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Úvod 

Tento materiál popisuje jednotlivé aktivity vytvořené pro osvětovou akci a je určen jako návod či inspirace 
pro učitele přírodovědných předmětů a další lektory a vedoucí dětských kolektivů. 

Jedná se o soubor aktivit pro třídy nižšího stupně ZŠ a pro veřejnost . Základní motivací je podnítit kladný 
vztah žáků a veřejnosti k přírodě. Specifikem při tvorbě a vedení programu bylo zaměření se na fenomén 
kolonizace volných stanovišť (lomů po ukončení těžby) živočichy a roli různých živočichů při vývoji 
ekosystému. Děti i dospělí se mj. dozví, kteří živočichové se šíří na nová stanoviště, za jakých podmínek, jak 
biotop dále ovlivňují, jakou roli mají v přírodě, ale také jak přítomnost těchto živočichů odhalíme atd. 
Základními výukovými principy, na kterých je akce postavena, jsou hra, zážitek a vlastní aktivita účastníků. 

Uplatňují se různé metody výuky (hra s  odměnou, pohyb, kreativita, zážitek, dramatizace). 

Akce byla vytvořena pro podmínky Lamacentra Hády, což je ekocentrum s chovem lam alpak, ovcí a  koz 

sídlící v bývalém vápencovém lomu v přírodovědně hodnotné lokalitě na kraji Brna. Naprostá většina všech 
aktivit je však přenositelná do jakéhokoli jiného prostředí. Všestranně vhodnější je realizace venku, ale je 

možné akci připravit i v interiéru. 

 

Základní popis akce 

Anotace 

Opuštěné lomy jsou na první pohled holými místy bez života. Nezůstanou však takové věčně. I  bez zásahu 

člověka postupně zarostou a ožijí. Ukážeme si, kdo neobydlené prostory kolonizuje nejdříve a jak prostředí 
připravuje pro příchod dalších. Poznáme, podle čeho si živočichové vybírají místo k životu, která zvířata 

můžeme potkat na jednom místě, která jsou široce rozšířená a která osídlují jen určité biotopy. Zjistíme také, 
jaký mohou mít například vápencové lomy význam pro některé druhy. Dozvíme se, jak provázané vztahy 

jsou mezi rostlinami a živočichy. Do role některých živočichů se také vžijeme a vyzkoušíme si něco z jejich 
života na vlastní kůži. 

Zařazení do RVP 

Dle rámcových vzdělávacích programů akce navazuje na průřezové téma Environmentální výchova a dále 

rozvíjí klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální i občanské. Ve 
výukovém programu je zastoupena vzdělávací oblast Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. 

Cílová skupina 

1. stupeň ZŠ a široká veřejnost (zejména rodiny s dětmi) 

Cíle 

 účastníci pochopí význam opuštěného lomu jako vhodného stanoviště pro řadu živočichů 

 účastníci si osvojí některé nejdůležitější vazby mezi živočichy a rostlinami (opylení, šíření, potrava, 
úkryt) 

 účastníci si osvojí či zopakují některé základní vlastnosti u nás žijících živočichů a jejich význam pro 
přírodu i člověka 



3 
 

Průběh akce 

Pro školy: 

Akce připravená pro školy trvá tři hodiny, naráz se jí účastní tři třídy a každou třídu provází jeden lektor. 
Během akce se třídy prostřídají na pěti připravených stanovištích. Pořadí stanovišť v  pomyslném kruhu je 
dáno, ale každá třída začíná, a tudíž i končí na jiném stanovišti. Vzhledem k tomu, že se třídy na stanovištích 
střídají, je nutné dodržovat časový harmonogram. Na stanovišti je třeba počítat s drobnou časovou rezervou 
na úklid stanoviště (opětovné připravení pomůcek pro další skupinu) a  přesun na další stanoviště. Počet 
stanovišť teoreticky umožňuje zapojení až pěti tříd naráz, ovšem z logistického hlediska by to bylo již dosti 
náročné. Otestovaný počet tří tříd vyhovuje. 

 

Časový rozvrh: 

9:00–9:15 úvod 

9:15–9:40 stanoviště 

9:40–9:55 přestávka na svačinu 

9:55–10:20 stanoviště 

10:25–10:50 stanoviště 

10:55–11:20 stanoviště 

11:25–11:50 stanoviště 

11:50– 12:00 vyhodnocení 

Při pozdějším příchodu skupiny na akci se krátí úvod a redukuje počet aktivit na prvním stanovišti, 
eventuálně se při větším zpoždění jedno stanoviště zcela vypouští. 

