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Návrh celoročního projektu environmentální výchovy pro ŠD

PODZIM

Sklizeň úrody - zpracováno v návrhu projektu

Třídění odpadu - zpracováno v návrhu projektu

Další zdroje- Hry v přírodě str.127 Na zásobovače

                                            str.128 Obaly a recyklacehry 

                                            str.132  Na věky

Příprava zvířat na zimu – zpracováno v návrhu projektu

- Co dělají zvířata na podzim, proč se musí chystat na zimu

- Příklady krtka, hlemýždě, žáby, veverky, medvěda…..

- Další zdroje- Hry v přírodě str. 112 Šišky a veverky

                        Přítel lesa str. 160 Odlévání stop

                        S dětmi v přírodě str. 111

                        Hry s dětmi v přírodě str. 94 Medvědí spánek

                                                           str. 91 Ukryté kaštany 

                                                           str. 97 Po stopách lesních zvířat

Ptáci na podzim – zpracováno v návrhu projektu

-  Ptáci na podzim

- Stěhování ptáků – kteří se stěhují, kdo zůstává, přilétá k nám

- Proč se ptáci stěhují

- Další zdroje- Putování přírodou str. 182-Letíme na dovolenou

                        Lesní miničarování str. 18- Tažní ptáci

Stromy

- Jaké známe stromy 

- Rozdělení na listnaté a jehličnaté      

- Jak strom roste a vyvíjí se 

- Poznávání podle listů, kmene (frotáž)

- Co potřebuje k životu

- Co stromu škodí



- Přátele stromu- živočichové a rostliny, kteří stromům pomáhají

- Letokruhy

- Užitek stromů, využití dřeva

- Vycházka – hra Můj strom (S dětmi v přírodě str. 49)

-  Vv činnosti – práce s listím strom- kmen tempera z kukuřičného štětce, koruna 

                         nalepené listy

- Další zdroje- Lesní čarování II     str. 20 Barvy listí

                        Lesní čarování I  str. 9  Kůra

                        Lesní čarování I  str. 15 Letokruhy

                        Zvídavý pozorovatel  Stromy str. 27  

                        Zvídavý pozorovatel   Stromy str. 38 Přátelé stromů

                        Mladý pozorovatel v lese str. 28 Fotosyntéza (pokusy)

                        Putování přírodou str. 47 Klíčení žaludu

                                                      str. 48 Život na stromě

Les

- Jaké lesy máme

- Význam lesa- kyslík, voda, dřevo, domov zvířat, rekreace

- Lesní patra

- Mechy- pokusy, mechová minizahrádka

- Obyvatelé lesa

- Další zdroje- Hry v přírodě str. 107 Mechorosty

                        Hry v přírodě str. 105 V lesní školce

                        Miničarování str. 28 Co je ze dřeva

                        Lesní čarování II str. 32 Co jsme přinesli z lesa

                        Lesní čarování I str. 3 Zmatený les

                        Lesní čarování I str. 7 Lesní patra

                        Lesní čarování I str. 12 Co nám les dává

                        Putování přírodou str. 54 Lesní škůdci

Houby

- Jaké známe houby- jedlé, jedovaté

- Kde rostou

- Jak chodíme vybaveni na houby, jak se chováme v lese

- K čemu houby užíváme, význam hub v přírodě

- Pokus s kloboučkem- výtrusy, nadzemní část plodnice slouží pouze k rozmnožování



- Další zdroje- S dětmi v přírodě str. 107 Na houby bez košíku

                        Lesní čarování I str. 18 Omalovánka

                        Lesní miničarování str. 24 Omalovánka

                        Přítel lesa str. 94 Obrázky hub a popsání pokusu

                        Mladý pozorovatel v lese str. 96 Houby- výroba napodobenin

Plody přírody

- Kraje lesů, polí září barvami plodů- šípky, trnky, pámelníkové kuličky,  jeřabiny….

- Rozlišujeme pro člověka jedovaté

- Ze stromu padají kaštany, bukvice- výroba dekorativních předmětů

- Využití  plodů- navlékání korálků pro ptáky, kaštany a bukvice- sběr pro lesní zvěř

- Další zdroje- Lesní čarování II str. 22 Obrázky plodů

                        Lesní čarování III str. 6  

                        Přítel lesa str. 118 Nejlepší z červených a modrých

                        Mladý pozorovatel na venkově str. 34 –35 Trnková marmeláda

Počasí – vítr 

- Jak vzniká vítr

- K čemu jej můžeme využít

- Výroba větrníku, draků

- Sledování vývoje počasí

- Výroba barometru

- Další zdroje- Přítel lesa str. 34 Vítr

                        Hry v přírodě str. 45, 47 Větrné hrádky

                        Zvídavý pozorovatel Počasí str. 26 Od vánku k vichřici



ZIMA

Zpracovaná a zrealizovaná témata: 

Ptáci

Sněhové království

Včely

Témata vhodná k dalšímu zpracování, typy  pro jejich tvorbu:

Bylinky

Co dělají zvířata v zimě

Vánoční zvyky a tradice

Péče o domácí mazlíčky

Pole

Ptáci - zpracováno v návrhu projektu 

- Pozorování a pojmenování ptáků u krmítka

- Dravci na polích, bažanti

- Vodní ptactvo v zimě

- Další zdroje – Hry v přírodě str. 51 Obchod s ptáky

                               Lesní čarování III  str. 26 Naše sovy

                               Lesní čarování III  str. 14 Naši dravci 

 Sněhové království – zpracováno v návrhu projektu 

- Praktické pozorování – jinovatka-námraza- její nebezpečí

- Zamrzání toků a rybníků

- Pokusy s rozpouštěním sněhu a zmrazením vody

- Namalovaný obrázek potřeme lepidlem a  posypeme solí- námraza

- Další zdroje- Zvídavý pozorovatel Počasí str. 22  Mráz a led

                        časopis Mateřídouška 1/2009 str. 38 Ájina nástěnka

          

Včely- zpracováno v návrhu projektu

- Kde včely přezimují

- Význam včel

- Stavba těla, způsob života

- Ochutnávka medu, svíčka z plástu, vánoční zápichy z plástu

- Další zdroje- Hry v přírodě str. 35 Na pilné včelky, 22 Včelí roj



Bylinky

- Poznáváme léčivé rostliny podle obrázků a sušené pomocí vůně

- Ochutnáváme čaje

- Význam bylin

- Vytváříme bylinné směsi na čaje  do koupele

- Vyrábíme mast z měsíčku

- Další zdroje- Lesní miničarování str. 19 Bylinky

                        Lesní čarování III str. 30

 Co dělají zvířata v zimě

- Jaká volně žijící zvířata u nás známe

- Pozorování stop zvířat 

- Jak se zvířata živí přes zimu, důležitá pomoc člověka

- Jaká zvířata můžeme v lese a na poli vidět

- Rovnováha v přírodě potravní řetězec

- Další zdroje- Hry s přírodou str. 109 Na krmiče

                                                     Str. 90 Zvířecí hádanky

                                                     Str. 103 Šelmy, 106 U krmelce

                        Přítel lesa   str. 266 Co se děje pod sněhem, 159 Stopy

                        Lesní miničarování str 22 Stopy , 7 Spojovačka

                        Lesní čarování I str. 12 Bludiště zvířecích stop

 Vánoční zvyky a tradice- práce s přírodními materiály

-Zdroje- Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce ZIMA, M.Bestajovský,  

