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Abstrakt
Žijeme v době nových objevů a moderních technologií a ani vzdělávání by nemělo
ztrácet

krok

s nepřetržitým

dynamickým

rozvojem

moderní

společnosti.

Mělo

by

se

přizpůsobovat aktuálním trendům a snažit se je aplikovat do edukačního procesu. Ve své práci
se zabývám možnostmi aplikace moderních technologií do výuky biologie a jejich využitím k
domácí přípravě žáků. Na základě zkoumání postojů žáků k novým technologiím jsem vytvořil
materiál, který kombinuje terénní výuku s aktivní přípravou v multimediálním

výukovém

programu. Prakticky jsem vyzkoušel výuku postavenou na kolektivní práci s tímto materiálem a
získané poznatky kombinoval s demonstračními možnostmi, které poskytuje povodí říčky
Rokytky. Na základě těchto poznatků jsem vytvořil materiál, který vede žáka k aktivnímu
vyhledávání nových informací v multimediálním programu a k upevnění poznatků získaných v
přírodě.

Abstract
W e live in the age of new discoveries and modern technologies and the education
should not run behind the dynamic development of modern society as well. It should suit to
actual trends and try to aplicate them to the education processes. In my thesis I deal with a lot
of possibilities how to applicate modern technologies to the education of biology and how to
use it during the pupil's home preparation. On the basis of student's attitude to the new
technologies I made a material which combines the education in landscape with active
multimedial preparation. Practically, I tested the colective work with this material, then
I combined the gained knowledges with demostrative possibilities of the stream Rokytka. On
the basis of these immediate knowledges I made a material which should lead the pupil to
active searching of new information in multimedial programme and which should fix the
knowledges gained in countryside.
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2

Úvod
Rozhodnutí napsat diplomovou práci na téma Didaktické využití povodí Rokytky vzniklo

proto, že jsem v dané oblasti vyrůstal, navštěvoval základní školu a následně i gymnázium.
V povodí Rokytky se nachází několik přírodních rezervací. Velký počet rybníků využívaných
vodním ptactvem k sezónnímu osídlení nebo jako mezipřistání na tahu. Na dvou až třech
rybnících dochází k pravidelným atraktivním výlovům a na dvou vodních plochách je povolen
sportovní rybolov. Z bezpečnostního hlediska se v této oblasti nevyskytují žádné výrazné
překážky jako: frekventovaná silnice, strže, srázy, nebezpečná vodní díla, podezřelé objekty,
skládky nebo skály. Většina lokalit je velmi dobře dostupná pražskou MHD, případně osobními
vlaky ČD. Povodí Rokytky je velmi hustě protkáno turistickými stezkami, cyklostezkami a
naučnými stezkami. Přesto jsem během svého studia na základní a střední škole v okolí tuto
lokalitu s vyučujícími nikdy nevyužil. Z toho důvodu jsem se ve své diplomové práci zaměřil na
několik bodů:
1.

Zmapovat výskyt zajímavých obratlovců v povodí Rokytky.

2.

Zjistit, zda je povodí říčky Rokytky využitelné pro terénní výuku biologie.

3.

Pokud ano, vybrat vhodné lokality.

4.

Vytvořit výukový materiál pro terénní práci, připravený přímo pro tuto oblast a
materiály pro rozvoj znalostí a dovedností získaných během terénní práce.
V diplomové práci jsem se zabýval myšlenkou kombinace praktické výuky biologie

s využitím

prvků

e-learningu. Vytvořil jsem

několik

projektů,

během

nichž

budou

žáci

samostatně získávat znalosti a dovednosti pohybem v přírodě a následně je společně rozvíjet
v multimediální učebně nebo samostatně na osobních počítačích.
Protože pro tuto formu výuky není v současné době dostatek dostupných materiálů,
bylo hlavním cílem mé diplomové práce tyto materiály vytvořit.
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3

Stav poznatků o řešené problematice

3.1 Exkurze a příbuzné aktivity
•

Biologická

exkurze

J e organizační forma povinné i mimotřídní a mimoškolní zájmové činnosti, při které
žáci pod vedením učitele odcházejí ze školního prostředí do přírody nebo zařízení za
účelem

přímého

studia

přírodnin

v jejich

přirozeném

nebo

uměle

prostředí. Cílem exkurze je doplnění a zpřesnění vědomostí, získání

vytvořeném
praktických

zkušeností, dovedností a návyků. (Maslowski, 1990)
•

Zájmový

kroužek

J e organizační forma výuky biologie, zahrnující mimotřídní a mimoškolní činnost žáků
vybraných na základě zájmu, při kterých řeší v různém prostředí různé biologické
problémy rozšiřující a prohlubující jejich biologické vzdělání. (Maslowski, 1990)
•

Terénnípráce
J e dobrovolná organizační forma výuky, při které vybrané skupiny žáků pod vedením
učitele nebo pracovníka

mimoškolní vzdělávací organizace studují širší biologické

problémy. (Maslowski, 1990)

3.2

Proč chodit s žáky na exkurze do volné přírody?
Zájem mladých lidí o výuku biologie v posledních letech stále klesá, jednu z příčin je

možné hledat v t o m , že je přírodopis, stejně jako ostatní přírodní vědy v našich vzdělávacích
systémech pojímán příliš akademicky (UŠÁKOVÁ, VIŠŇOVSKÁ, 2005 in (Višňovská, Ušáková,
Šestáková, & Búryová, 2007)). A tak přestože mají děti k přírodě velmi blízko a s rostlinami a
živočichy se setkávají v běžném životě takřka denně, považují přírodopis za těžký. Žáci gymnázií
se topí v teoriích, uniká jim praktický význam a smysl toho co se učí. Biologie se jim, z jejich
pohledu, vzdaluje od života stále více a nevidí její souvislost s reálnými přírodními jevy.
V této situaci jsou i ty nejmodernější didaktické metody nedostačující a zásadním
problémem zůstává nezájem a nechuť žáků k přírodním vědám. Tento společenský jev můžeme
stále více pozorovat na našich středních školách, kdy jsou mezi volitelnými předměty, stále více
upřednostňovány sociální vědy na úkor věd přírodních. Můžeme namítat, že se tak děje
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z důvodů jejich praktičtější aplikace do běžného společenského života, ale pravdou spíše bude,
že přírodní vědy jsou žáky vnímány jako náročné a nudné, bez jakékoliv vazby na běžný lidský
život.
Přestože, jsem navštěvoval základní školu v Dolních Počernicích, která je postavena
několik metrů od Dolnopočernického

zámeckého parku s jednou z největších vodních ploch

Prahy - Velkým Počernickým rybníkem, na kterém se vyskytuje velký počet rozmanitého
vodního ptactva, nebyl jsem v rámci školní výuky ani jednou pozorovat přírodu v okolí školy.
Situace se nezměnila ani při studiu na gymnáziu Praha - Prosek (Litoměřická 726).
Bohužel situace na jiných základních školách ani gymnáziích asi není jiná. Přesvědčil
jsem se o tom na svých praxích, kdy jsem působil na Masarykově základní škole v Klánovicích a
na soukromém gymnáziu Jaroslava Seiferta ve Vysočanech. Přestože se obě školy nacházely
v blízkosti

přírodovědně

zajímavých

oblastí,

ani

na jedné

ze škol nebyly

tyto

lokality

systematicky využívány.
Právě během své praxe na Gymnáziu Jaroslava Seiferta jsem dostal možnost vést
v rámci

přírodovědného

semináře

skupinu

několika

žáků

a

paní

učitelku

biologie

na

„terénní cvičení" do povodí Rokytky, konkrétně na Hořejší rybník ve Vysočanech. Přestože jsme
neviděli žádné zajímavé obratlovce, v podstatě jen kachnu divokou a lysku černou, využili jsme
zdejší vodní plochu pro hydrobiologické praktikum a byl jsem velmi příjemně překvapen, jaký
zájem vzbudili ulovení bezobratlí jak u žáků, tak u paní učitelky.