 

Pro veřejnost: 

Osvětová akce pro veřejnost na rozdíl od programu pro ZŠ probíhá celý den a  jednotlivá stanoviště nejsou 
časově omezena. (Časové dotace uvedené u jednotlivých aktivit se tedy týkají pouze akce pro školy.) 
Připravená stanoviště obsluhují dle potřeby jeden až dva lektoři a postupně seznamují s jednotlivými úkoly 
zájemce z řad veřejnosti. Komentují daná témata a používají připravené doplňkové materiály úměrně věku 
účastníků. Po splnění úkolů na stanovištích dostanou účastníci razítko do průvodního listu.  
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Úvod akce 
V úvodu lektor účastníky přivítá a uvede do problematiky, kterou se budou společně zabývat. Návodnými 

otázkami je motivuje pro další práci. (Kde to jsme? Co vidíme? Co je to za kámen? Jak to tu vypadalo po 
těžbě? Co se změnilo? Kdo tu může žít? Co způsobuje změny? Slyšeli jste pojem rekultivace? Atd.) Každý 

účastník dostane od lektora tzv. průvodní list. Na průvodním listu je stylizovaně namalován hádecký lom. 
Motivací účastníků je v průběhu akce posbírat všechna razítka s  živočichy (pták, včela, pavouk, žába, lama), 

aby lom symbolicky zabydleli. Razítka získají po absolvování aktivit na každém z pěti stanovišť.  
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Stanoviště PTÁCI 

Časová dotace pro ZŠ 

Max. 30 minut – včetně přidělení razítek, uklizení stanoviště a přesunu na další stanoviště.  

Materiál a pomůcky 

 magnetická tabule 

 21 karet podlepených magnetickou fólií – sedm trojic – jméno ptáka, indicie k určení ptáka, obrázek 

ptáka 

 plyšoví ptáci reálného vzhledu a vydávající reálný zpěv (k dostání např. u České společnosti 
ornitologické) 

 plakát Ptáci na krmítku 

 vzorky materiálů vhodných či nevhodných na stavbu hnízda 

 plátěné pytlíky (počet dle množství vzorků materiálů na hnízdo), 

 model hnízda s ptáčaty (ptáčata např. z ruliček od toaletního papíru s dolepenými otevřenými 
papírovými zobáčky) 

 prádelní kolíčky (jeden pro každé dítě) 

 želatinové žížalky v několika mělkých miskách 

Aktivity 

1. Třídění ptáků dle ekologických nároků (cca 10 minut) 

2. Poznávání ptáků podle zpěvu / vzhledu (cca 5 minut) 

3. Hnízdní ekologie ptáků (cca 5 minut) 

4. Pohybová aktivita – krmení ptáčat (cca 10 minut) 

 

Aktivita č. 1: Třídění ptáků dle ekologických nároků 

Časová dotace: cca 10 minut 

Cíl a motivace: Naučit účastníky rozpoznávat různé druhy ptáků, zejména uvědomit si rozdíly v potřebách 
různých druhů ptáků, umět odhadnout, jaké druhy můžeme očekávat v určitém typu prostředí. 

Připraveno: Magnetická tabule a sedm sad (trojic) magnetických kartiček se jménem ptáka (bažant, čáp, 
káně, krkavec, sojka, sova, strakapoud), indicií k určení ptáka a obrázkem ptáka. 

Průběh: Lektor uvede účastníky do problematiky. Různí ptáci vyhledávají různá prostředí vyhovující jejich 

potřebám (hnízdní a potravní ekologie aj.). Jaká prostředí nabízejí opuštěné lomy? Kteří ptáci se tu mohou 
objevit a kteří ne? 

Úkolem pro účastníky je správně sestavit trojice kartiček – konkrétně přiřadit kartičky s  obrázkem ptáka a se 
jménem ke kartičce s popisem ptáka připravené na magnetické tabuli. Na začátku dostane každý 
účastník/dvojice nejméně jednu kartičku s obrázkem nebo jménem. Lektor výsledek vyhodnotí a  komentuje. 
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Aktivita č. 2: Poznávání ptáků podle zpěvu 

Časová dotace: cca 5 minut 

Cíl a motivace: Vzbudit u účastníků zájem o ptáky a ptačí hlasy, upozornit je na druhovou specifičnost zpěvu 
a možnost orientovat se podle sluchu při zjišťování výskytu určitých druhů. 

Připraveno: Sada plyšových ptáků reálného vzhledu a vydávající věrný hlas daného ptáka (plyšoví ptáci – 
sýkora koňadra, stehlík obecný, vrabec domácí, červenka obecná, pěnkava obecná, kos černý), plakát Ptáci 
na krmítku. Zvolenými druhy ptáků jsou naši běžní pěvci vyskytující se mj. v hádeckém lomu a okolí. 