        Brno. 2004, Computer press

- Vánoce původ, zvyky, koledy, hry a náměty, D. Šottnerová,  

  Olomouc. 2004, Rubico



Péče o domácí mazlíčky

- Jaká zvířata můžeme chovat doma

- Co tato zvířata potřebují

- Doplnění pohybovými hrami a Vv prací

- Přineseme zvířecí kamarády do ŠD

- Další zdroje

Pole

- Co se děje na poli v zimě

- Jaké plodiny pěstujeme na poli, jak je zpracováváme

- Jaké je jejich využití

- Nutnost  šetrného ošetřování proti škůdcům

- Obyvatelé polí- rejsci, hraboši, zajíci, králíci, myšky, polní ptáci

- Praktická činnost – pečení chlebových placek, výrobky ze slámy nebo šustí

- Možnost návštěvy muzea řemesel, prohlédnutí nářadí

- Další zdroje- Mladý pozorovatel na venkově str. 19 Dekorace ze semen

                       Ekolístky str. 109 Jdi k obilí a uč se od něho

                       Už to znám, Svět zvířat str. 26 Zvířata polí



JARO

Zpracované a zrealizované téma: 

Náš rybník

Témata vhodná k dalšímu zpracování, typy  pro jejich tvorbu:

Voda

Probouzení přírody

Mláďata ve volné přírodě

Ptáci a jejich obydlí

Velikonoce

Život pod kamenem

Domácí zvířata a jejich užitek

Mravenci

Náš rybník- zpracováno v návrhu projektu

- Život v rybníce

- Žáby a jejich vývoj 

- Ryby 

- Vodní hmyz

- Praktická zkoumání

- Další zdroje- Hry v přírodě str. 85 Výroba rybky

                        Ekol. Vých.  pro MŠ str. 29-32 Rybník

                        Už to znám, Svět zvířat str. 38 Zvířata rybníků a řek (obrázky žab)



Voda

- Význam vody v přírodě

- Koloběh vody

- Pokusy s měřením srážek, odpařováním

- Otvírání studánek

- Sledujeme množství vody v závislosti na tání sněhu

- Další zdroje – Hry s přírodu str. 14 Kyselý deštík

                          Hry s přírodu str.  81 Čistá voda

                          Ekolog. Vých. Pro MŠ str. 28 Koloběh vody

                          Zvídavý pozorovatel Počasí str. 19 Zařízení na měření děště 

Probouzení přírody

- Pozorování stromů- rašení pupenů, nové jehličí, semenáčky

- Jarní květiny a  byliny, jejich využití

- Vývoj rostliny- hrách

- Stavba květu – tulipán

- Chodbičky hrabošů ve staré trávě

- Další zdroje- Hrajeme si na přírodu str. 58 Mapování rostlin

                        Lesní čarování II str. 8 Pučení listů

                        Lesní čarování II str. 18 Pohádka o semenáčcích

                        Lesní čarování II str. 24 Jarní byliny

                       Miničarování str. 5 Světlo v lese   

                   

Mláďata ve volné přírodě 

- Zvířecí rodinky, přiřazování mláďat k rodičům

- Ochranné zbarvení zvířat

- Chování lidí v lese

- Další zdroje- Hry v přírodě str. 108 Nedotýkat se 

                        Hrajeme si na přírodu str. 15 Ochranné zbarvení

                        Lesní čarování III str. 1 Ochranné zbarvení



Ptáci a jejich obydlí

- Kdy k nám přilétají ptáci

- Zkoumáme kde a jaká hnízda staví ptáci

-  Kdo sedí na vejcích 

- Ptačí námluvy

- Starost o mladé                              

- Stavíme hnízda

- Další zdroje- Hrajeme si s přírodou str. 84 Ptačí rodinky

                                                                     str. 82 Ptačí hnízda 

                                                                     str. 86 Přílety ptáků

                                                                     str. 117 Na kukačku

                       Putování přírodou str. 187 Kde si ptáci staví hnízda

Velikonoce- zvyky a tradice

- Zdroje- Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce JARO, M.Bestajovský, 

                         Brno. 2004, Computer press

            Velikonoce původ, zvyky, koledy, hry a náměty, D. Šottnerová,  

            Olomouc 2004, Rubico

Život pod kamenem

- Druhy zvířat žijících ve tmě

- Význam těchto živočichů

- Praktická zkoumání- jako motivace jedinečná knížka Protivné breberky 

                                    Nicka Arnolda

- Další zdroje- Hrajeme si na přírodu str. 19 Život pod kameny

                        Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů

                        Mladý pozorovatel str. 102 Život pod listím

Domácí zvířata a jejich užitek 

- Domácí zvířata

- Způsob jejich chovu, nevýhody velkochovu

- Užitek domácích zvířat

- Další zdroje- Mladý pozorovatel na venkově str. 57 Na farmě



Mravenci

- Stavba těla mravence, jeho význam

- Život mravence, souhra v mraveništi, dělba práce

- Další zdroje- Hry s přírodou  str. 20 Po mravenčí stezce

                        Lesní čarování II str. 13 Mraveniště

                        Ekol. výchova pro MŠ str. 19 Mravenčí království

                        Protivné berberky str. 69 Ohromní mravenci

                        Přítel lesa str. 128 Růst a proměny mravence

                        Už to znám, Svět zvířat str. 48 Mravenci



LÉTO

Zpracované a zrealizované téma:

Nerosty

Témata vhodná k dalšímu zpracování, typy  pro jejich tvorbu:

Obyvatelé strání

Rozkvetlá louka

Svět motýlů

Život pod zemí

Noční život

Duha

Nerosty

- Co skrývá země- základní druhy hornin a nerostů

- Co je to zkamenělina

- K běžnému užití- sůl, tuš

- Léčivá síla drahých kamenů

- Další zdroje- Miničarvání str. 23 O horách a kamenech

                       Přítel lesa str. 141 Horniny a zkameněliny

                       Zvídavý pozorovatel Kameny- mnoho zajímavých pokusů k tématu

Obyvatelé strání 

- Ještěrky, Hadi

- Pavouci, Brouci

- Praktická zkoumání

- Další zdroje- S dětmi v přírodě str. 112 Ještěrka

                        Podivné breberky  str. 61 Hrozní brouci

                                                      str. 92 Drsní pavouci

                        Přítel lesa str. 129 Sbírka pavučin

                                         str.  198 Hadi

                        Mladý pozorovatel na venkově str. 106 Hadi a ještěři

                        Už to znám, Svět zvířat str. 50 Pavouci 



Rozkvetlá louka

- Poznávání nejznámějších květin a trav- využití barev, vůně

- Sběr bylinek

- Pozorování práce hmyzu- opylování

- Semena rostlin

- Další zdroje- Zvídavý pozorovatel Květiny str. 21 Testování barev

                                                                        str. 22 Všechno o pylu

                         Putování přírodou  str. 97 Lisování květin

                                                             str.  94  Kalendář lučního kvítí

                                                             str. 107 Jak se květiny rozmnožují

                                       

Svět motýlů

- Jak motýl přijde na svět

- Kde je motýl v zimě

- Jaké  můžeme vidět motýly

- Čím se motýl živí

- Maskování motýlů a housenek

- Pokus o vypěstování motýla z housenky

- Další zdroje- Přítel lesa str. 138 Chov motýlů

                            Hry v přírodě str. 39 Motýli

                            Lesní miničarování str. 20 Kam se podějí v zimě motýli?