3.3 Co exkurze žákům a vyučujícím přinesou?
„Exkurze jsou nezbytnou součástí školního vyučování biologii. I když pečujeme o to, aby
žáci přinesly do školy co nejvíce živého materiálu,
vystavujeme
přírodnin,

tyto přírodniny,

dialektické

i když máme akvária

vztahy mezi organismem

hlavně rostlin, ale i drobného zvířectva,
a koutky přírody, přece jen celkový

a prostředím,

celé jeho životní

a

habitus

společenstvo,

různé proměny v ročních dobách, to vše najednou můžeme studovat jen v přírodě. Tak důležité
pojmy jako jednota
nemohou

organismu a prostředí, přizpůsobení životním podmínkám,

být jasně

pochopeny

bez exkurzí. Zvláště

biocenosa a jiné,

pak žáci velkých měst, kteří mají

málo

příležitostí přijít do přírody, potřebují nutně exkurze. (Veverku jistě znají všichni z obrázků, ale
jako představu o ni mají, když ji neviděl nikdo v přírodě?)"
„Inovace

obsahu

výuky. V přírodopise

učiva se musí promítnout

(Řehák, 1967, str. 232)

i do modernizace

organizačních

a v biologii se především jedná o posílení laboratorních

forem

praktik, exkurzí a
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terénních

prací.

materiálem,

V nichž žák

nejen

získává

dovednosti,

ale

i přímo

s přírodním

poznává svými smysly jeho další vlastnosti a vidí ho ve svém přirozeném

To vše jistě přispívá i k citové vazbě na živou přírodu, a tím prohloubení
osobnosti

pracuje

žáka.

Uvedené

organizační

formy

napomáhají

přírodnin, což je v dnešní době problém zvláště aktuální.

prostředí.

etické stránky

též k lepší znalosti

rozvoje

jednotlivých

Tuto skutečnost podtrhuje

došlo ke značnému omezení různých mimoškolních zájmových činností, které se právě

to, že nyní
nejčastěji

uskutečňovaly formou praktik, exkurzí a biologických soutěží." (Dostál, 2000, stránky 6 - 9)
Jak je patrné z citací uvedených výše, ani po třiceti-třech letech se postoj vyučujících
k využití exkurzí nezměnil, exkurze nepochybně byly, jsou a budou nepostradatelnou metodou
výuky biologie. Zahrnutím exkurzí do vzdělávacího procesu přemisťujeme učivo ze vzdělávacích
a výchovných důvodů mimo školní učebny, realizujeme ho tedy v mimoškolním prostředí.
Exkurze využíváme

tehdy, jestliže

usilujeme

o to

seznámit

žáky

sjevy,

které

nemůžeme v učebně názorně ukázat, nebo se budou v učebně demonstrovat obtížně. Jedná se
například o přírodniny, které nelze ve škole ukázat pro jejich rozměry (např. lom, rybník,
pramen potoka) nebo o ukázku vztahů mezi organismy určitého biotopu (např. les, louka, sad).
Exkurze je i aktivizující organizační formou vyučování, žáci se na výuce sami aktivně podílejí mohou se vyjádřit k předpokládanému zaměření exkurze, k jejímu obsahu a způsobu realizace,
a pokud jim nechybí nadšení, zodpovědnost a spolehlivost, mohou dokonce exkurzi sami
zorganizovat. (Turecká, 2004)
„Žáci získávají
provizorní

úprava

Rozvíjí se jejich

na exkurzi některé cenné dovednosti

atd.), učí se správnému
ukázněnost,

ochota

chování

spolupracovat

v práci s přírodninami

v přírodě a v ochranářské
a v neposlední

řadě

(sběr, lov,

péči o přírodu.

i estetické

cítění"

(Turecká, 2004, str. 5)
Pro žáky je mnohem zajímavější, přínosnější a efektivnější jejich bezprostřední styk
s originálním živým objektem, než práce s pomůckami, které jsou jen náhradou skutečnosti
(Turecká, 2004). Pokud například ukážete v povodí Rokytky letící káni lesní (Buteo
nedaleko letícího motáka pochopa (Circus aeruginosus),

buteo) a

budou i tak mít žáci pořádný problém

rozeznat, který z ptáků je káně a který je moták. Ale vzbudíte v nich zájem nalézt mezi těmito
dvěma ptáky rozdílné a společné znaky. Umožníte jim tedy další rozvíjení pozorovacího talentu
a vztahu k přírodě. Toho však nedosáhneme, ani pokud máme štěstí a naše škola má k dispozici
vycpaniny obou těchto ptáků. Nejen, že přijdeme o jeden z významných určovacích znaků,
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jakým je způsob jejich letu nebo postavení v prostředí kde žijí, ale zkoumáním vycpanin u
nikoho žádný velký kladný vztah k objevování přírody a její ochraně nevzbudíme.
„Na

exkurzích hovoří

učitel se žáky především

ukázat, neboť se exkurze nesmí změnit v přednáškovou

o tom, co jim může

bezprostředně

vyučovací hodinu. Dbáme rovněž toho,

aby se nejen studované přírodniny dostaly ke všem žákům (Turecká, 2004, str. 6).

3.4 Klasifikace exkurzí (Altmann, 1974 v (Turecká, 2004))
3.4.1
•

Podle obsahu
Specializované

(monotematické)

exkurze

Jsou exkurze, které jsou zaměřeny pouze na určité téma nebo obor. Například exkurze
do Antropologického muzea. Botanické zahrady v Praze - Tróji, Záchranné stanice
ptactva.
•

Komplexní

biologické

Zahrnující více oborů do jedné exkurze a vytvářejí komplexnější a snáze aplikovatelné
znalosti do složitější problematiky. Jsou však náročnější na přípravu žáků i učitelů.
Především tento typ exkurze je možné vykonávat v povodí Rokytky. Zde je možné
demonstrovat botaniku, zoologii obratlovců i bezobratlých a rovněž propojení přírody
s činností člověka a jeho zasahováním do přírody.
•

Komplexní

přírodovědné

Typ exkurze, který kromě biologie umožňuje aplikaci i jiných přírodních věd. Měření pH
vody v různých rybnících a v jejich různých částech. Demonstraci nebezpečí škodlivých
látek z lidské činnosti. Vysvětlení základních fyzikálních principů například na letu ptáků
- aplikace Bernouliho

rovnice vztlaku nebo vysvětlení zbarvení organismů na základě

odrazu světla - Glogerova pravidla.
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3.4.2
•

Podle vztahu k učivu
Úvodní
Slouží k motivaci žáků a uvedení jich do příslušné problematiky.

•

Průběžné
Umožňují přímé zprostředkování a předávání učiva. Většina exkurzí konaných v povodí
říčky Rokytky.

•

Závěrečné
Slouží k aplikaci, shrnutí a prohloubení vědomostí, dovedností a návyků, osvojených
v předchozí

výuce.

Například

prezentací vlastních výsledků

zkoumání

a

pokusů,

interpretaci svých názorů, vyhodnocení soutěží...