Průběh: Lektor uvede účastníky do problematiky. Pěvce častěji slyšíme, než vidíme, a právě podle hlasu je 
lze identifikovat a určit, že se v lokalitě vyskytují. Lektor účastníkům postupně předvede hlasy jednotlivých 

ptáků a nechá je ptáky poznávat. Nejprve zkusmo jen podle hlasu, pokud nikdo neuhodne, tak i vizuálně. 
Lektor upozorní na významné determinační znaky. Ptáčky může poté dětem půjčit a zahrát si s nimi na 
„jaro“ – tj. rozezvučit všechny ptáčky najednou. Nakonec lektor s účastníky určení jednotlivých druhů znovu 
zopakuje – může je připodobnit k ptákům zobrazeným na plakátu. 

 

Aktivita č. 3: Hnízdní ekologie ptáků – z čeho si staví ptáci hnízda 

Časová dotace: cca 5 minut 

Cíl a motivace: Seznámit účastníky s odlišnými nároky různých druhů ptáků na podmínky k hnízdění – typ 
hnízda a použitý materiál souvisí s prostředím. Upozornit a zdůraznit, že odpadky volně ležící v přírodě 
mohou představovat nebezpečí pro živočichy. 

Připraveno: Plátěné pytlíky obsahující různý materiál (větvičky, sláma, mech, peří, chlupy, drát, hřebík, igelit, 
látka, plech, provázek apod.). 

Průběh: Lektor uvede účastníky do problematiky. Různé druhy ptáků obývají různá hnízda. Materiál sbírají 

v okolí a podle toho se i jejich stavby liší – hnízda jako důlek na zemi, na skalní římse, v rákosí, v křoví, 
v dutině aj. Jaké hnízdní možnosti nabízí opuštěné lomy? Vedle přírodních materiálů mohou ptáci nalézt 
různé antropogenní materiály například mezi odpadky. Nemůže být určitý druh dostupných materiálů 
v hnízdě nebezpečný? 

Úkolem pro účastníky je rozebrat si pytlíčky, prohlédnout si obsah a určit, zda se jedná o  materiál na hnízdo 
vhodný či nikoliv a proč. Lektor odpovědi vyhodnocuje a komentuje. 

Aktivitu je možné rozšířit o prohlídku různých typů ptačích budek jakožto náhradních stanovišť pro ptáky 
v prostředí s nedostatečnými hnízdními možnostmi. Upozornit na specifika budek, význam detailů jako např. 
velikost vletového otvoru apod. 

 

Aktivita č. 4: Pohybová aktivita – krmení ptáčat 

Časová dotace: cca 10 minut 

Cíl a motivace: Tato aktivita má podobu nenáročné edukační hry. Cílem je děti poučit o potravní ekologii 
ptáků, ale zároveň jim nabídnout zábavnou hru s odměnou. Při programu pro veřejnost je tato aktivita 
určena pouze pro děti. 

Připraveno: Model hnízda s ptáčaty s otevřenými zobáčky, kolíčky na prádlo, misky s želatinovými žížalkami 
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rozmístěné v okruhu cca 20 metrů. Velmi vhodné je umístit do hnízda i kukaččí mládě – větší a jinak 
vypadající ptáče. 

Průběh: Lektor uvede účastníky do problematiky. Všichni ptáci musí shánět potravu pro svá ptáčata v hnízdě. 

Ačkoliv v dospělosti se ptáci živí různou potravou (hmyz, semena, plody…) i  ptáčata semenožravých druhů 
jsou krmena živočišnou potravou. Tu ptáci loví ve svém okolí v závislosti na prostředí a technice lovu (létající 

hmyz, larvy hmyzu, vodní bezobratlí…). Jaké živočichy pro ptáčata mohou získat ptáci osídlující například 
hádecký lom? 

Lektor upozorní děti, že kolíček, který dostaly, bude sloužit jako ptačí zobák. (Možno rozvést. Zobáky 
jednotlivých ptáků se liší – hmyzožravý pták má jiný zobák než pták sbírající semínka. Názorná ukázka na 
plakátu Ptáci na krmítku – dlask, stehlík, zvonek – široké zobáčky = sbírají semena, strakapoud, vlaštovka – 
úzké zobáčky = hmyzožravci.) 

Děti se v rámci hry proměňují v ptáky, kteří mají za úkol nakrmit ptáčata v hnízdě. Pohybují se mezi hnízdem 
a miskami s želatinovými žížalkami. Pomocí kolíčku drženého mezi zuby přenáší žížalky do otevřených 
zobáčků ptáčat v hnízdě. Hru ukončuje lektor po uplynutí dohodnutého času. Nasbírané žížalky si žáci smějí 
odnést jako odměnu. Žížalky, které děti nanosí do zobáku kukačce, si neodnášejí – tak jako reální ptáci do 
krmení kukačky investovali svoji námahu zbytečně. 