                            Zvídavý pozorovatel str.  42 Na schovávanou

                            Už to znám, Svět zvířat str. 46 Motýli

Život pod zemí

- Živočichové žijící pod zemí- krtek, žížala, rejsek, krtonožka

- Užitek těchto živočichů nebo škůdci

- Další zdroje- Lesní čarování II str. 3 Život pod zemí

                            Už to znám, Svět zvířat str. 27 Krtek

                            Protivné breberky str. 23 V podzemí u žížal

                            Malý pozorovatel v lese str. 112  Žížala



Noční život

- Život sov, jejich nejznámější druhy, význam

- Netopýři

- Můry

- Další zdroje- Lesní čarování III str. 26 Sovy

                       Hry s přírodou str. 21 Za smrtihlavem

                        Už to znám, Svět zvířat str. 28 Netopýři

                        Zvídavý pozorovatel Ptáci str. 38 Noční lovci

                        Zvídavý pozorovatel Motýli str. 17 Jasné světlo je nebezpečné

                        Přítel lesa str. 86 Sovy

                                         str. 162 Netopýr

Duha

- Bouřka, hrom

- Duha

- Jak předpovídali předkové počasí

- Další zdroje- Hry v přír. str. 82 Na rosničky

                        Zvídavý pozorovatel Počasí str. 44 Bouřka a blýskání

                                                                           str. 46 Barvy na obloze

                                                                           str. 52 Počasí v lidové tradici

                       Přítel lesa str. 42 Bouřky



SKLIZE Ň ÚRODY – příloha k 34. s. bakalářské práce

Zelenina  má pro  člověka  velký  význam  z hlediska  výživy.  Konzumují  se  listy,  hlávky,

květenství, plody, kořeny a hlízy, výhonky. Obsahuje cukry, bílkoviny, v nepatrném množství

i tuky. Je základním zdrojem vitamínů nezbytných pro normální vývoj člověka. Některé druhy

mají antibakteriální a léčivé účinky. Je zdrojem vlákniny .Druhy zeleniny:Listová zelenina-

salát špenát.Košťálová zelenina- květák, kedlubna, brokolice, růžičková kapusta,zelí.Cibulová

zelenina-  cibule,  česnek,  pórek.Plodová  zelenina-  paprika,rajče,okurka.Kořenová  zelenina-

mrkev, petržel, celer, ředkvička.

Brokolice je dvouletá bylina podobná a příbuzná květáku. Avšak místo bílé růžice květenství

má růžici zelenou nebo fialovou. Sklízí se dvakrát do roka. Je velmi vhodná na zahrádku  

a  málo  náročná  na péči.  Neustále  dorůstá.Nejúčinnější  brokolice  je  syrová.  Pokud ji  ale

chceme  vařit,  nejideálnější  je  vaření  v  páře,  abychom  zachovali  co  nejvíce  vitamínů  a

minerálů. Připravujeme z ní polévky, omáčky, saláty. Upravovat ji můžeme stejně jako květák

-  smažit  ji,  vařit,  zapékat,  dusit.  Brokolice  se  osvědčuje  jako  výborná  příloha  k  mnoha

pokrmům, zejména k masu.

Lilek  brambor ,  též  brambor  obecný .Brambory  jsou  jednou  z  nejvýznamnějších

zemědělských plodin. Za svoji oblibu vděčí nenáročnosti  na přírodní podmínky. Podzemní

část je charakteristická svazčitými kořeny s hlízami. S výjimkou jedlých hlíz je celá rostlina

jedovatá. Většina produkce brambor v rozvinutých zemích se průmyslově zpracovává (udává

se zhruba 75%).  Vyrábí  se z nich především škrob a ethanol  ať  již  pro potravinářské či

průmyslové  použití.  Značná  část  je  rovněž  zpracována  potravinářským  průmyslem  na

přípravu hranolků, lupínků a podobně. Mandelinka je nebezpečný škůdce, který může značně

snížit výnosy bramborového pole. Větší množství brouků může rostlinám zcela zničit veškeré

listy (tzv. holožír). Vedle brambor navíc mohou napadat i rajčata a některé domácí rostliny z

čeledi lilkovitých.

Mi řík  celer.  Oblíbená  zelenina  pěstovaná  pro  svoje  bulvy  a  listy.List  celeru  působí

močopudně, je vhodný pro revmatiky a diabetiky, uklidňuje, a podporuje trávení. Celerová

nať i semeno je častou součástí kořeninových směsí pro grilování.

Cibule  je široce užívaná především v kulinářství jako koření. Z lékařského hlediska je její

hlavní  užití  při  nechutenství,  arterioskleróze,  potížích  zažívaní, vysokém  krevním  tlaku,



zánětech  ústní  dutiny  a  hltanu.  V  lidovém  léčitelství  je  ve  výčtu  ještě  astma,  poruchy

žlučového měchýře, nepravidelnost v menstruaci a cukrovka.

Česnek má široké použití, nejen jako zelenina, ale i v lidovém léčitelství.

Hrách je důležitá luštěnina, pěstuje se hlavně kvůli chutným plodům a vitamínům (hlavně

skupiny B). Ve větším množství obsahuje také minerální látky.

Mrkev -Obsahuje mnoho vitamínů a jiných užitečných látek, z nichž nejvýznamnější jsou  

β-karoteny - dimery vitamínů A zodpovědné za červenou barvu kořene. Dále je bohatá na

vlákniny a antioxidanty.V kuchyni se používá pouze kořen.Mrkev se může jíst syrová, vcelku

jen tak po opláchnutí, nasekaná či nastrouhaná do salátů, či tepelně upravená v polévce atd…

Paprika-Plody většiny zástupců  rodu paprika obsahují  kapsaicin, látku, která působí silné

pálení  v  ústech  (pokud  je  špatně  strávena,  pak  i  v  konečníku)  neuvyklého  konzumenta.

Většině  savců  je látka velmi nepříjemná, avšak ptákům nevadí.  Je evidentní, že se jedná  

o adaptaci papriky, aby nebyla zkonzumována savci, ale ptáky. Ti totiž rozšiřují semena.

Pór je  široce  užívaný  do  polívek,  omáček,  nebo  se krájí  na  chleba.  Obsahuje  vitamíny,

např.B, C, E, karoten a minerální látky.

Zemědělské plodiny- brambory, řepa, kukuřice, slunečnice. 

Luštěniny- hrášek, fazole, čočka.

Ovoce- opět člověka obohacuje o důležité vitamíny a minerály, vlákninu.

Peckovice- třešně, meruňky, švestky, broskve.

Meruňky obsahují  tolik  zdraví  prospěšných látek,  že jim oprávněně  patří  označení ovoce

zdraví. Oranžová barva signalizuje značné množství beta-karotenu, tedy antioxidantu velmi

účinného například také v prevenci nádorových chorob. Už tři malé plody přinesou tělu přes

polovinu doporučené denní dávky této rostlinné formy provitamínu A. 

Malvice- jablka, hrušky 

Jablka  jsou důležitou součástí našeho jídelníčku. Vyrábí se z nich mošty a džusy, džemy,

kompoty, čaje, aroma do jiných jídel. Mají nezastupitelné místo ve výživě - obsahují celou

řadu látek prospěšných organismu, zvyšují imunitu, mají vliv na odolnost vůči stresu. Pro



všechny  tyto  účinky  se  v  populární  literatuře  a  časopisech  často  opakuje  doporučení

konzumovat nejméně jedno jablko denně. Zajímavé je, že aromatické látky z jablek, pokud je

v organismu nezničíme jinými látkami v potravě, prostupují tělem a uvolňují se např. skrze

vlasy ven, pravidelní konzumenti jablek tak doslova voní po jablíčkách.

Bobule- hrozny, angrešty, jahody, rybíz.

Rybíz je drobné ovoce, které je oblíbené ke konzumaci nejen čerstvé, ale i kompotované, 

nebo v podobě marmelád či mražených protlaků. V domácích podmínkách je možné připravit

si  také  víno  z  rybízu.  Rybíz  je  pro  vysoký  obsah  vitamínů,  minerálních  a  dalších  látek

nezbytných pro lidský organismus tím nejpřirozenějším lékem. Obsah vitamínu C. Spolu  

s lískovými oříšky je černý rybíz nejbohatším zdrojem minerálních látek. 

Cizokrajné plody- kiwi, mango, naschi….

Kiwi  pochází z Číny.  Obsahuje značné množství  vitaminu C (až 300g  ve 100 g ovoce). 

Kromě toho plody obsahují vitaminy B1, B2, dále A, D a další zdraví prospěšné látky, např.

železo, fosfor,  vápník,  hořčík,  jód.  Kiwi  má nízkou energetickou hodnotu – asi  200 KJ  

v jednom plodu. Říká se mu také čínský angrešt nebo opičí broskve.

Nashi - Hruška hruškolistá. Původ v Japonsku a Číně. Obsah vitamínů je nízký a nízká je  

i energetická hodnota.