3.4.3
•

•

Podle časové náročnosti
Krátkodobé
o

Vycházky, krátkodobé exkurze (2 hodiny)

o

Prohlídky

Dlouhodobé
o

Půldenní

o

Celodenní

o

Vícedenní

Kromě

exkurzí

může

učitel

s žáky

uskutečňovat

ještě

časově

méně

náročné

přírodovědné vycházky nebo dlouhodobé výlety, studijní cesty - přinášející žákům poznatky
z mnoha oborů a formují jejich osobnost (Altmann, 1974 v (Turecká, 2004)).
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3.5 Příprava na exkurzi
Aby byly exkurze co možná nejefektivnější, je nutné se na ně patřičně připravit. A to
neplatí pouze pro učitele, ale i pro žáky. Samotná práce v terénu bude mnohem přínosnější,
pokud učitel výborně zná prostředí exkurze. Pomineme-li záležitosti, jakými jsou vhodné
oblečení a obuv, musí učitel před přípravou exkurze zvážit několik bodů:
1)

Jak se do plánované oblasti dopravit

2)

Jaké jsou cíle práce v terénu a jakým směrem se bude práce orientovat

3)

Jaký je časový rozsah terénní práce

4)

Kdy je vhodné do terénu vyrazit - roční období, den v týdnu, počasí,...

5)

Jaké je potřebné vybavení pro terénní práci

6)

Jak se bude s poznatky z terénní práce dále pracovat

7)

Jak připravit sebe a žáky na práci v terénu

J e vhodné si vybranou lokalitu před samotnou exkurzí v dostatečném předstihu projít,
aby učitel mohl flexibilně reagovat na případné nečekané problémy např.: na rybníku probíhá
úprava podloží a je vypuštěný, je plánován výlov nebo budou probíhat rybářské závody;
lokalitou je plánovaná trasa cyklistického závodu, popřípadě demonstrace proti tomuto
cyklistickému závodu nebo na ni probíhají rekultivační stavební práce; popřípadě je klidná polní
cesta změněna v rychlostní komunikaci pro nákladní techniku obsluhující stavbu blízkého
železničního koridoru; nebo na lokalitě či v její blízkosti probíhá podzimní sklizeň. Jakkoliv se to
zdá nepravděpodobné, věřte mi, že všechny tyto situace jsem během svých pozorování zažil.
Rovněž je vhodné trasu a jednotlivá stanoviště naplánovat tak, aby co nejméně
ohrožovala zdraví nebo život účastníků exkurze a přírodu v příslušné lokalitě. Učitel by měl mít
pro žáky zajištěny vhodné pracovní materiály, během pedagogických praxí se mi na exkurzi
osvědčily rozkládací určovací klíče a příručky. Pro botanickou část exkurze: Naše květiny
(Miloš Deyl); pro určování bezobratlých: Rezekvítek (Brno 1997) a Klíč k určování vodních
bezobratlých (Lišková); pro určování obratlovců: Ptáci (Walter Černý), Savci (Dobrouka), pro
exkurze do povodí Rokytky jsem pro žáky připravil elektronický - vytisknutelný materiál, který
zahrnuje

nejběžnější

a nejzajímavější obratlovce v povodí

Rokytky.

Pro

bližší

poznávání

obratlovců mám rovněž připravený e-learningový materiál obsahující názorné fotografie,
výkladový text, videoukázku charakterizující život nebo chování příslušného živočicha, a zatím
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pouze u ptáků, audioukázku z cyklu „Hlas pro dnešní den" a pracovní část zaměřenou na
informace obsažené v příslušném e-learningovém materiálu.
„Pro
skutečné

přírodopis

přírodniny.

živočichy

a biologii

Pouze v případech,

demonstrovat,

schémata,

modely).

vždy byly a neustále

lze s výhodou

použít

reprezentující

předmětů, používání multiplikátů

pomůcky

pomůckami
rostliny

(obrazy,

žákům (demonstrace

a

nákresy,

pro celou třídu,

atd.). Učitel musí též citlivě

v kterém případě je výhodná doplnit statické pomůcky dynamickým
záznamem."

nejcennějšími

kdy není možné živé nebo preparované

Různá může být i jejich prezentace

kolování jednotlivých

zůstávají

filmovým

rozhodnout,

nebo

televizním

(Dostál, 2000). „Znovu je však nutné zdůraznit upřednostnění živých přírodnin, a to

zvláště pokud je můžeme demonstrovat
Žáci tak mohou poznávat

v jejich přirozeném životním prostředí během exkurzí.

další vlastnosti

organismů,

což technika již neumožňuje."

(Dostál,

2000)

3.6 Provedení exkurze
„Při exkurzi do přírody se musíme spokojit s tím, co nám okolní příroda poskytuje.
však rozdíl, půjdeme-li na exkurzi jen tak, „až co uvidíme",
podle

časového

plánu

potřebujeme

v přírodě doložit, oživit a prohloubit
materiál,

který právě potřebujeme,

dojdeme. Je samozřejmé,

žákům

ukázat.

Je

nebo si napřed dobře rozmyslíme, co

Můžeme

na

objektech

to, co bylo již probráno, jednak žákům ukázat

didaktický

nebo o který se budeme

že využijeme

i materiál

jednak

přímo

moci opřít, až k příslušné

příležitostného

a nahodilého

látce

pozorování."

(Řehák, 1967, str. 233)

3.6.1
1.

Zásady pro demonstrace při exkurzích:
Pokaždé,

když

demonstrujeme

rostlinu

nebo

živočicha,

upozorníme

na

jejich

rozlišovací znaky, které jsou pro ně charakteristické, a při nové příležitosti jejich
uvedení vyžadujeme.
2.

Exkurze v e d e m e komplexně, věnujeme pozornost botanice, zoologii, geologii i ekologii.

3.

Volíme přiměřenou délku a snažíme se o co nejefektivnější využití celé její délky.

4.

Zmiňujeme a vysvětlujeme podstatné pojmy - např. biotop, biocenosa a další.
Provedení exkurze je pro učitele velmi náročné, ale zároveň pestré a tvůrčí. Využívá při

něm celé řady metod, nejdůležitější však je demonstrace. Učitel záměrně směřuje pozornost
žáků potřebným směrem a klade důraz na to, aby si sami všímali jevů, které jim chce ukázat,
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protože to co si sami žáci najdou si i lépe zapamatují a získají k těmto informacím jiný vztah,
než když se k nim informace dostanou pasivně. Tohoto principu bychom měli využívat, ať jde o
klasickou exkurzi vedenou učitelem nebo probíhající formou „projektového dne". Exkurzi
v e d e m e tak abychom spojovali názorný materiál s dosavadními poznatky a zkušenostmi.
Při exkurzi jsou realizovány výchovně vzdělávací cíle pomocí dodržování následujících zásad:
(Turecká, 2004)
1)

Na začátku exkurze sdělí učitel žákům důležité organizační pokyny (např. dobu
trvání

exkurze,

možnosti

občerstvení,

potencionálně

nebezpečná

místa

a

živočichy)
2)

Při demonstrování zavede pozornost žáků k příslušnému objektu

3)

Učitel je velmi konkrétní, neutíká od tématu a sděluje v první řadě důležitá fakta,
rozvíjí všechny druhy smyslového vnímání

4)

Vhodně

studenty

motivuje

(problémovými

otázkami,

didaktickými

hrami,

podporou soutěživosti)
5)

Kontroluje a hodnotí činnost žáků, tak aby nerušil jejich práci, ale dohlédl na její
tvorbu

6)

J e schopen reagovat i na náhodná pozorování a náležitě jich využít.