Lektor hru komentuje. Může například upozornit, že je možné naráz nabrat do kolíčku (zobáčku) více žížalek, 
ale tak jako reální ptáci musí vyhodnotit, jestli se jim obtížnější manipulace s více žížalkami v kolíčku vyplatí 
oproti samostatným cestám s jednou žížalou. 
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Stanoviště OPYLOVAČI 

Časová dotace pro ZŠ 

Max. 30 minut – včetně přidělení razítek, uklizení stanoviště a přesunu na další stanoviště.  

Materiál a pomůcky 

 fotografie a obrázky – rozmanití opylovači, zajímavosti ze života včely, vývojový cyklus hmyzu 

 čmelín, případně i hmyzí domek 

 puzzle vývoj včely (k dostání např. u Lipky – brněnské školské zařízení pro environmentální výchovu) 

 kartičky rolí různých včel v úlu – pět dvojic obrázek + název (létavka, strážkyně, krmička, čistička, 
stavitelka) 

 maketa úlu s jednotlivými buňkami – v nich posazeny plastové kelímky, umělé květiny s  plastovým 
kelímkem ve středu, pipety či stříkačky,  obarvená voda, škrabošky a tykadla  

Aktivity 

1. Opylovači, hmyz a jeho úloha (cca 5 min.) 

2. Čmelín (cca 10 min.) 

3. Vývoj včely, úlohy (cca 5 min.) 

4. Pohybová aktivita – sbírání nektaru (cca 10 min.) 
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Aktivita č. 1:  Opylovači, hmyz a jeho úloha 

Časová dotace: cca 5 minut 

Cíl a motivace: Vysvětlit účastníkům nezbytnost opylovačů pro přírodu i člověka, seznámit je se širokou šká -
lou různých opylovačů, z nichž však nejvýznamnější je hmyz. Seznámit účastníky s hmyzem, jeho posláním, 

důležitostí jeho ochrany. 

Připraveno: Fotografie a obrázky – rozmanití opylovači. 

Průběh: Lektorka seznámí účastníky s důležitostí opylovačů (například i rolí při šíření rostlin v  lomu). Jako 
zajímavost může uvést příklady speciálních těsných vazeb mezi určitými opylovači a rostlinami (např. 
netopýři aj.). S pomocí obrázků účastníci rozlišují opylovače a neopylovače. 

 

Aktivita č. 2: Čmelín 

Časová dotace: cca 10 minut 

Cíl a motivace: Vzbudit u účastníků zájem o opylující 
hmyz. Rozšířit znalosti o čmelácích, inspirovat je k 
pomoci přírodě představením zajímavého náhradního 
stanoviště pro užitečné živočichy. 

Připraveno: Čmelín připravený k obydlení. 

Průběh: Účastníci si s lektorem prohlédnou čmelín. 

Lektor jim vysvětlí, jak vše funguje a k čemu 
jednotlivé součástky slouží, také se dozvědí informace 

o životním cyklu čmeláků, jejich významu, životních 
potřebách a nepřátelích. 

 

Aktivita č. 3: Vývoj včely, úlohy 

Časová dotace: cca 5 minut 

Cíl a motivace: Prohloubit u účastníků znalosti o vče-
lách, o jejich vývojovém cyklu a o rozdílných poslá-

ních dělnic v úlu. 

Připraveno: Několik kusů puzzle Vývoj včely a sady 
kartiček s názvy „povolání“ včelích dělnic (létavka, 

strážkyně, krmička, čistička, stavitelka) a obrázků 
znázorňujících včelu příslušného povolání. 

Průběh: Lektor uvede účastníky do problematiky, 
společně si zrekapitulují tři kasty a jejich roli (matka, 
dělnice, trubec). S pomocí puzzle lektor s účastníky 

probere vývojová stádia včely. Účastníci puzzle ve 
dvojicích či skupinkách skládají (v případě nedostatku 

času je použito jen k demonstraci). Lektor dále 
vysvětlí, že včely v úlu jsou velmi organizované a plní určitá „povolání“. Úkolem účastníků je správně vytvořit 

dvojice kartiček s názvem povolání a obrázkem včelky. 
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Aktivita č. 4: Pohybová aktivita – sbírání nektaru 

Časová dotace: cca 10 minut 

Cíl a motivace: Nechat děti proběhnout se a pobavit se hrou, odpočinout si od přemýšlení při zachování 

tématu. Při programu pro veřejnost je tato aktivita určena pouze pro děti. 

Připraveno: Model úlu se zasazenými kelímky, „louka“ s  květinami s kelímky naplněnými obarvenou vodou 
(červená, modrá, žlutá), dostatečný počet škrabošek, tykadel na čelence a pipet či stříkaček.  