Z knihy Ovoce a zelenina ve výživě člověka D.K.Šapiro.

Příprava slaného těsta

Základem těsta je mouka, sůl a voda v poměru: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek soli, 3/4 hrnku

studené vody. Mouku promísíme se solí, přilijeme studenou vodu a uhněteme vláčné hladké

těsto.  Pokud  se  těsto  lepí,  mouku přidáme,  nebo  naopak,  když  se  drolí,  přilijeme vodu.

Důkladně propracované těsto uschováme v igelitovém sáčku, aby neosychalo. Připravit si ho

můžeme i předem a uložit v chladu. K přípravě těsta lze využít různé druhy mouky, získáme

tak odlišné přírodní odstíny výrobků. Je možné vytvořit si i těsto uměle barvené, přidáním

potravinářského barviva. Pro začátečníky ale doporučuji těsto z mouky hladké a nebarvené.



Tipy k přípravě slaného dekoračního těsta

• Pracujeme na pracovní ploše, nejlépe dřevěném válu. 

• Před  válením  těsta  doporučuji  pracovní  plochu  posypat  slabě  moukou,  plát  se  pak

nepřilepí k ploše. 

• Nebo válíme přímo na pečícím papíru, který nám usnadní přenášení na plech. 

• Ke slepování jednotlivých částí z těsta použijeme "jako lepidlo" vodu. Pokud bychom 

k sobě jednotlivé části vodou nepřilepili, během schnutí by mohly odpadnout. 

• Těsto, které zrovna nepoužíváme, přikryjeme igelitovým sáčkem, aby neoschlo.

Sušení těsta vzduchem a pečení

V tomto  případě  hotové  výrobky  necháme několik  dní  vysychat  na  teplém místě,  nejlépe  

v blízkosti radiátoru, nebo přímo na něm. Důkladně vysušené těsto je bílé z obou stran, snadno

ho oddělíme od podložky, není syrové ze spodu a nelepí. Doba pečení se zkrátí z 8 hodin na 15 -

20 minut. 

1. Vysušené  výrobky  ze slaného  těsta  před pečením potřeme žloutkem, rozkvedlaným  

v trošce mléka, nebo ve vodě. 

2. Těsto pečeme nejlépe v horkovzdušné troubě při 150 °C do zhnědnutí 15 - 20 minut. 

3. Během pečení neodcházíme, neustále sledujeme jeho průběh a změnu barvy těsta při

pečení. 

4. Pokud chceme získat  tmavší  odstíny  hnědé  barvy,  teplotu  před koncem pečení  ještě

zvýšíme. Pečením získáme nenahraditelné odstíny hnědé barvy. 

5. Životnost  a  pevnost  dekorace  ze  slaného  těsta  zvýšíme  nalakováním  z  obou  stran

výrobku. 

6. Výrobky,  které  nejsou  nalakované,  nevystavujeme  na  vlhkém místě  (např.v  chladné

chodbě nebo nevytápěné místnosti). Těsto by nasálo vlhkost a časem by se rozpadlo.

http://www.vareni.cz/trendy/slane-testo-jako-dekorace/



    

Foto: Modelování ovoce ze slaného těsta                                   autor:   Iva Vaňousová

Foro: Příprava salátu ke svačině                                                 autor:   Iva Vaňousová

                   



TŘÍDĚNÍ ODPADU- příloha ke 36. s. bakalářské práce

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: 

1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů

vyprodukujeme.

2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit 

a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech.

3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např.

skládkování ).

Jak třídit? 

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné -

smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Dobrá

rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše

do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné

tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité

sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru

ve vaší ulici.

Co je to recyklace?

Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo

ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci

 a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez

dalšího využití zlikviduje.

Papír

Třídění papíru :

Do modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón,

papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky 

a hygienické potřeby                                                                                                           

Dotřídění :

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru jsou z mnoha různých druhů

papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize. Každý druh papíru se



také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na

dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj

vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat

 i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané.

Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny.                       

Recyklace papíru :                                                                                                            

Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva,

přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. 

Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka,

toaletní papír apod. 

Sklo

Třídění skla:                                                                                                                                  

Do zelených nádob můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Bílé sklo

Pokud máte v obci zaveden oddělený sběr skla, potom při jeho třídění musíme rozlišovat, jakou

má barvu. Pro jeho sběr jsou ve většině míst dva kontejnery: bílý a zelený. Do bílého kontejneru

patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. Někde se ještě stále netřídí sklo dle

barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má každý kontejner.

POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.

Prosím, nevhazujte:

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

Dotřídění :                                                                                                                                    

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat

žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů se

nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy nečistot. Poté střepy putují na speciální

automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného skla. Barevné nebo čiré

sklo se odváží ke zpracování do skláren.                                                           

Recyklace : Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji

se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky.Ušetří se při tom mnoho

energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. 



Plasty

Třídění plastů :

Do žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky 

a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) 

Dotřídění :

I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi

plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají

speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří.

Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíků a odváží ke

zpracování na recyklační linky.                                                                       

 Recyklace :

Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti.

 Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund

 a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí

fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze

směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové

stěny u dálnic apod. 

Kovy

Třídění kovů :

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. 

Recyklace :

Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde se přetaví.

Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C. Z některých plechovek tak

vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky. 

Nápojové kartony

Třídění kartonů :                                                                                                                   

 Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů nebo pytlů

označených touto oranžovou nálepkou. 

Recyklace kartonů :                                                                                                         

Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:



V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý

papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev

vody či dále zpracovat na palety apod. 

Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné

použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR. 

Návod na misky z recyklovaného papíru :

Natrháme starý papír a společně s vodou jej rozmixujeme, do směsi přimícháme lepidlo

Herkules. Připravíme si plastové či skleněné misky, které vysteleme navlhčenou potravinářskou

folií. Ta  přilne k misce. Nyní papírovou hmotou vyplňujeme misku. Dáme zaschnout. Po

zaschnutí můžeme malovat temperou a přelakovat.

  

Foto: Kreslení stromů, práce s knihou                                    autor: Iva  Vaňousová

Foto: Odpad v lese                                                                  autor:  Iva  Vaňousová

 



PTÁCI NA PODZIM- příloha ke s. 39  bakalářské práce

Stěhovavý ptáci

Když přichází podzim a hmyz zalézá do úkrytů, někteří ptáci se stěhují. To už mají mlád'ata tak

velká a silná, že létají stejně jako oni. Čeká je daleká cesta, třeba i přes moře. V jižních krajích je

teplo a dostatek potravy. U nás by se v zimě neuživili.

Kam ptáci odlétají?

Druh ptáka Místo kam odlétají Měsíc odletu
Husa velká Severní Afrika Srpen-Září
Lyska černá Jižní Evropa Říjen-Listopad
Holub hřivnáč Jižní Evropa Říjen
Konipas bílý Jižní Evropa Září-Říjen
Drozd zpěvný Západní Evropa Říjen-Listopad
Slavík obecný Severní Afrika Srpen-Září
Špaček obecný Jižní Evropa Říjen-Listopad
Zvonohlík zahradní Jižní Evropa Září-Říjen
Čáp bílý Jižní i Severní Afrika Říjen-Listopad
Volavka popelavá Západní Afrika Srpen-září
Racek chechtavý Západní Afrika Srpen
Dudek chocholatý Severní Afrika Srpen-září
Vlaštovka obecná Jižní Afrika Říjen

Ptáci, kteří u nás zůstávají

Vrabec domácí, Sýkora babka, Chocholouš domácí Šoupálek dlouhoprstý, Brhlík lesní, Křivka

obecná, Datel černý, Žluna obecná, Strakapoud velký, Sýček obecný, Puštík obecný, Sova

pálená, Výr velký, Lyska černá, Březňačka, Havran, Racek, Labuť,Hrdlička.