Zvolíme několik žáků (pokaždé jiných), kteří zaznamenávají písemně průběh exkurze.
Možné je rozdělení žáků do několika skupin, zabývajících se různou problematikou a na závěr s
ní seznámí zbylé členy ostatních skupin. „Od prvních chvil je nutné směřovat

žáky k tomu, že

exkurze není rekreační výlet, že to je jen jiná forma výuky se stejnými požadavky na pozornost a
kázeň. A od počátku je nutno vyžadovat,
je předmětem

pozorování."

aby si všichni žáci dělali stručné poznámky o všem, co

(Řehák, 1967, str. 234)
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3.7

Záznam o exkurzi

Každý záznam o exkurzi by měl obsahovat:
•

Den konání exkurze

•

Místo konání exkurze

•

Trasu exkurze

•

Dobu trvání exkurze

•

Pozorování a poznatky o jednotlivých objektech a místech

•

Souhrn hlavních poznatků z exkurze
„Zpracování

exkurze ve škole je stejně důležité jako exkurze sama, tvoří s vyučováním

organický celek. Oživíme její průběh poznatky, třídíme je, rozebíráme
látky. Vyvozujeme

a včleňujeme

do učební

závěry. Kontroluje se splnění úkolů. Zhodnotí se referáty. Zpracují se sběry,

některé přírodniny se vystaví spolu s referátem, fotografiemi

a skicou trasy." (Řehák, 1967, str.

236)

3.8 Zhodnocení exkurze
Vědomosti a dovednosti získané během exkurze je třeba déle rozvíjet a doplňovat. Pro
tento účel jsem vytvořil e-learningové výukové DVD, které umožní žákům dále rozvíjet
vědomosti, které si z exkurze odnesli. V tomto e-elarningovém materiálu se žáci blíže seznámí
s nejzajímavějšími obratlovci povodí Rokytky a budou dále pracovat na rozvíjení svých znalostí
o nich, prostřednictvím multimediálních ukázek a interaktivních úkolů.
Materiál

nasbíraný

během exkurze využijeme

během

navazujícího

laboratorního

praktika a zhodnotíme práci studentů a míru jejich zapojení.
„Dobře

vedené exkurze mají svoji vysokou cenu mravní, podloženou

citově

výchovou

lásky k přírodě, k rodnému kraji, k rodné zemi. Na to nestačí pouhá výuka, daleko více působí
zážitky a prožitky přímo v přírodě samé." (Řehák, 1967, str. 23)
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4

Co je to e-learning?

4.1 E-learning v širším slova smyslu
E-learning
multimediálních

v širším

technologií

slova

smyslu

a Internetu

chápeme

do vzdělávání,

zejména

jako

„Aplikaci

nových

za účelem zvýšení jeho kvality, posílení

přístupu ke zdrojům, službám k výměně informací a ke spolupráci"(Kopecký,
Tato definice chápe e-learning jako jakékoliv využívání

2006, str. 6).

informačních

technologií

multimediálního charakteru ke zlepšení kvality a efektivity ve vzdělávání. To znamená, že za
e-learning můžeme v širším slova smyslu označit, například používání výukových CD-ROMů
v rámci prezenční

školní výuky.

E-learning můžeme

chápat jako multimediální

podporu

vzdělávacího procesu za použití moderních informačních a komunikačních technologií (ICT),
jejichž primárním úkolem je zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělávání.

4.2

E-learning v užším slova smyslu
V užším

slova

smyslu

je

e-learning

chápán

zejména

jako

vzdělávání,

které

je

podporované moderními technologiemi, a které je realizováno prostřednictvím počítačových
sítí, zejména internetu. Tato definice již popisuje e-learning tak, jak jej zná většina populace jako vzdělávání po internetu. U této definice narážíme na fakt, že e-learning umožňuje
předávat vzdělávací obsahy prostřednictvím digitalizované informace ke komukoli, kdo má
přístup k počítačové síti. Tedy e-learning je „vzdělávání', umožňující svobodný
přístup k informacím"

a

neomezený

(Kopecký, 2006, str. 6).

E-learning si zjednodušeně představme jako soustavu moderních nástrojů a postupů,
s jejichž pomocí můžeme efektivně působit na co největší množství smyslů a umožnit realizovat
kvalitní a funkční proces učení. Na zrak působíme prostřednictvím přehledného distančního
textu doplněného o obrazovou dokumentaci, fotografie, videoukázky, na sluch pak působíme
pomocí hudebních ukázek a čteného slova. Na smysly lze působit také kombinovaně

-

s pomocí multimediálních ukázek, interaktivních animací či vizualizací. E-learning nám nabízí
širokou škálu technologických možností, které mohou zefektivnit studium.
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Definice e-learningu:
„E-learning
moderních

chápeme jako

informačních

prostřednictvím

a

počítačových

komunikačních

třeba

podporu

technologií,

sítí. Jeho základním

neomezený přístup ke vzdělávání."
„Je

multimediální

vzdělávacího
které

je

procesu s použitím

zpravidla

realizováno

úkolem je v čase i prostoru svobodný

a

(Kopecký, 2006, str. 7)

říci, že není důležité, jak je pojem

definován,

protože

obecná

definice

nevystihuje konkrétní edukační realitu. Každá vzdělávací instituce přizpůsobuje e-learning svým
vlastním potřebám, upravuje jej a vyvíjí." (Kopecký, 2006, str. 7)

4.3

Základní pojetí e-learningu

Na e-learning je nahlíženo dvěma dominujícími pohledy:
a)

Vzdělávací proces
E-learning je proces, ve kterém využíváme informačních a komunikačních
technologií, zvyšující efektivitu studia.

b)

Soubor nástrojů pro podporu vzdělávacího procesu
Hardware, software, multimediální programy, DVD-ROM, CD-ROM
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4.4 Základní formy e-learningu
E-learning lze rozdělit do několika základních forem, pro něž je společné to, že
poskytují vzdělávací obsah v elektronické podobě. Zpravidla jej rozdělujeme na online elearning a offline e-learning.
Tabulka 1 (Kopecký, 2006)
e-learning
Offline

Online
Synchronní

Asynchronní

Online e-learning j e vzdělávací formou, která ke své činnosti potřebuje počítačovou síť,
ať lokální

(tzv. intranet)

nebo globální - internet. Studenti tedy

mají přístup

k různým

vzdělávacím materiálům - digitálním skriptům, elektronickým distančním textům, fotogaleriím,
archivům animací a jiným. (Kopecký, 2006, stránky 6 -13)
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4.4.1 Online e-learning
Existuje v e dvou základních podobách:
Asynchronní podoba - „Asynchronní
při které nejsou účastníci
komunikaci."(Kopecký,

podoba

komunikačního

online e-learningu je reprezentována

procesu

v daném

okamžiku

v reálném

komunikací,
čase

přítomni

2006, str. 13)

To znamená, že spolu komunikují prostřednictvím zpráv, které si zanechávají v běžné
písemné podobě, v podobě zpráv na různých diskusních fórech, prostřednictvím hlasových či
video nahrávek, e-mailů nebo jinou f o r m o u komunikace.
Synchronní

podoba - „Synchronní podoba

přičemž žáci komunikují

se svými „učiteli"

e-learningu

(tutory)

v reálném

vyžaduje

neustálé

čase (ve stejném

připojení
časovém

k síti,
rámci)."

(Kopecký, 2006, str. 10)
J e t e d y samozřejmě nutné, aby v e stejném reálném čase, ale ne bezpodmínečně na
stejném reálném místě spolu mohli účastníci v z á j e m n ě komunikovat. To se dá provést mnoha
zajímavými a více či m é n ě atraktivními způsoby...
1.

Audio a

videokonference

Tento typ „ k o m u n i k a c e " umožňují dnes již m n o h o rozšířené programy, které jsou
zdarma ke stažení na internetu, nejběžnějším a nejrozšířenějším je dnes asi všemi
známý a m n o h ý m i používaný SKYPE.

Obrázek 1 - prostředí komunikátoru SKYPE
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2.