Průběh: Děti si nasadí škrabošky a tykadla, dostanou pipetky = sosáčky a rozletí se po louce sbírat barevnou 

vodu = nektar. Nektar pipetkami přenáší do kelímků v úlu. Hra je omezena časově dle pokynu lektora. 
Lektor může hru komentovat nebo doplnit například o zajímavá fakta o životě včel a  opylování. 
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Stanoviště OŠKLIVÁ ZVÍŘÁTKA 

Časová dotace pro ZŠ 

Max. 30 minut – včetně přidělení razítek, uklizení stanoviště a přesunu na další stanoviště.  

Materiál a pomůcky 

 magnetická tabule, barevné popisovače, houba na utření 

 „fotostrom“ s bezobratlými žijícími na Hádech – případně libovolné fotografie bezobratlých, obrázky 
s vývojovými cykly bezobratlých 

 preparáty hmyzu, případně svlečky pavouků, hada apod. 

 funkční vermikompostér 

Aktivity 

1. „Ošklivá zvířata“ (cca 15 min.) – jen pro ZŠ 

2. Vermikompostér (cca 15 min.) 
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Aktivita č. 1: Ošklivá zvířata – jen pro ZŠ 

Časová dotace: cca 15 min 

Cíl a motivace: Účastníci zjistí, že ošklivost je relativní 
pojem, ovlivněný subjektivním vnímáním jednotlivce. 

To, co je podle nás ošklivé, je pro živočicha nezbyt-
nou nutností. Často právě „ošklivá zvířata“ plní 

nesmírně důležité role v ekosystému a jsou užitečná i 
člověku. 

Připraveno: Magnetická tabule, barevné popisovače 

a houba na utření, fotografie bezobratlých, obrázky 
s vývojovými cykly bezobratlých, preparáty hmyzu, 

případně svlečky pavouků, hada apod. 

Průběh: Prohlídka fotostromu (fotografií bezobrat-
lých) s jednotlivými živočichy a preparátů. Lektor 
účastníky informuje o životě hmyzu a pavouků 
v lomu. Tito živočichové jsou podstatnou součástí 
přírody. Patří k prvním kolonizátorům a připravují podmínky pro další. Slouží mj. jako potrava, opylovači, 
šiřitelé semen apod. Při setkání s tím, že některý živočich je podle nich „ošklivý“, se lektor táže, co 
konkrétně nám na těchto živočiších vadí. Následuje malování „oškliváka“. Lektor postupně vyvolává žáky 
a podle jejich zadání na tabuli maluje. Např. chlupaté nohy, kusadla, šupiny, sliz atd. Až je „ošklivák“ hotov, 

následuje společný rozbor jednotlivých částí. Např. proč má pavouk tolik noh (pohyb, sítě…), k čemu je 
slimákovi sliz (pohyb, ochrana…) atd. Ukáže se, že „ošklivé prvky“ zvířat jsou ve skutečnosti nezbytné pro to, 
aby živočich mohl žít v daných podmínkách a uspěl v konkurenci, jsou to spíše geniální vynálezy evoluce. 
Vhodné je zmínit zajímavosti jako např. inspirace pro vědu a techniku (pavoučí vlákno, pohyb hmyzu pro 
roboty apod.). 

Tato aktivita je určena pouze pro žáky škol. Při akci pro veřejnost účastníci přichází postupně a  pracuje se 

s nimi individuálně a lektor by se nestihl všem dostatečně věnovat. 

 

Aktivita č. 2: Vermikompostér 

Časová dotace: cca 15 minut 

Cíl a motivace: Seznámit účastníky s významem žížal v přírodě. Současně jim také představit možnost 
kompostovat bioodpad a sledovat přirozené rozkladné procesy v domácích podmínkách. 

Připraveno: Funkční vermikompostér s násadou žížal. 

Průběh: Seznámení se s „domkem na žížaly“ neboli s vermikompostérem. Lektor vysvětlí slovo – verrmi 

(červ, žížala), kompostér (nádoba na zpracování organického odpadu) a popíše, jak vermikompostér funguje. 
Ukáže, co se nachází v jednotlivých patrech – násada žížal (lektor ukáže vajíčka, se žáky probere životní 

cyklus žížaly) a různé fáze rozkladu organického materiálu. Lektor s  účastníky rozebere, co je vhodné a co je 
nevhodné vkládat do vermikompostéru. Nejpodrobněji lektor probere, jaká je úloha žížal v ekosystému – 

zavádění humusu do půdy, zúrodňování – i původně holá krajina se postupně mění, zarůstá, sukcese 
postupuje... 
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Stanoviště LAMY 
Toto stanoviště je určeno pouze pro akci pro ZŠ. 

