
 

 

4.  Časné jaro 
 
O co jde? 
 
Jaro je čas velkých změn a pohybů nejen v přírodě, ale i pro člověka. Zkuste si s pomocí Na 
šťopkách část těchto procesů zmapovat. A jelikož nejvíc nápadní jsou v tuhle dobu ptáci a 
rostliny, bude 4. kolo zaměřeno hlavně na ně. 
Opět platí, že není potřeba vypracovat všechny úkoly a konečnou podobou vašeho výzkumu 
bude prezentace nebo dokument v některém programu Microsoft office (Word, Powerpoint 
atd.) nebo Openoffice, použít můžete Corel Draw, Gimp, Photoshop. Výslednou práci můžete 
převést do formátu PDF. Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, pošlete nám ho třeba 
přes www.uschovna.cz . 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba. 
Uzávěrka čtvrtého kola je 4.4. 2010 24:00. 
 
A. Doma v teple 
 
Zkuste zodpovědět následující otázky: 
Co je to vlastně jaro a proč nastává?  
Přichází jaro na celé Zemi ve stejný čas?  
Jsou někde na Zemi oblasti, kde nepřichází vůbec? 
 
Připravte se na výlet do terénu, abyste věděli, co vlastně hledat. 
Budete především potřebovat jednoduchou tabulku, z které bude patrné, kdy přilétají 
jednotlivé ptačí druhy (pro měsíce únor, březen, duben). 
Udělejte si seznam kytek, které kvetou nejdříve a k nim si napište biotop (např. vlhká louka, 
listnatý les, zahrada…), abyste věděli, kam se na ně jít podívat. 
 
B. V terénu 
 
Najděte a vyfoťte kvetoucí rostliny a sestavte časový žebříček, kdy která vykvetla. 
Zaznamenejte biotop, ve kterém se nejčastěji vyskytují časně jarní rostliny. 
Proč si myslíte, že je to tento biotop? (jaké má vlastnosti) 
Tip na experiment: vyberte si jeden strom (či keř) vrby jívy („kočičky“), určete sever a jih a 
vyberte si 2 větvičky s pupeny – jednu otočenou k jihu a jednu k severu. Označte si je třeba 
barevným provázkem. Pak pravidelně zaznamenávejte, jak a kdy větvičky rozkvétají. Při 
každé návštěvě větvičky vyfoťte a vytvořte seriál (čím častěji vrbu vyfotíte tím lépe, dejte 
pozor, protože jakmile bude mít vhodné podmínky půjde růst celkem rychle).  
 
Zkuste si alespoň jednou každý týden vyhradit čas (může to být klidně při cestě ze školy nebo 
vycházce se psem) na pozorování ptáků a zapište si, jaké druhy jste viděli, v jakém množství a 
v jakém prostředí. Není třeba chodit do hlubokých lesů, ptáků bývá nejvíc v okolí lidských 
sídel (zahrady, parky, louky, polní krajina s lesíky…). Zaznamenejte, kdy jste viděli jaký druh. 
Soustřeďte se na stěhovavé ptáky. 
 



 

 

Návrh na experiment: zkuste si z následujících stránek stáhnout hlas ptáka, kterého jste 
pozorovali a následně hlasitě přehrát na místě, kde bylo pozorování uskutečněno. Stalo se 
něco? 
Všímejte si zpěvu ptáků – mění se nějak podle okolní situace (reagují na přítomnost člověka, 
kočky, jiného ptáka atd.)?  
Zkuste pozorovat, na jakých místech ptáci zpívají, je to stejné pro všechny pozorované 
druhy? 
 
C.   Fotografická dokumentace 
 
Fotografické úkoly jsou tentokrát sepsány v terénní části. Fotoaparát, ať už samostatný nebo 
třeba v mobilu, je velkou pomůckou k dokumentaci vašeho výzkumu. Vyzkoušejte si 
„investigativní“ postupy a pokuste se získat (v prezentaci pak opatřete datem pořízení a 
komentářem k fotce) alespoň některé z navržených obrázků. 