Chat
Nejznámějším nástrojem pro synchronní komunikaci j e „ c h a t " , jedná se v podstatě o
komunikace

v reálném

obrázkových

symbolů

sofistikovanějších

čase
(tzv.

prostřednictvím
smajlíků),

ale

Jde

různé

„chatů".

(www.activeworlds.com).

psaného

Dnes

o

je

možná

dnes

již

typy

textu

a

existuje

řada

vizuálních

„pochatovat"

i

jednoduchých
podstatně

„3D

mimo

chatů"

internet

-

prostřednictvím mobilních sítí (02, T-mobile, Vodafon).

3.

Sdílený

whiteboard

„Sdílený

whiteboard

zvýrazňovat

je softwarově

pasáže apod."

sdílený

prostor

do kterého

můžete

kreslit,

psát,

(Kopecký, 2006). J e to v podstatě jakási virtuální tabule, ke

které m á t e přístup na základě virtuální ruky. Takovouto komunikaci dnes nabízí rovněž
velké množství firem například S m a r t b o a r d technologies - vyrábějící interaktivní „bílé
t a b u l e " tzv. smartboardy, se kterými se je dnes možné setkat již na mnoha základních
školách,

nebo

obdobným

tabulemi

firmy

Activeboard.

Rovněž

Microsoft

nabízí

sdílenou bílou tabuli v e svém programu Microsoft N e t M e e t i n g a po zadu nezůstává ani
SKYPE

s doplňkovou

videokonferování,
learningového

aplikací

což je

vyučování

WhiteBoard

řadí

k hlavním

budoucnosti.

Meeting,

které

adeptům

pro

Aplikace

SKYPE

obě

umožňují

uskutečňování
WhiteBoard

audio

i

ryzího

e-

Meeting

je

dokonce v basic verzi dostupná zdarma.

Obrázek 2 - prostředí aplikace SKYPE WhiteBoard Meeting
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4.

Instant

messaging

Možnost velmi podobná „ c h a t o v á n í " . Poskytovaná mnoha dnes již velmi
hojně

rozšířenými

programy

(messengery),

umožňujícími

posílání

krátkých zpráv a souborů. M e z i nejznámější patří ICQ (www.icq.cz), QIP
(www.qip.ru), Miranda a m n o h o jiných. Messengery se uplatní i při
komunikaci asynchronní (zmiňované výše).

Obrázek 3 - prostředí messengeru qip

4.4.2

Offline e-learning
B ě h e m t é t o formy e-learningu není nutné, aby byl počítač připojen k datové síti.

Studijní materiály získávají studenti prostřednictvím paměťových nosičů - CD-ROMů, DVDR O M ů , FLASHdisků a mnoha jiných dnes existujících a v budoucnu vymyšlených f o r e m přenosu
dat. Tento způsob vzdělávání j e dnes velmi často používán při vzdělávání studentů, v rámci
jejich domácí přípravy. Offline e-learningovou formu výuky poskytují dnes mnozí výrobci,
v České Republice j e asi nejznámější firma L A N G M A S T E R . Její v ý u k o v é materiály naleznete
v mnoha domácnostech a kabinetech.
E-learning využívající výukových

programů

se využívá

zejména

na

základních

a

středních školách, kde dochází ke spojování presenční výuky a e-learningové multimediální
podpory.

Takováto

kombinace

presenční

výuky

a

e-learningu

se

označuje

jako

blended-learning, čili smíšené vzdělávání.
Z

důvodů

svých

finančně

a

technologicky

omezených

možností,

budu

v rámci

diplomové práce vytvářet materiál, který by spadal právě do kategorie offline e-learning.
Vzhledem k možnostem softwaru WBTExpress, v e kterém budu t e n t o materiál vytvářet, není
později po zakoupení rozšířené licence problém umístit v y t v o ř e n ý materiál na

webových

stránkách školy nebo přímo na specializovaných stránkách výrobce tohoto programu a využít
jej s plnými možnostmi online e-learningu.
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4.5 Výhody e-learningu
Vycházející z výzkumných šetření, prováděných v letech 2004 a 2005 mezi učiteli a
dalšími pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ.

4.5.1

Neomezený přístup k informacím (místo, čas)
Umožňuje snadný zisk a šíření informací mezi lidstvem, žáky a vyučujícími.

4.5.2

Efektivnost výuky
Srovnání efektivnosti klasické výuky s výukou obohacenou o e-learningové prvky,
popřípadě

čistě

e-learningové výuky, je velmi

obtížné.

Neexistuje

zatím

žádná

schválená metoda, jak ji měřit. Lze však říci, že efektivnost e-learningově podporované
výuky je minimálně srovnatelná s výukou presenční.

4.5.3

Aktuálnost informací + možnost jejich inovace s okamžitým dopadem
Možnost okamžité aktualizace výuky a výukových materiálů v návaznosti na současný
stav poznání. V tomto případě se jeví jako nejlepší online e-learning, kde není zapotřebí
zasílat například aktualizovaná DVD nebo jiná informační media. To samozřejmě šetří
náklady na výuku.

4.5.4

Multimedialita a její vliv na percepci a uchování informací
Protože

e-learning distribuuje

informace

v elektronické

podobě, je

samozřejmě

žádoucí a přínosné využívat této metody k maximálnímu využití multimediálních prvků.
„Lidé přijímají informace současně několika smysly. Z posledních výzkumů
na smyslovou

percepci vyplývá, že při percepci informací používáme

zaměřených

zejména zrak. Ve

školním prostředí je však dle těchto výzkumů takřka 80% informací předáváno
- do procesu percepce je tedy zapojen zejména
percepci a reálnou percepci informací

lidský sluch. Disproporci

zvukem

mezi ideální

ve školním prostředí vyjadřují následující

grafy."

(Kopecký, 2006, str. 16)
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Smyslová percepce
• zrak

• sluch

4%

• hmat

• ostatní

2%

Graf 1 - výsledky lidského vnímání

Smyslová percepce - tradiční výuka:
• Sluch

• Zrak

«Hmat

• Ostatní

Graf 2 - smyslová percepce - tradiční výuka
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„Multimedia/Ha
souběžně
s převahou

s ním

se snaží tento

však zapojují

do percepce

zraku je pro zapamatování

dávat pozor na hypermultimedialitu.
studia elektronického

deficit

odstranit
i sluch.

a působit

Právě

a znovuvybavení

zejména

vyrovnaná

na lidský zrak,

smyslová

učiva velmi důležitá.

Hypermultímedialita

znamená,

percepce

Musíme

že studující jsou v rámci

distančního textu v kontaktu s nadměrně multimediálními

prvky. Studující

je zejména zaměřen na efekty (animace, pohyblivé postavičky apod.), než na samotný
Model aplikace multimedií (kognitivní) se řídí 5 základními
1.

Vždy je

lepší vysvětlovat

učivo

však

obsah.

principy:

mluveným

slovem

a obrazem,

než pouze

multimedií

ve stejném

obrazem.
2.

Vždy je lepší studentům
čase - tj. v průběhu
výkladu

fungování

multimediálním
3.

4.

výkladu,

učivo s podporou

než jako

spalovacího

doplňující

motoru

je

materiál.

výhodné

Tj. například

pracovat

(či reálným) modelem, než jen se statickou slovní

Pokud využíváme
Neomezujeme

prezentovat

k výkladu

multimedia

se jen na „text na

s textovou

informací,

při

s funkčním
informací.

vždy je

čteme.

plátně".

Jednotlivé

principy jsou významnější pro „slabší studenty"

a aktivní,

také jsou vhodnější pro více posluchačů

než studenty

(například

pro

nadané

přednášky

v AULE) než pro malé publikum.
5.

Při multimediálním
více.