Časová dotace 

Max. 30 minut – včetně přidělení razítek, uklizení stanoviště a přesunu na další stanoviště. 

Materiál a pomůcky 

 živá zvířata 

 pytlíky se speciálními granulemi na krmení 

Aktivity 

1. Krmení lam (cca 20 min.) 

2. Krmení ovcí (cca 5 min.) 

3.  Krmení koz (cca 5 min.) 
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Aktivita č. 1–3: Krmení lam, ovcí a koz 

Časová dotace: cca 20 + 5 + 5 min 

Cíl a motivace: Představit žákům originální způsob, 
jak naložit s bývalým lomem (srovnání s  dalšími 

způsoby – viz informace o rekultivacích podané 
v úvodu) a současně zprostředkovat žákům originál-

ní zážitek, díky kterému si akci jistě zapamatují. 

Připraveno: Dobře naladěná zvířata a dostatečné 
množství granulí na krmení pro navázání bližšího 

kontaktu se zvířaty. 

Průběh: Děti se seznámí s lamami a posléze i s ovce-
mi a zakrslými kozami ve výbězích. Zvířata si nakrmí 
a pohladí. Poučení, jak lamu krmit a jak se ve 
výbězích chovat, dostanou žáci od lektora, který 
spolu s pedagogem dohlíží na oboustrannou bezpečnost. Lektor v úvodu vysvětlí, za jakým účelem 
Lamacentrum vzniklo a jakou úlohu zde zvířata sehrávají. (Informační  zázemí pro návštěvníky zdejší vzácné 
přírody, zajímavá zvířata jako oživení, ale zároveň pastvou prostředí udržují.) Lektor dále představuje 
jednotlivá zvířata. Před vstupem do lamího výběhu je možné navodit atmosféru básničkou, kterou se děti 
zkusí naučit. Básnička je doplněna o pohybovou část, kdy se gesty naznačuje slyšení, cupitání, ježení 
chlupů... 

 

Co to slyším? Cupy, cupy. 

Ježí se mi z toho chlupy. 

Koukám na tu divnou věc, 

 

 

nejsem přeci zbabělec. 

Už ji vidím, je to dáma, 

kamarádka – milá lama. 

(Miriam Hronová) 
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Stanoviště 

KRMÍTKA A POBYTOVÉ STOPY 
Toto stanoviště je určeno pouze pro akci pro veřejnost. 

Materiál a pomůcky 

 stavebnice krmítek, kladívka, podložky (kartony) na stoly 

 sada kartiček s obrázky stop savců a ptáků, bohatý obrazový materiál s našimi obratlovci 

 sada pobytových stop (okusy od veverek, bažantí péra, lebeční kosti savců…) 

 sada obrázků trusu savců, sada obrázků savců k přiřazení  

 magnetická tabule 

Aktivity 

1. Montáž krmítka včetně povrchové úpravy 

2. Určování trusu savců 

3. Stopování 
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Aktivita č. 1: Montáž krmítka včetně povrchové úpravy 

Cíl a motivace: Dát možnost rodičům s dětmi spolupracovat na věci prospěšné přírodě, ukázat, že 

připravit krmítko není nic složitého, děti k vlastnímu výrobku budou mít bližší vztah a tak budou 
více motivované doplňovat během zimního období zásoby krmení. 

Připraveno: Stavebnice krmítek, kladívka, podložky na stoly. 

Průběh: Rodina či skupina přátel, která má zájem zhotovit krmítko, dostane stavebnici včetně 
podrobného manuálu a je lektorem poučena o bezpečnosti  práce. Na vymezeném pracovním stole 

mohou krmítko smontovat a natřít. Také mohou krmítko označit lepícím štítkem se svojí značkou či  
podpisem, aby ho později po instalaci v areálu Lamacentra našli a poznali, a mohli tak doplňovat 

krmení do „svého“ krmítka. Lektor nechá skupinu pracovat samostatně, v případě potřeby poradí či 
pomůže. 

 

Aktivita č. 2: Určování trusu savců 

Cíl a motivace: Trus patří k významným pobytovým stopám zvířat. Většina dospělých lidí dokáže 
identifikovat pouze trus kuny, koně či krávy. Naším cílem bylo odlehčenou a lehce humornou 
formou seznámit především starší děti a dospělé návštěvníky s podobou trusu jiných savců, 
vysvětlit jim poznávací znaky, a v neposlední řadě také správně určit živočišný druh. I to je pro 
mnohé dospělé oříšek. 

Připraveno: Na velké magnetické tabuli jsou připevněny kartičky s fotografiemi trusu jednotlivých 

savců a s obrázky těchto savců. 