 Přílety a odlety stěhovavých ptáků
 
Jméno ptáka Přílet Odlet
Čáp bílý III – IV IX – X
Dudek chocholatý IV VIII
Holub doupňák III X
Holub hřivnáč III X
Husa polní II – III VIII – IX
Jiřička obecná IV – V VIII – IX
Kachna divoká III X – XI
Konipas bílý III – IV IX – X
Křepelka polní V IX
Kukačka obecná IV – V VIII
Lyska černá III X – XI
Ostříž lesní IV – V IX
Pěnkava obecná III X
Racek chechtavý III VIII – IX
Rehek domácí                    III X
Rehek zahradní IV IX
Rorýs obecný IV – V VIII – IX
Sedmihlásek hajní V VIII
Skřivan polní II – III X – XI
Slavík obecný IV – V VIII – IX
Sluka lesní III X
Špaček obecný II – III X – XI
Ťuhýk obecný V – VI IX
Vlaštovka obecná IV VIII – IX
Volavka popelavá III – IV VIII – IX
Žluva hajní V VIII

 
http://dakota.skautkostelec.cz/skautska_stezka/priroda/ptaci.htm

 

Kromě těchto informací, které můžeme dětem dát jako vodítko (ptáky hledají v knihách a snaží

se získat další info), nabídneme dětem knihy k tématu.

Doporučuji:

-  Ptáci v edici Zvídavý pozorovatel , Slovart  Bratislava,1992,ISBN 80-7145-060-X

Tah str 42-43

-  Putování přírodou, Svojtka Praha,2008, ISBN 978-80-7352-775-4

Letíme na dovolenou str 182-183

-  Příroda v ČSSR, Práce Praha, 1988



Foto: Ptačí hejno (výtvarná práce dětí)                                       autor: Iva Vaňousová

Foto: Hra: Na vlaštovky                                                              autor: Iva Vaňousová



PŘÍPRAVA ZVÍ ŘAT NA ZIMU- příloha ke s. 42 bakalářské práce

Proč zimní spánek

Po dobu zimních měsíců se zastavuje růst většiny rostlin a zvířat s proměnlivou teplotou

těla, například hmyz, upadají do klidového stadia. Teplokrevná zvířata - ptáci a savci - tak

reagovat nemohou. Někteří z nich sice dokážou přežívat v ledových pustinách Antarktidy,

musí  si  však  udržovat  svoji  tělesnou  teplotu  na  určité  stálé  hranici,  protože  jinak  to

znamená jejich jistou smrt. Pro mnoho zvířat je obtížné udržet si teplotu především proto,

že tělesná teplota ptáků a savců je skoro vždy vyšší než teplota okolního vzduchu. Takovou

teplotu si mohou zachovat pouze stálým přísunem potravy, která je však v zimě vzácná.

Mnozí ptáci řeší tento problém tím způsobem, že na podzim odlétají do teplých krajů. Velcí

býložraví savci, například sob, táhnou také. Pro drobné savce je takové putování nemožné.

Mnohá zvířata, která žijí v polárních krajích, si spoří teplo tak, že vytvářejí hustou srst.

Sněžní psi husky mají tak hustou a teplou srst, že mohou spát na sněhu i při teplotě minus

30°C. Malá zvířata ztrácejí  svoji  teplotu rychleji,  než si  ji  vytvoří:  například myš spálí

energii dvacetkrát rychleji než ovce. Proto si mnohá malá zvířata budují dobře chráněná

hnízda. Častokrát jsou jejich stavby umístěny hluboko pod zemí. Aby si teplokrevní savci

udrželi  svoji  tělesnou teplotu  kolem 37°C,  musí  mít  zajištěn neustálý  přísun energie  v

podobě potravy. Mnohá zvířata si vytvářejí zásobní tukový polštář, z něhož čerpají, když

nastane nedostatek potravy. Jiná zvířata si zase dělají zásoby na zimu z vysoce živených

oříšků a semen. Mnohá zvířata mají šanci přežít pouze tehdy, když omezí svoji spotřebu

energie na nejnižší možnou míru, která jim vystačí po dobu jejich zimního spánku. V jižní

Evropě žije nejmenší z této čeledi, plšík lískový. Je zajímavý tím, že jakmile teplota klesne

pod 15°C, svine se do klubíčka ve svém kulatém obydlí a usne. Probouzí se, jakmile se

oteplí. V zimním spánku se teplota jeho těla pohybuje kolem nuly.

http://zoo.lexia.cz/Zimni-spanek-zvirat

Hibernace se v živočišné říši vyskytuje u hmyzu (tzv. diapauza), u pavoukovců (klíště obecné), 

u některých plazů (např. u ještěrek a želv), u obojživelníků (několika druhů žab) i savců. Z nich

zimní spánek využívají ježci, netopýři, plši, sysli, svišti nebo křečci.

http://www.lenulen.estranky.cz/stranka/zimni-spanek 



  

Foto: Dětské práce na téma „Příprava zvířat na zimu“                    autor: Iva Vaňousová

Foto: Výrobky z kaštanů                                                                  autor: Iva Vaňousová



PTÁCI - příloha ke 45. s.  bakalářské práce

Ptáci žijí všude kolem nás. Jsou různě velicí. 

Většina ptáků létá. Aby mohli létat, musí být silní a  lehcí. Mnoho ptačích druhů má duté kosti 

a vzdušné váčky. Peří, které pomáhá letu, musí tvořit jednotnou plochu, má-li se pták úspěšně

vznést do vzduchu. Aby tato plocha při  letu držela pohromadě, je opatřena paprsky s háčky.  

V letu můžeme ptáky rozeznat (kluzavý, třepetavý, přímý..). Peří slouží ptákům nejen k letu, ale

má také výborné izolační vlastnosti. Udržuje u kůže vrstvu vzduchu ohřátou tělesným teplem.

Čechrání peří je nezbytné, ptáci tak nanášejí maz na peří. Peří je nutné obměňovat- pelichání.

Zbarvení peří  ptáků  je různé, samičky většinou mívají peří  méně  nápadné pro lepší splynutí

s prostředím v době sezení na hnízdě.

Dravci a sovy. U většiny ptáků jsou samice větší nežli samci. Jsou velice užiteční, hubí škůdce.

Mají různé lovecké techniky a využívají stavby těla. Mají ostré drápy a zahnutý zobák sloužící

k trhání kořisti. Káně loví z vyvýšeného místa (kůl, dráty vedení, z větve), pozorují místo pod

sebou a vrhají se na kořist. Poštolka se při tom třepetá na místě, orli hledají kořist kroužením.

Všechny další poznámky o ptácích jsou zapracované do textu praktické činnosti.

Důležité zdroje informací jsou internetové stránky www.nasiptaci.cz - encyklopedie se stručným

popisem ptáků. www.prirodainfo.cz - fotografie, popis a zvuky ptáků.

Krmítka (podle letáčku- Krmítka a co do nich- vydala ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová).

Krmítko  musí  být  chráněno  před  sněhem a deštěm, musí  být  umístěno tak,  aby  se nestalo

krmítkem pro kočky, v okolí krmítka musí být dostatečné množství úkrytů. Do krmítka patří-

semena slunečnic, konopí, máku, řepka, len, ovesné vločky, otruby, oříšky, lůj a živočišné tuky.

Nevhodné jsou zbytky lidské potravy.

Sbírka ptačích per- Špinavá pera můžeš umýt,  ale opatrně.  Vezmi tvrdý papír nebo karton,

vyřež do něj rýhy a pera zasuň za vzniklé pásky. Papíry s pery ulož do krabice. Podle návodu

z knihy Malý pozorovatel v lese  J. Gourier str 77.