 
 
D.  Širší souvislosti 
 
Uveďte aspoň 2 důvody, proč jsou ptáci barevní a proč zpívají? 
Zjistěte, co je to jarní aspekt (listnatého lesa) a co jsou to heliofyty a sciofyty. 
 
E.  Zábava a potěšení 
 
Jaro je čas pohybu a jeho nejzjevnějším symbolem jsou ptáci. Létají na obrovské vzdálenosti 
– buřňák americký hnízdí v Antarktidě a zimuje až v severním Atlantiku. Člověk už od 
pradávna vzhlíží k nebi a k letícím ptákům a touží vzlétnout taky. Právě ptáci byli inspirací pro 
stavbu všech možných létacích strojů.  
Zkuste si vytvořit vlastní létající stroj z úplně obyčejného materiálu – z papíru. 
Papírových házedel je mnoho typů; dají se skládat na koleně nebo vytvářet přísně vědecky 
(jeden typ házedla vytvořili vědci z NASA). 
Většinou kopírují fyzikální principy, které umožňují létat i ptákům. Návody můžete hledat na 
internetu (některé jsme napsali i do zdrojů na konci tohoto textu). 
Vytvořte nějaké netradiční papírové házedlo; použijte papír, který byste už jinak vyhodili. 
Změřte, jakou nejdelší vzdálenost uletí váš model se startem ze země a kolik z prvního patra. 
Výsledky zdokumentujte (fotograficky, video, nákres) a nezapomeňte se nám pochlubit! 
 
Jak to provést a co k tomu budete potřebovat? 
 
Tentokrát bude vybavení trochu náročnější – budete potřebovat dalekohled. Pokud ho máte 
doma, máte vyhráno; pokud ne – nezoufejte a půjčte si od kamarádů nebo příbuzných. 
Nemáte strýčka myslivce?  
 
Na terénní výzkum budete tentokrát potřebovat také vhodné oblečení, protože zvláště časně 
z jara může být ještě slušná kosa a bláto. 



 

 

Při určování ptáků a rostlin se neobejdete bez vhodné literatury a klíčů. Některé lze 
nalézt i na internetu.  
Při fotografické dokumentaci se neobejdete bez fotoaparátu, kdyby byl ale pro vás 
z jakéhokoli důvodu nedostupný, dejte nám to vědět a nahraďte fotky třeba kresbami. 
 
Hodně štěstí! 
 
 
Kde získat knihy a informace 
 
Kromě městských a školních knihoven existují i knihovny specializované na přírodu a životní 
prostředí. 
Na stránkách http://www.csop.cz/prehledzo/prehled2.php najdete seznam základních 
organizací Českého svazu ochránců přírody, některé z nich půjčují nebo prodávají vhodné 
knížky, kromě toho jsou tu i další knihovny: 
 
Knihovna ekologického institutu Veronica - http://www.veronica.cz/?id=19 
Knihovna sdružení Nesehnutí - http://nhk.kexik.net/opac/index.php 
Knihovna Ekocentra Brno - http://www.ecb.cz/pomindex.php?co=ekoteka&undefined 
 
Zapletal, M. (1986): Výpravy za dobrodružstvím 
Hudec & kol. (2007): Příroda České republiky 
Deyl & Hísek (2001): Naše květiny 
Aichele & Golte-Bechtle (2001): Co tu kvete? 
Dungel & Hudec (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky 
Mullarney &  kol. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu  
 
http://botanika.wendys.cz/  
http://www.ptacisvet.cz/  
http://ptaci.czweb.org/hlasy-ptaku-zvuky.html - hlasy ptáků - rozcestník 
http://www.rozhlas.cz/hlas/12hlasu/ - hlasy ptáků 
http://www.paperairplanes.co.uk/best-paper-airplane.php - návody na vlaštovky i s videi 
http://www.funpaperairplanes.com/Plane%20Downloads.html - návody na vlaštovky 
stažitelné 
 
 
 