Studenti

Nepoužívejte

se

výkladu využíváme spíše méně slov (rozumějme
lépe

učí

z jasně

dlouhých souvětí."(Kopecký,

strukturovaného

TEXT), než

nerozvitého

textu.

2006, stránky 14 -16)
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4.6 Nevýhody e-learningu
4.6.1

Závislost na technologickém zabezpečení
Závislost

na

technologickém

zabezpečení

je

bezpochyby

největší

překážkou

e-learningových kurzů, je zapotřebí dostatečné materiální zabezpečení jako počítač,
popřípadě učebna s projektorem nebo interaktivní tabulí, kvalitní a rychlé připojení
k internetu, potřebné softwarové zázemí. Ale současný vývoj ukazuje, že všechny tyto
technologie se zdokonalují a stávají stále dostupnější i pro nižší sociální vrstvy. Takže
doba, kdy si žáci budou do školy běžně nosit notebooky místo učebnic a sešitů, není
daleko.

4.6.2

Náročná tvorba obsahu
Finančně, časově a metodicky náročná tvorba materiálu. Nejde jen o to přepsat
učebnici z papíru do počítače.

4.6.3

Nevhodnost pro určité studenty
Elektronická forma textu některým studentům nevyhovuje a je pro ně obtížná,
potřebují texty vytištěné na papíře, aby si mohli zvýrazňovat vybraný text apod.
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4.7

Blended-Iearning
„Blended

kombinace

learning

e-learningu

(smíšené

vzdělávání)

a prezenčních

způsobem. Blended-Iearning

forem

je

termín,

výuky.

kterého

Obě složky jsou

lze však také chápat jako

reálnou

(třeba

internetovou

výukovými

programy,

výuku, výuku presenční,
multimediálními

různým

výuku - tedy

výuky lze totiž jednoduše

výuku podporovanou

encyklopediemi.

označení

pak použity

kombinovanou

kombinaci prezenční a distanční formy výuky. V rámci kombinované
mísit například

se užívá pro

Blended

offline

multimedii

learning jako

takový

nemá hranice, je flexibilní a má velký potenciál. "(Kopecký, 2006, str. 29)

4.7.1
4.7.1.1

Rozhodující složky blended-Iearningu (Kopecký, 2006, str. 30)
Studenti
„Je

třeba uvědomit

si, s jakými

studujícími

jsou tito lidé nakloněni práci s ICT, e-learningem,
z používání moderních technologií?
například multimedia,

pracuji a odpovědět
blended-learningem?

si na otázkuNemají

Jsou natolik technicky zdatní, aby dokázali

internet a podobně?"

strach
používat

(Kopecký, 2006, str. 30)

V současné době předpokládám u mladých lidí studujících na ZŠ a SŠ velmi
pozitivní

vztah

k výpočetní

technice,

internetu

a

on-line

komunikaci.

Tedy

předpokládám jejich schopnost využívat elektronické materiály při výuce a během
domácí přípravy.
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4.7.1.2 Cíl
Dále je třeba stanovit si cíl a to co nejvíce konkrétně, jak je to možné, pro to co
má

aplikace vzdělávanému

přinést.

Pokud

bude cíl stanoven

málo

konkrétně,

nebudeme ho moci reálně splnit. Cíl formulujeme zásadně pomocí aktivních sloves viz. Bloomova nebo Niemierkova taxonomie.
Tabulka 2 - Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů (1956)

1.

Znalost (doslovně opakovat)

2.

Pochopení (porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat

text)
3.
4.

Aplikace (řešit problém na základě porozumění)
Analýza (formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit

zákonitost)
5.

Syntéza (na základě zvládnutí předchozích stupňů vytvořit něco nového)

6.

Vyhodnocení (vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení)

4.7.1.3 Kontext,

souvislosti
Musíme vzít v úvahu prostředí, ve kterém bude výuka probíhat, formu jakou

bude probíhat, čas ve kterém bude probíhat a mnohé jiné faktory, které by mohly
výuku pozitivně nebo negativně ovlivnit. Například zdravotní stav studentů, jejich
únavu, předchozí výuku.
4.7.1.4

Organizace
Je potřeba zvážit, jak bude výuka probíhat, jak ji patřičně upravit pro to, aby
byla co nejefektivnější, nejefektnější a pro studenty vyhovující.
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4.7.1.5

Obsah
Nejdůiežitější zůstává kvalitně zpracovaný vzdělávací obsah. Vzdělávací obsah
v digitální

podobě

(e-content) je právě tou složkou blended-learningu,

která

se

v současnosti začíná po mohutném technologickém boomu rozvíjet.
4.7.1.6 Praktický

blended-learning

Potřeba autorského nástroje pro tvorbu multimediálního vzdělávacího obsahu.
Já budu používat freewarový nástroj WBTExpress. Volně stažitelný na stránce
www.wbtexpress.com.
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4.8

E-content čili elektronický obsah
Je v podstatě všechno, co bude v rámci výuky šířeno v elektronické formě. To znamená

kompletní texty, testy, obrázky, multimediální objekty atd. „E-content

tedy chápejme

digitální obsah, v našem případě jako distanční text či distanční studijní materiál."

jako

(Kopecký,

2006)

4.8.1

Jak tvořit distanční texty pro e-learning?

„Elektronický

distanční

text

není

pouze

digitalizovanou

podobou

papírové

publikace!"

(Kopecký, 2006, str. 44)
Pokud je

text

určen

k řízenému

samostudiu,

měl

by

studující

povzbuzovat

a

přesvědčovat! Měl by dále umožnit interakci přímo s daným vzdělávacím obsahem - protože
student by se měl vzdělávacího procesu účastnit aktivně, neměl by zůstat pouze v úloze
pasivního pozorovatele.

4.8.2

Jak tedy postupovat?

V první řadě bychom si měli odpovědět na následující tři otázky:
Pro koho je text určen?
Co chceme vzdělávaného

naučit?

Jak napsat kvalitní text, který nám to umožní?
„Pokud chceme psát kvalitní distanční text, měli bychom dbát na to, aby nebyl nudný,
byl zajímavý.

Text by měl vedle teorie obsahovat

praktické příklady, aplikace a mnohé další.

Nudné texty = nudné studium = neefektivní studium. Studijní texty by měly být jasné a snadno
pochopitelné,

mělo by být snadné se v nich orientovat,

měly by být jednoduše

přitažlivé."

(Kopecký, 2006, str. 44)

4.8.3

Struktura distančního textu
„Co se týče formy,

většinou se texty hierarchizují

základních částí: úvod, studijní cíle, časové požadavky,

-

zpravidla

se dělí na několik

ke studiu daného textu,

znalosti, průvodce studiem, přehled distančních ikon, samotný

výkladový

požadované

text (doplněný tzv.

průvodci studiem, průběžnými otázkami, testy apod.), shrnutí verifikační aparát k celému textu,
slovníček pojmů, literatura, důležité odkazy, přílohy apod."(Kopecký,

2006, str. 46)
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Tabulka 3 - Základní části distančního textu
Obsah textu
Ú v o d do textu

Forma
Představení textu (sylabus)
Studijní cíle
Časové požadavky ke studiu
Požadované znalosti
Přehled distančních ikon

Motivační a aktivizační část

Průvodce studiem
Multimediální aktivní prvky

Expoziční část (prezentace znalostí)

Vlastní výkladový text - logicky uspořádaný,
přehledný, doplněný o aktivizační a
sumarizační prvky
Je-li to možné, praktické ukázky, příklady,

Příklady

m o d e l o v é situace, case studies
Fixační aparát

Sumarizační text
P ř e h l e d o v é tabulky, grafy
Multimediální prvky
Animace, videosekvence