Foto: Výroba krmítek pro ptáky                                      autor: Iva Vaňousová

Foto: Zkoumání ptačího pera pod mikroskopem            autor: Iva Vaňousová



SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ- příloha ke s. 50 bakalářské práce

  Vysoko, kde je vzduch pod bodem mrazu, oblaky tvoří maličké ledové krystalky. Ty narůstají,

až z nich jsou velké sněhové vločky, které se snášejí dolů a je-li vzduch teplejší, roztávají na

déšť. Při teplotě pod a kolem nuly místo toho sněží. Nejčastěji sněží, je-li teplota kolem bodu

mrazu. Když je teplota pod nulou, sníh je prachový a „suchý“, na sněhové koule se nehodí. Při

teplotě trochu nad nulou, jsou sněhové vločky velké a „mokré“. Snadno se smáčknou do těžkých

koulí.

  Sněhové vločky vypadají jako jemná krajka. Pod lupou uvidíme, že jsou to šestiúhelníky. To

znamená, že mají šest stran. Ale tak jako dva lidé nejsou nikdy stejní, ani dvě sněhové vločky

nejsou totožné.

  Při velkých mrazech se za jasných nocí tak ochladí, že dokonce i vlhkost ze vzduchu zmrzne

 a pokryje zemi třpytivou jinovatkou. Kapky na oknech mrznou, mění se v ledové květy.

  Led je lehčí než voda. Díky tomu se může na zamrzlých rybnících bruslit. Pozor na tloušťku

ledu!!

  Sůl  má schopnost  rozpustit  led,  protože snižuje bod tání  ledu.  Slaná voda mrzne při  –20

stupních, čistá voda při 0 stupni. Z toho důvodu se silnice sypou solí, když mrzne.

   

Fota: Pokus s kostkou ledu a Pozorování pod lupou                        autor: Iva Vaňousová 



VČELY- příloha ke s. 53 bakalářské práce

Včela patří do kmene členovců. Její tělo se skládá ze třech hlavních částí - hlava, hruď, zadeček.

Tyto části jsou od sebe oddělené zúžením, které jim umožňuje pohyblivost.

Včela má 3 páry nohou. Nejdůležitější jsou zadní, na kterých má včela umístěné sběrací košíčky,

do kterých sbírá pyl. 

Žihadlo na konci zadečku je duté, napojené na jedový váček. Na konci má háček, který

znemožňuje po bodnutí jeho vytažení z rány. Včela si tak po bodnutí vytrhne žihadlo i s jedovým

váčkem a následně umírá.

Vývoj včely- vajíčko, larva, předkukla, kukla, dospělec (imago)

Včelstvo-Matka - její úlohou je klást vajíčka, čímž zabezpečuje obnovu včelstva. Od dělnic se

liší na první pohled svými většími rozměry. O matku se musí dělnice soustavně starat. Celý život

jí krmí tzv. mateří kašičkou.

Trubec - jejich úlohou je oplodnit mladé matky; v případě potřeby pomáhají zahřívat včelí plod,

díky své vyšší tělesné teplotě, než jakou mají dělnice. Na konci léta dělnice z úlu trubce vyženou

z důvodu přerušení snůšky v důsledku déle trvajícího nepříznivého počasí. V zimě se tedy trubci

v úlech nacházejí jen ve výjimečných případech.

Dělnice - vykonávají pro včelstvo všechny ostatní potřebné práce, jako je: vyhledávání a

přinášení potravy (nektar, medovice, pyl, voda), zpracovávání medu z nektaru a medovice,

konzervování pylu, stavbu plástů, krmení matky, trubců a plodu, střežení vchodu do úlu, úklid 

a čištění, větrání a udržování správné teploty v úlu a řada dalších činností.

Význam chovu včel-Včely lidé chovají ze dvou hlavních důvodů. Jedním z nich je získávání

včelích produktů (med, vosk, propolis, mateří kašička, jed, pyl)  a druhým opylovací činnost.

Existují  totiž  plodiny (např.  ovocné stromy),  kde bez opylení  včelami  není  zajištěna úroda.

Včelaři  proto  přisunují  včely  v  košovných  vozech  přímo  do  kvetoucích  porostů  v  době

květu.Opylení  ovocných  dřevin-Jabloň:  90,0% Třešeň:  98,5%Hrušeň:  92,0% Angrešt:  73,3%

Višeň-samosprašná: 58,3% Slivoň-samosprašná: 42,9%cizosprašné: 96,4% řepka olejka nárůst

výnosu při  opylení včelami je o 30% Včela medonosná opylovává 90% všech květů  Med je

hustá  sladká  a  lepkavá  kapalina,  vytvářená  včelami,  případně  i  jiným  hmyzem  sběrem  

a zahušťováním sladkých šťáv – především nakteru květů  (med květový)  a výměšků  hmyzu

(mšice,  medovnice)  živícího  se  sáním mízy  rostlin  (med  medovicový).Pro  včelstvo  je  med

zásobou energeticky bohaté potravy. Během roku silné včelstvo vyrobí a z větší části i spotřebuje

řádově  stovky kg medu. Většina spotřeby probíhá v sezoně,  na přečkání zimy včelstvu stačí

přibližně 1 kg na měsíc. Časté užívání medu jako protibakteriálního činitele je jeho užití pro



krytí ran, popálenin a vředů. Toto užití má dlouhou historii v tradiční medicíně. Navíc, užívání

medu redukuje otoky a jizvy;  také zamezuje např.  bavlněnému obvazu nalepit  se na léčené

zranění.Vosk   je  vylučován  mladými  včelami.Včela  medonosná  používá  vosk  ke  stavbě

jednotlivých buněk včelích pláství, v nichž vychovává larvy a uchovává se med a pyl.

Vybráno z internetové encyklopedie Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/V
%C4%8Dela_medonosn%C3%A1

Svíčky ze včelího vosku:

Seznam materiálu:

pláty barevného včelího vosku na výrobu svící, knot (bývá součástí balení),nůžky, formičky na

vykrajování cukroví, fén

Postup: 

Odměříme si délku knotu podle velikosti plátu vosku.Knot v požadované délce ustřihneme.Plát

vosku nahřejeme fénem. Nesmí zůstat příliš tvrdý, aby se nelámal, a zároveň ho nesmíme nahřát

příliš, aby se nezačal roztékat.Knot umístíme na kraj plátu a okraj přes něj ohneme. Zbytek okolo

knotu pevně zatočíme.Zamotanou svíčku můžeme ponechat holou nebo jí dozdobit. Lze na ní

například lýkem přivázat sušený plátek citronu nebo kousek skořice. Pokud bychom však takto

ozdobenou svíčku zapalovali, je nutné dbát na to, aby ozdoba nechytila a je tedy vhodné jí včas

sundat.Na váleček lze také upevnit  různé tvary,  které můžeme z plátů  vyřezat  nožem nebo

vystříhat.  Na svíčku tyto tvary připevníme opět tím, že plát nahřejeme. Chceme-li  na svíčku

umístit více stejných tvarů, je vhodné použít například vykrajovátka na vánoční cukroví. Plát

vosku můžeme také rozříznout  úhlopříčně.  Dostaneme tak trojúhelník,  se kterým pracujeme

podobně, jako se čtvercem. Na jedno z ramen trojúhelníku obvyklým způsobem upevníme knot a

svíčku  zamotáme.  Přepona  trojúhelníku  nám  vytvoří  po  obvodu  spirálu,  kterou  můžeme

libovolným  způsobem  olemovat.Pokud  jako  základ  použijeme  původní  váleček,  můžeme

trojúhelník namotat na něj. Získáme tak spirálu, ze které bude přesahovat původní svíčka. Nová

svíčka tak bude dvoubarevná. 

Návod na výrobu  

http://www.ceskykutil.cz/navody-a-inspirace/domacnost/interier-a-dekorace/svicky-ze-vceliho-
vosku



  

Foto: Práce včel létavek při hře                                                autor: Iva Vaňousová

Foto: Skládání obrázku včely                                                   autor: Iva Vaňousová

 



NÁŠ RYBNÍK- příloha ke s. 56  bakalářské práce

Žáby jsou obojživelníci. Z vajíček vzniknou pulci a z nich potom dospělé žáby. Ocas mají pouze

pulci,   při  vývoji  jim  odpadává.  Jako obojživelníci  mohou dýchat  na vzduchu  i  ve  vodě.  