Průběh: Úkolem účastníků je přiřadit k fotografii správný obrázek savce, který trus vyprodukoval. 
Lektor do tipování účastníků nezasahuje, spolupracuje ale tak, že sleduje jejich diskuse a navádí je 

správným směrem – např. v hromádce bobků jsou patrné zbytky bílých drobných kostí, tedy 
směruje uvažování účastníků směrem k savcům lovícím ryby, atp. 

 

Aktivita č. 3: Stopování 

Cíl a motivace: Seznámit účastníky se stopami a pobytovými stopami našich nejznámějších volně 
žijících savců a ptáků. 

Připraveno: Obrazový materiál s našimi obratlovci k prohlédnutí, sada pobytových stop (okusy od 
veverek, bažantí péra, lebeční kosti savců…) a do spletitých dlouhých řad vyskládané kartičky 
s obrázky stop našich obratlovců. 

Průběh: Na startu stanoviště lektor vysvětlí princip úkolu. Účastník si vybere obrázek zvířete, které 
chce „stopovat“. Obrázek je z rubové strany opatřen stopou. Tuto stopu pak účastník sleduje 
v terénu, snaží se dojít na konec šňůry kartiček se správnými stopami a neztratit se v husté síti 

cestiček ostatních zvířat. Na konci cesty najde další charakteristickou pobytovou stopu zvířete 
(okousaná šiška, paroh…) a rozstříhaný obrázek zvířete, který má složit pro kontrolu. 
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Stanoviště BIOTOPY 

Časová dotace pro ZŠ 

Max. 30 minut – včetně přidělení razítek, uklizení stanoviště a přesunu na další stanoviště.  

Materiál a pomůcky 

 dvě magnetické tabule 

 čtyři velké (A2) malované a zalaminované obrazy různých prostředí – lom, statek, rybník, 

Afrika, magnety 

 120 kartiček s různými zvířaty podlepené magnetickou páskou 

 hudební zvířátka – hudební nástroje ve tvaru zvířat a vydávající odpovídající zvuk, dešťová 
hůl 

Aktivity 

1. Seznámení se s biotopy (cca 5 min.) 

2. Přiřazování zvířat do jejich přirozeného prostředí (cca 15 min.) 

3. Dramatizace za pomoci hudebních zvířat (cca 10 min.) – jen pro ZŠ 
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Aktivita č. 1: Seznámení se s biotopy 

Časová dotace: cca 5 minut 

Cíl a motivace: Rozpoznání různých životních prostředí a rozdílů mezi stanovišti, která vyhovují  
různým živočichům. 

Připraveno: Obrazy s lomem, statkem, rybníkem a Afrikou připevněné na magnetické tabuli. 

Průběh: Účastníci mají za úkol rozpoznat různá životní prostředí na obrazech a vystihnout hlavní 

rozdíly. Vyjmenují významné prvky (např. les, skála, jezero, louka) a zkouší vymyslet, jaké zvíře by se 
do kterého biotopu hodilo. 

 

Aktivita č. 2: Přiřazování zvířat do jejich přirozeného prostředí 

Časová dotace: cca 15 minut 

Cíl a motivace: Určit, která zvířata osídlují jaká stanoviště, zrekapitulovat a prohloubit si znalosti 

o živočiších osídlujících lom. 

Připraveno: Obrazy s lomem, statkem, rybníkem a Afrikou připevněné na magnetické tabuli, 

opodál např. na tácech magnetické kartičky s obrázky zvířat. 
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Průběh: Na území cca 20 x 20 metrů jsou rozmístěny kartičky s vyobrazenými zvířaty všeho druhu, 
obratlovci i bezobratlými. Účastníci si kartičky vybírají a nosí k obrazům na tabulích. Dané zvíře 
musí umístit do vhodného biotopu (např. kráva – statek, hlemýžď – statek nebo lom, žirafa – savana 
apod.). U některých zvířat může být možností více, u některých jsou jasně dané. Je vhodné 
„zabydlovat“ jednotlivé obrazy postupně a sbírání omezit časově nebo počtem kartiček. Po 

dostatečném zaplnění všech obrazů následuje vyhodnocení. Lektor upozorní, že živočich se může 
objevovat v několika prostředích – pulec se může objevit v rybníku i v lomovém jezírku. čáp může 

hnízdit na vysokém komínu na vesnici, ale na zimu putuje do Afriky apod. Každý živočich má různé 
nároky, které se mohou měnit se sezónou (vyvedení mláďat, potrava…) nebo se stářím/vývojovým 

stádiem (komár, žába…) apod. Důraz je při vyhodnocování kladen na obraz s  lomem. Lektor 
zopakuje, že po ukončení těžby se do tohoto prostoru začne vracet život. Na obraze upozorní na 
první kolonizátory takřka holých ploch (pavouci, mravenci, saranče apod.), a  pak obyvatele dalších 
ploch s vyšším stádiem sukcese (tráva, křoviny, první stromy…). Lektor také okomentuje fenomén 
jezer ve vápencových lomech – srovnání s rybníkem – odlišné podmínky, odlišné druhy, v lomech 
mnohdy vzácné… 

 

Aktivita č. 3: Dramatizace za pomoci hudebních zvířat – jen pro ZŠ 

Časová dotace: cca 10 minut 

Cíl a motivace: Příběh o lomu a obyvatelích různých stanovišť doplnit zvuky a hlasy přírody, využít 

dramatický prvek pro odreagování žáků. 