Verifikační aparát

Úkoly
Testy
Slovníček pojmů

Doplňky

Literatura a další zdroje
Přílohy

Pozn.: Tabulka předpokládá
mohou různým způsobem

možné uspořádání

textu, samozřejmě,

jednotlivé

části textu se

spojovat
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Samotný text je třeba tvořit přehledně, psát krátké věty, zásadně nepoužívat dlouhá
souvětí. To, co je v textu významné,

dostatečně

zvýraznit (například tučným

písmem,

podtržením - toto zvýraznění následně používat v celém textu, aby byla udržena jeho
přehlednost). Pro větší atraktivitu textu je vhodné a přínosné ho doplnit ilustračními schématy,
obrázky, grafy, interaktivními prvky, velmi vhodné je využít videosekvencí a audioukázek (ale
pozor na velikost a hardwarovou či softwarovou náročnost!!!) a mnohými dalšími zpestřujícími
prvky. Ve schématech (například pojmových mapách), grafech a tabulkách prezentujeme
nejdůležitější informace. „Ve svém stylu se snažte aktivizovat

čtenáře,

veďte s nimi dialog

apod. Snažte se jednoduše o to, aby vaše texty byly jasné a srozumitelné, přehledné a vizuálně i
obsahově

přitažlivé.

Budou

li, texty zajímavé

a kvalitní,

budou-li studenti

aktivizováni

a

motivováni, bude celé studium efektivní!" (Kopecký, 2006, str. 46)

4.9 Tvorba e-learningového kurzu
„Chceme
doporučenými

li

vytvářet

kvalitní

funkční

postupy či modely pro jejich

e-learningové

tvorbu jedním

kurzy, je

vhodné

z nich je tzv. ADDIE

řídit

se

strategie."

(Kopecký, 2006, str. 47)
A.

Analysis - vstupní analýza cílové skupiny, tvorba vzdělávacího modelu, analýza
vzdělávacích forem a obsahu.

D.

Design - návrh kurzu, struktura kurzu, multimedialita a interaktivita

D.

Vývoj kurzu dle stanoveného scénáře (workplan)

I.

Implementation - implementace vzdělávacího obsahu do vzdělávacího prostředí

E.

Evaluation - průběžná a závěrečná evaluace

„Zásady kvalitního a efektivního studia lze shrnout do několika ústředních bodů."
(Kopecký, 2006, str. 56)
1.

Postupujme od jednoduchého ke složitému
Postup od jednoduššího ke složitějšímu je důležité především kvůli motivaci pokud pochopíme a ovládneme jednoduché, motivuje nás to k práci na
náročnějším. Pokud přejdeme rovnou na náročné, bude nás demotivovat
neschopnost efektivně dosáhnout cíle.
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2.

V době kdy jsme svěží, se učme nejvíce náročnou látku
Jednoduchou látku lze pochopit kdykoliv - i když jsme unaveni a vyčerpaní.
Pochopení složitější látky však od nás vyžaduje maximální psychické nasazení a
výkon.

3.

Určitý problém se učíme jako celek
Informace je vždy třeba integrovat a ukládat jako celek.

4.

Dělejme si poznámky a opakujme
„Opakování je matkou moudrosti". Proto je vhodné naučenou látku opakovat a
tím ji fixovat v paměti a osvojovat si dovednosti, které jsme učením získali.
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Obrázek 4 - schéma postupu tvorby e-leamingového kurzu
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4.10 Software pro vývoj elektronických studijních materiálů
„Často se vytvářejí

kurzy v klasických aplikacích, jako jsou MS Word, MS Powerpoint

dalších. Pro běžného uživatele, pedagoga
Nejsou

to

však

prostředky,

programovacích

jazyků,

které

nevhodné

by

i studenta, jsou nenáročné
byly

primárně

pro vytváření

určeny

animací,

v praxi běžně

k prezentaci

hypertextových

a

používané.

znalostí

odkazů

(bez

apod.)."

(Vaněk, 2008, str. 53)
Programy

vhodné pro tvorbu on-line kurzů:

•

ToolBook instruktor za 2 790,- dolarů

•

Zoner kontext, český výrobek ke stažení v základní verzi zdarma

•

Authorwave

za 3 630,- euro

•

WBTExpress

od 150,- dolarů nebo ve freeverzi

tento

program

jsem

si vybral

pro

tvorbu

k využiti ke komerčním
svých

kurzů, z důvodů

účelům

zdarma,

nejlepší

poměr

„výkon/cena".

4.11 Postup pro tvorbu studijní opory
„Na

počátku je třeba si stanovit

podcílů, například

prohloubení

využívání praktických
úkolů, naučení

vzdělávací

znalostí v daném

práci a formulovat

vyjádření, rozvíjení obecných kompetencí,

si jej rozdělit do skupiny

oboru, prohloubení

dokumentů, naučit se vytvářet

se plánovat

cíl, popřípadě

a modifikovat

úkoly, promýšlet

vytváření

praktických

strategie řešení
odpovědi

znalostí při
konkrétních

a jejich

precizní

návyků pro týmovou práci." (Vaněk,

2008,

str. 54)
Se stanovením vzdělávacího cíle úzce souvisí určení cílové skupiny pro daný kurz, např.
vysokoškolští studenti, pracovníci s vysokoškolským vzděláním, středoškolští studenti, studenti
základní školy...
Nesmíme také podcenit formulaci vstupních požadavků
„Následně
studijní

opory.

přistoupíme

Vytvoříme

logických celků. Dle formy
prvky apod.). Vytvoříme

ke stanovení

základní

studijní

opory vybereme

obsahu

kurzu a následného

text, který rozdělíme
vhodné

objekty

vytvoření

do kapitol

(obrázky,

nebo

animace,

osnovy
menších

interaktivní

model opory, ze které nám vyplynou vazby mezi částmi textu a dalšími
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objekty a jejich rozdělení do jednotlivých

stránek popřípadě

vyplynout i rozdělení na části s různou formou zpracování

obrazovek. Z modelu nám může

a presentace.

Studijní opora by měla

obsahovat i různé motivační a kontrolní prvky, jako jsou otázky, úkoly, zadání samostatných
prací, různé testy atd." (Vaněk, 2008, str. 54)
„Nesmíme
vzorku studentů
základě

přírůstku

opomenout
pomocí

ověřování

didaktických

vědomostí

výsledků,

testů.

studentů,

nejlepší je asi pilotní ověření

Vyhodnocení

se stane

efektivnosti

podkladem

pro

programu,

doporučení

na

malém

např.

na

modifikace

konstrukce studijní opory." (Vaněk, 2008)
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4.12 E-learning na základních a středních školách
E-learning se samozřejmě dotkl vzdělávání na základních a středních školách. Školy
začínají postupně využívat určitých on-line nástrojů, které umožňují procvičovat znalosti žáků,
popřípadě prostřednictvím internetu šíří vzdělávací obsahy nebo někteří vyučující využívají
volně stažitelná a bezplatně využitelná videa na serverech www.youtube.com.www.strem.cz,
www.metacafe.com. a mnoha dalších.
„ V období vzniku a rozvoje e-learningu, jak jej známe dnes, bylo třeba řešit množství
problémů, z nichž mnohé přetrvaly dodnes. Problémy se týkaly zejména tzv. technologického
pedagogického

pojetí

technologického

boomu byl podporován

realizaci

vzdělávání,

vzdělávání.
vzdělávání,
stále je)

vzdělávání,

jen

Množství

velmi

výjimečně

škol zavádělo

věnována

aspektům e-learningové

těchto

docházelo

e-learning

samotnému

ICT.