Z  vajíček  vzniknou  pulci  a  z  nich  potom  dospělé  žáby.  Často  mají  silně  vyvinuté  zadní

končetiny, díky nim výborně skáčou. Živí se nejčastěji hmyzem.

V Česku žije  14  druhů  žab.  Kromě  skokana  hnědého  jsou  všechny  zákonem chráněny.  To

znamená,  že  se  zde  vyskytují  v  menší  míře,  než  tomu bylo  v  posledních  letech.  Všechny

chráněné druhy nesmíme jakkoliv omezovat (brát do rukou). Každá žába se v průběhu života

vyskytuje  na dvou odlišných  lokalitách,  první  je  zimoviště  a  druhé  rozmnožovací  centrum.

Zimoviště  je  pro  každý  druh  žáby  typické.  Např.  skokan  se  vyskytuje  v  polích,  rosnička  

v lesích.Rozmnožovacím centrem rozumíme tůň a další stojaté vody (rybníky,  jezera, potoky,

řeky a říčky, kaluže.

Žáby  jsou  důležitou  složkou  ekosystému.  Nejen,  že  likvidují  hmyz,  ale  žáby samotné  jsou

složkou potravy pro vodní ptactvo, jako je např. čáp bílý, volavka popelavá a podobně.

Během přijímání  potravy žáby mrkají,  jelikož dochází  během polykání  k  zatahování  očních

bulvy, což napomáhá posunování potravy do žaludku.. Žáby také nemají žádné zuby na spodní

čelisti, a tak přijímají potravu celou.

Žába se pohybuje po souši pomocí přískoků  a skoků,  které provádí pomocí silných zadních

nohou. Nejdelší zaznamenaný skok žáby na souši byl 5 metrů. Ve vodním prostředí žába využívá

plovací techniku zadních končetin, kdy je postupně dává k sobě a odtahuje podobně jako plavci

typu prsa.

• kuňky – jsou většinou šedé a na břichu mají žlutooranžové skvrny. Při ohrožení se otočí

na záda, napnou tělo a svými skvrnami odpuzují predátora od ulovení. kuňka obecná,

kuňka žlutobřichá

• skokani – jeden z nejrozmanitějších a nejobtížnějších ze všech rodů na určení. Nohy jsou

ze všech žab nejlépe přizpůsobeny na skákání. skokan hnědý, skokan zelený 

• ropuchy -ropucha obecná

• rosnička – má na prstech přísavky, rosnička zelená 

• blatnice – oči má oválné ze shora dolů, blatnice skvrnitá



http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1by - foto a info o žábách

http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indph30.html - foto páření žab

Vážky patří mezi hmyz s úzkým a velmi protáhlým tělem. V hmyzím světě patří vážky mezi

nejlepší  letce  a  jsou  hmyzem s nejdokonalejším zrakem.  Životním prostředím,  nezbytným  

k vývoji vážek, je až na výjimky voda. Jejich vývoj probíhá proměnou nedokonalou. Všechny

vážky i jejich larvy se živí dravě. Dospělé vážky mají štíhlé, protáhlé tělo, dlouhé 20 - 130 mm.

Často jsou velmi barevné, některé i kovově lesklé. Na těle mívají pruhy a skvrny.  Samička  

a sameček mívají často odlišné zbarvení těla i křídel

Vážky se vyvíjí proměnou nedokonalou, tzn. že jejich vývoj nezahrnuje stádium kukly. Nymfy

(larvy) vážek se rodí ve vodě nebo v blízkosti vody z vajíčka. Pokud vajíčko nepřezimovává, tak

se z něj líhne nymfa po dvou až čtyřech týdnech. První stadium tzv. pronymfa trvá jen několik

minut. Pronymfa se ještě moc nepodobá vážce, až při dalším svlékání se na ní objevují první

společné rysy. Svlékání nymfy probíhá asi 10-15x. Při každém svlékání nymfa odvrhuje celou

pokožku s dýchacím a zažívacím traktem. Při jednotlivých svlékáních se postupně nymfa vyvíjí

a celkově roste. Nymfa se vyvíjí několik měsíců až let, některé druhy až 5 let (páskovec). Před

posledním svlékáním nymfa přestává přijímat potravu a vylézá na vzduch, nejčastěji na stonky

rostlin, někdy přímo na břeh. Líhnutí probíhá nejčastěji za teplého počasí v ranních hodinách.

Nymfa se pevně přichytí podkladu a vážka se začne líhnout. Líhnutí trvá asi hodinu. Po vylíhnutí

vážka ještě nějakou dobu sedí poblíž svlečky, narovnává křídla a tvrdne než je schopna odletět.

Pohlavní zralosti (podle druhu) dosahuje po 14dnech až měsíci. Průměrná délka života vážky je

podle druhu různá, např.šídélko ruměnné se dožívá průměrně  7 dnů, šídlo královské 14 dnů.

Maximum je ale mnohem vyšší, třeba u šídla královského činí 60 dnů. Výjimku tvoří druhy,

které přezimovávají jako dospělci, ti se mohou dožít i půl roku. 

Vážky se mohou pohybovat jen pomocí křídel, nohy jim slouží jen k uchycení na vegetaci nebo

k lovení kořisti.. Mezi hmyzem jsou nejdokonalejšími letci. Většinou létají jen ve dne za jasného

počasí, upřednostňují bezvětří. Létající dospělce lze v Česku vidět podle druhu od konce března

do půlky listopadu. První stádium nymfy (pronymfa) se pohybuje skákáním. Nymfa se pohybuje

pomocí nohou nebo plaváním a to rozdílným způsobem u šídel a motýlic. Šídla pro únik před

nepřítelem nebo i přemístění na velkou vzdálenost dovedou plavat vychrlením velkého množství

vody análním otvorem, což je vystřelí  prudce vpřed. Zimu vážky mohou přečkávat ve všech

třech svých vývojových stádiích. Nejčastěji se tak děje ve formě vajíčka nebo larvy. V Česku jen

jediný rod přezimovává jako dospělec (šídlatka).



Vážky i jejich nymfy se živí výhradně dravě. Vážky loví kořist za letu. Větší šídla svoji kořist za

letu často i požírají. Díky svému výbornému zraku dokáží spatřit kořist až ze 2 metrů. Kořist

nejprve chytí nohama a přitáhnou si ji k ústům. Jejich kořistí bývá jiný létající hmyz, někdy i jiné

druhy vážek (často šídlo uloví motýlici). Nymfa loví kořist pomocí tzv. masky, což je přetvořený

spodní pysk s uchvacovacím zařízením. Masku dokáže vymrštit až do vzdálenosti jedné třetiny

svého těla a kořist si pomocí ní přitáhne k ústům. Nejčastěji loví larvy jiného vodního hmyzu.