Připraveno: Hudební nástroje ve tvaru zvířat a vydávající odpovídající zvuk, dešťová hůl. 

Průběh: Žáci si vyberou jeden z hudebních nástrojů. Z žáka se tak rázem stane např. žába, ptáček, 

cvrček nebo kachna. Vedoucí má také nástroj – dešťovou hůl, kterou udává tempo příběhu a příběh 
ukončuje. Pokaždé když v příběhu, který žákům vypráví, zazní zvíře, které žák představuje, ten 
zahraje na svůj nástroj. Pokud vedoucí řekne slova jako „příroda“ nebo „lom“, musí na svůj nástroj 
zahrát všichni najednou. Lektor při tvorbě příběhu improvizuje v závislosti na vybraných nástrojích 
– zvířatech. Přibližná podoba příběhu: 

Lama je zvířátko velmi zvědavé a lamí mláďata zvlášť. Přes své dlouhé řasy se dívají na svět kolem 
a zajímají se o všechno, co se kde šustne. A tak si jednou naše lamátko vyšlo na výlet, aby poznalo 

celý hádecký LOM a okolí. Hned za brankou se polekalo, protože zaslechlo z trávy prapodivné vrčení. 
Při bližším pohledu objevilo pár CVRČKŮ. Zeptalo se jich, proč v té trávě cvrkají a oni mu odpověděli, 
že se chtějí ženit a lákají do svého doupátka nevěsty. Na to lamátko řeklo „hm“ a šlo dál. … Lamátko 
postupně projde z holých a travnatých míst do křovitých partií okraje lomu, kde uslyší různé PTÁČKY, 
do Růženina lomu s jezírky, kde potká ŽÁBY a KACHNU, vyjde na kraj Hádů, kde na pastvě potká 
KRÁVU a od nedalekých domů se ponese kokrhání KOHOUTA, v lese na vrcholu kopce uslyší i SOVY. 
Když se dá do deště – deštná hůl v rukou lektora – utíká zpátky domů k mamince do Lamacentra. 

Tato aktivita je určena pouze pro žáky škol. Při akci pro veřejnost účastníci přichází postupně a  pra-
cuje se s nimi individuálně a aktivitu nelze realizovat. 
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Závěr akce 
Po absolvování posledního stanoviště lektor program uzavře. Shrne hlavní myšlenky programu 
a získává od účastníků zpětnou vazbu – co se jim nejvíce líbilo, která informace pro ně byla zcela 
nová, případně překvapující atd. Také se zeptá: Změnil se teď nějak tvůj pohled na přírodu nebo na 
některé živočichy? Po vyhodnocení programu lektor všem účastníkům rozdá vzdělávací a osvětově 
– propagační materiál (magnetku) s vyobrazením živočichů charakteristických pro toto území.  
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Soubor aktivit „Zvířata v  novém prostředí“ pro školy a pro veřejnost a tato metodika vznikla jako 
jedna z klíčových aktivit projektu „Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství"  

 

 
 

Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna. 

 
     

    
 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 

 

 
Lamacentrum (ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády) je 
ekocentrum s podobou malé farmy. Provozuje ho základní 
organizace ochránců přírody Pozemkový spolek Hády. 
Posláním PSH je péče o velmi cennou hádeckou přírodu. 
Na zdejší přírodní poklady a význam území však chceme 
také upozornit veřejnost. Proto také vzniklo v jednom z 
bývalých hádeckých lomů Lamacentrum – jako atraktivní 
místo setkávání přírody a lidí.  
www.lamacentrum.cz 
 
Rezekvítek, z. s., je spolek, jehož posláním je sdružovat 
občany, kteří se věnují ekologické výchově a ochraně. 
Zvyšujeme ekologickou gramotnost a povědomí napříč 
společností – od mateřské školy až po dospělé, především 
prostřednictvím kvalitních výukových programů, 
pořádáním vzdělávacích a osvětových akcí, publikační 
činností, ekologickým poradenstvím. Sami pečujeme o 
řadu chráněných území a přírodně cenných lokalit.  
www.rezekvitek.cz 
 
 


