákům sympatické, nebyl problém
s navazováním kontaktu. Při dalších setkáních bylo vidět, že si žáci pedagožky pamatují a těší se
na ně. Nebyly zaznamenány žádné reakce, které by svědčily o nelibosti žáků směrem k vyučujícím.
f)

Jaké měli účastníci výhrady/připomínky?

Účastníci neměli žádné výhrady/připomínky.
g) Opakovala se některá výhrada/připomínka ze strany účastníků častěji? Jaká?
viz bod 3 f)
h) Budou případné připomínky účastníků zapracovány do další verze programu?
Pokud ne, proč?
viz bod 3 f)
i)

Jak byl program hodnocen ze strany realizátorů programu?

Program se pedagožkám učil dobře, obtížnost aktivit byla díky konzultacím s učitelkami ZŠ Kociánka
dobře nastavena, žáci byli velmi šikovní a milí.
j)

Navrhují realizátoři úpravy programu, popř. jaké?

viz bod 2 b, c, d.
k) Budou tyto návrhy realizátorů zapracovány do další verze programu? Pokud ne, proč?
Návrhy realizátorů budou zapracovány do metodiky k programu.
l)

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

Konkrétní výčet úprav je sepsán výše v bodě 2.
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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 model EMA, tedy odkazem na stránky Lipky, kde budou materiály
taktéž ke stažení.
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