Vajíčka snáší rozdílně podle druhu, někdy přímo do vody, do vodních rostlin nebo na stromy nad

vodou. U některých  druhů  samička společně  se samečkem sestupuje při  kladení vajíček pod

vodu ve vzduchové bublině,  ve které můžou vydržet  až jednu hodinu. Vážky se při  kladení

vajíček na vodní hladinu orientují podle jejího třpytu na slunci, proto někdy dochází ke kladení

vajíček na blýskající se karoserie aut. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEka

Rybník je  uměle  vytvořené  dílo  (resp.  vodní  nádrž)  určené  především  k  chovu  ryb  

s přírodním dnem a s technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen

hrází, přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody.Rybníky mají po

stránce biologické, krajinářské i estetické mimořádný význam. Bývají významným hnízdištěm

vodního  ptactva  a  důležitou  zastávkou  tažných  ptáků.V  jejich  okolí  se  vyskytuje  mnoho

významných chráněných druhů ptáků, žab, obojživelníků.Rybník je velice rozmanitý ekosystém,

v jehož čele stojí konzumenti jako štika, a dole v pomyslné pyramidě jsou řasy.. Jelikož je však

rybník dílem člověka, tak nemá zdaleka tak vyrovnaný ekosystém jako horské říčky či přírodní

jezera, a proto se také velmi často stává, že jsou některé rybníky zarostlé rákosím, či obsazené

sinicemi, jelikož jim chybí přirozený konzument. Proto je třeba o rybníky na rozdíl od jezer

pečovat, čistit je a provádět výlovy ryb.

http://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/- informace o rybách a jejich fotografie

Ekol. vých.  pro MŠ str. 29-32 Rybník

Už to znám, Svět zvířat str. 38 Zvířata rybníků a řek (obrázky žab)



              

   Foto: Pozorované žáby                                                                autor: Jan Kalous (1.A)

Foto: Pozorování žab                                                                   autor: Iva Vaňousová

             



KAMENY NA CESTÁCH- příloha k 60. s. bakalářské práce

 Hornina  je  heterogenní  směs  tvořená  různými  minerály  (nerosty)  někdy  i  organickými

složkami.  Výjimku  tvoří  pouze  monominerální  horniny,  které  jsou  tvořené  pouze  jedním

minerálem (například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem).

Horniny dělíme obvykle podle způsobu jejich vzniku:

Magmatické  (vyvřelé)  –  roztavené  horniny,  které  proniknou  na  povrch země-láva.  Pokud

neproniknou na povrch, říkáme jim magma. Když láva a magma chladnou a tvrdnou, vznikají

vulkanické horniny. Pomalé tuhnutí – horniny s velkými krystaly. Rychlé- drobné krystaly.

Sedimentární (usazené)- potoky a řeky unášejí drobné částečky hornin do jezer a moří. Tam se

ve vrstvách usazují a po čase tvrdnou.

Metamorfované (přeměněné) -vznikají ze všech druhů hornin v důsledku vysokých teplot, tlaků

a  chemizmu  prostředí,  kterým  jsou  horniny  v  zemské  kůře  vystaveny.  Stavba  hornin  se

přizpůsobuje novým podmínkám, které jsou odlišné od podmínek, za kterých vznikaly.

Všechny tři skupiny hornin jsou v neustálém koloběhu mezi sebou v závislosti na tlakově-

teplotních podmínkách, kdy vlivem změny jedné či obou složek dochází k přeměně jednoho

druhu v druhý a naopak.

Minerál  (nerost) je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek

krystalická a která vznikla jako produkt geologických procesů. Některé obecnější definice ji

nedefinují jako produkt geologických procesů, ale jako produkt přírodních procesů na Zemi nebo

na jiném kosmickém tělese.

V přírodě je známo asi 4300 minerálů a každým rokem bývá objeveno kolem 50 dalších. Častý

výskyt se dá přiřknout jen cca 300 minerálům a pro tvorbu hornin je významných jen několik

desítek.

Krystaly mají pravidelný tvar, tvoří je atomy a molekuly uspořádané podle fyzikálních

a chemických  zákonitostí.



Pokusy:

Vyvřelé horniny-  napodobíme výbuch sopky. 

Potřeby: potravinářská barva, plastiková láhev sodové vody.

K sodové vodě přidáme potravinářské barvivo, aby vypadala jako červená láva. Připravíme si

lavor. Zašroubujeme láhev a zatřeseme s ní. Uzávěr držíme od sebe. Rozšroubujeme uzávěr- tím

uvolníme tlak v láhvi. Šumivá voda vybuchuje jako sopka.

Pokus  s kouskem křídy -

Potřeby: kousky křídy a kapátka do dvojic, ocet, lupa.

Kapátko naplníme octem a kápneme několik kapek na kámen. Prohlédneme si ho lupou- křída

začne šumět ( kyselina s křídou reaguje a uvolňuje se oxid uhličitý).

Sedimentární horniny se zkamenělinami- 

Potřeby: písek, sádra, barvivo, láhev z umělé hmoty s uříznutým hrdlem, lastury na zkameněliny,

misku, lžičku a vazelínu.

Část  písku smícháme se stejným množstvím sádry a trochou barviva a vysypeme do láhve.

Přidáme trochu vody a zamícháme- vznikne kaše. Lastury potřeme vazelínou a rozložíme je na

povrchu (budoucí zkameněliny).  Poté vlijeme kaši jiné barvy s dalšími lasturami. Opakujeme

s jinými  barvami.  Hmotu  necháme  několik  dní  tvrdnout.  Pak  vychovatelka  rozřízne  láhev.

Rozlámeme hmotu podle barev a uvolníme lastury.

Tvorba krystalu-

Potřeby: tužka, zavařovací sklenice, provázek, sůl, teplá voda.

Do  sklenice  nalijeme  teplou  vodu  a  necháme  v ní  rozpustit  co  nejvíce  soli.  Průběžně

i mícháme, aby se všechna sůl rozpustila. Na  tužku uvážeme provázek a konec ponoříme do

slané vody. Sklenici umístíme na chladné místo. Stydnutím vody se na provázku tvoří krystaly

soli. Každý den vodu vyměňujeme- zvětšení krystalů.



Krápníky-

Potřeby: kousek vlny, 2 kancelářské spony, talířek, , lžička, 2 zavařovací sklenice, soda na praní.

Do zavařovacích  sklenic s teplou vodou přidáváme sodu, dokud se rozpouští. Na konce vlny

připevníme  kancelářské  spony  a  oba  ponoříme  do  sklenic.  Mezi  sklenice  položíme  talířek.

Roztok ze sklenic vzlíná vlnou a z padajících kapek se pomalu odpařuje voda, vznikají krystaly

sody- tvoří se krápník.

Vliv počasí na horniny-
Potřeby: jíl nebo keramická hlína, igelitová fólie, voda, mraznička.
Z vlhkého jílu modelujeme dvě koule. Obě zabalíme do fólie. Jednu dáme přes noc do mrazničky

a druhou necháme ve třídě.  Druhý den je rozbalíme a sledujeme změny,  zejména na zmrzlé

kuličce se objevily praskliny. Pokus opakujeme ještě jednou.

Využití kamenů :

Kámen se používá jako stavební materiál, součást nástrojů, pro tvorbu soch, náhrobků. Další

horniny a minerály jako palivo (uhlí), k výrobě tužek (tuha), do barviv. Využívají se pro léčebné

účinky (rašelina).

Existují různé možnosti, jak používat léčivé kameny a v zásadě neexistuje přesný vzorec pro

práci s nimi. Několik nejpoužívanějších způsobů: 

Masáže  pomocí  drahých  kamenů,  Meditace,  Vkládání,  Spaní  s kameny,  Nošení,

Rostliny a kameny, Jak čelit elektromagnetickým energiím a další.

Hry s kamínky:

Polykač kamenů- pro 2 hráče

Každý hráč vezme 20 kamenů a položí je do řady na zem. Mezi kameny by měly být stejné

mezery. Hráč, který začíná, přistoupí k řadě kamenů soupeře a klekne si na zem. Na hřbet ruky si

položí malý plochý kamínek. Touto rukou se snaží uchopit co nejvíce kamenů. Spadne-li mu

plochý kámen z ruky, musí přestat. Získané kameny položí do své řady. Pak je na řadě soupeř.

Hra končí získáním všech kamenů soupeře.



Sestřelování kamenů- pro2- 12 hráčů

Ploché kameny položte na zem a na ně menší. Udělejte čáru a od té budete házet. Pak se snažte

shodit kamenem menší kámen z kamene plochého. Vítězí ten, kdo má nejvíce zásahů.

Čára- neomezený počet hráčů

Každé dítě má stanovený počet kamenů. Kamínky se snaží hodit co nejblíže vyznačené čáře.

Ten, kdo vyhrává, získává kameny soupeřů. Na konci hry zvítězí hráč s největším počtem

kamenů.

Foto: Pokusy dětí                                                                         autor: Iva Vaňousová

Foto: Výzkumníci                                                                        autor: Iva Vaňousová