V etapě

vývoj a růst technologických
ke

vzniku

ne z reálné

moderních
procesu

často ignorují základní

učení je sociální a individuální

S respektováním

podporováno

mohutného
platforem

inovativních

potřeby

pro

přístupů

ke

podle

něj

realizovat

technologií. Jen zcela výjimečně byla (a
tohoto

nového

vzdělávání,

didaktickým

výuky." (Kopecký, 2006, str. 80)

„ Tvůrci e-learningu

studujícími

je

zejména

ale spíše z nadšení z potenciálu

pozornost

pubertálními

které

vs.

sebeřízený

a dospělými
jednoduchých

například,

že

proces, a že je velký rozdíl mezi adolescentními

či

jedinci
pravidel

pedagogické

s bohatými
je

třeba

principy, jako

zkušenostmi
postupovat

z oblasti

učení

k samotnému

se.

vývoji

e-kurzů." (Kopecký, 2006, str. 80)
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4.13 E-learning jako podpora vzdělávání?
„Pokud

se pokusím shrnout

vychází jednoznačný.
vzdělávání

celou analýzu z hlediska suportivního

E-learning má mnohé výhody, nepokrývá

v dnešní době. Je jistě

nenahraditelným

nebo je školíme

na velkou

vzdálenost,

pracovat

v době, kdy jím to vyhovuje. Má samozřejmě

uspoří mnoho

kontrola úkolů učitelem, přehledná

evidence hodnocení

charakterem.

Jako

vidím

e-learningem

a jeho využíváním

nejlepší

cestu

Taková realizace je proveditelná,

realizaci

závěr

však všechny rysy, které má mít

prostředkem,

studentů

vzdělávání,

pokud vzděláváme
času a umožní

masy

studentům

i mnoho jiných výhod, jako je efektivní
a další a další. Je však limitován

předmětů

i jiným

způsobem

svým

výuky

pouze jako studíjní opory nebo vyvážení určité části

než

hodin.

v mnoha případech již výborně funguje a je užitečnější jak pro

studenty, tak i pro jejich učitele." (Čapek, 2008)

4.14 E-learningová podpora pro exkurze
4.14.1 Jak zatraktivnit výuku biologie?
Kterých prostředků využít v jednotlivých tématech a hodinách, v laboratorních pracích,
v exkurzích, v zájmových činnostech školních, třídních i mimoškolních? Celosvětovým trendem
je upřednostňování užití originálních objektů - živých rostlin, živočicha (případně i člověka),
přírodnin preparovaných a konzervovaných a jejich částí. Didaktika biologie však nespoléhá jen
na originální objekty, pokouší se naopak zvýraznit význam spojení originálního

objektu

s vhodně zvolenými náhražkami originálních objektů pro splnění požadavků pojmotvorného
procesu. Zde se uplatní spojení originálního objektu ve statické formě s j e h o

náhražkou

v dynamické formě - s filmem nebo video-ukázkou. Tímto spojením, ale nesmíme vylučovat
vazbu na další významné prostředky, zvláště na prostředky s větší abstrakcí - obraz, animace,
audio-ukázky, nákresy. (Altmann, 1983)
J e nesporné, že pro výuku biologie je nejlepší ukázat zkoumanou problematiku nebo
originální objekt (živočicha, rostlinu, horninu...) naživo a pokud možno v prostředí, ve kterém
žije. To je cílem exkurzí, bohužel ale na exkurze není tolik časového prostoru, který bychom
potřebovali na předvedení všech, nebo alespoň většiny, probíraných pojmů. Proto se pokouším
vytvořit vzdělávací prostředí, které by bylo využitelné pro kombinaci s exkurzemi. M ý m cílem je
vytvořit interaktivní vzdělávací prostředí, kde by žák rozvíjel a doplňoval své znalosti získané
během výuky v terénu. Kde však nemůže učitel vždy předvést vše potřebné. Proto jsem se
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pokusil vytvořit prostředek vhodný pro přípravu studentů před exkurzí a k opakování po
exkurzi.

4.14.2 Jak bude e-learningový kurz vypadat?
V rámci své diplomové

práce jsem pozoroval několik vybraných lokalit v povodí

Rokytky. Během svých pozorování jsem se soustředil na výběr vhodných reprezentantů mezi
obratlovci. Tedy na charakteristické zástupce pro tuto oblast nebo na nejzajímavější obratlovce
v oblasti. Kurzy jsem konstruoval tak, aby byli žáci nuceni aktivně pracovat s programem a
aktivně vyhledávat informace v programu obsažené. Co tedy program obsahuje:
•

Kvalitní fotografie ze serveru www.naturephoto-cz.com. jejichž využití pro potřeby své
diplomové práce a výuku mám povolené.

•

Motivační a výukový text, který je doplněn o mé osobní poznatky z pozorování
v povodí Rokytky.

•

Volně stažitelnou video-ukázku ze serveru www.youtube.com,

která má za úkol

suplovat pozorování v přírodě a nutí žáky s ní dále pracovat.
•

Audio-ukázku z cyklu Českého rozhlasu - „Hlas pro dnešní den", jejíž využití pro
potřeby své diplomové práce a výuku mám povolené.

•

Opakovači část, která vychází z informací uvedených v multimediálních ukázkách nebo
v textové části.

4.14.2.1 Funkce fotografií ve výuce
„Digitální

fotografie

je významným

dokumentačním

prostředkem

v mnoha

lidské činnosti. Digitální záznam obrazu poskytuje levnou, rychlou, bezprostřední
onalyzovatelnou
faktory.

formu

dokumentace,

což jsou

ve vědeckém

Znalost práce s digitální obrazovou dokumentací

dovedností

každého výzkumného

pracovníka.

digitálního

obrazu

k nezbytným

základu."

měly

patřit

výzkumu

a také snadno

zvláště

významné

by proto měla být jednou z rutinních

Také proto by metody zpracování
prvkům

oborech

výuky

v rámci

širšího

a

archivace

vzdělávacího

(Krejčí, 2008)

Fotografie, které využívám, jsou velice kvalitní a za možnost jejich používání vděčím
fotografu Jiřímu Bohdalovi z www.naturfoto.cz. Snažil jsem se vybrat ty fotografie, které
jednotlivé zástupce co možná nejlépe charakterizují, které ukazují prostředí, ve kterém žijí
nebo způsob jakým žijí a samozřejmě, které nejlépe vystihují to, jak jednotliví zástupci vypadají
a zobrazují jejich hlavní určovací znaky.
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4.14.2.2 Motivační a výukový text
„Podstatou

výkladu

je

učitelův

promyšlený

slovní

projev,

poznávací,

ale I citové a volní procesy u žáků. Obsahově i formálně

didaktické

principy

vnímání,

a zejména

představování,

psychologické

promýšlení

zákonitosti

a zapamatování

podněcující

především

kvalitní výklad,

respektující

poznávání,

vede žáky k pozornému

prezentované

látky."

(Švec, Fialová, &

Šimoník, 2004, str. 47)
Do textové části o každém z vybraných zástupců jsem vložil, co možná nejzajímavější
informace, abych vzbudil zájem a pozornost žáka. Pokusil jsem se na úvodní stránku každého
pojednání o příslušném zástupci umístit krátký motivační text, který by mohl vzbudit pozornost
u žáků. Svůj text jsem psal tak, aby se vztahoval k povodí Rokytky, tedy k jednotlivým
zástupcům, které mohou žáci na exkurzi spatřit a kde mají větší šanci, že se setkají se mnou
prezentovaným a spatřeným chováním.

4.14.2.3 Využití video-ukázek
„Ve
určitou

vzdělávacím

didakticky

trojrozměrnému,

a výchovném

zdůvodněnou

dvourozměrnému

procesu

posloupnost
dynamickému,

ovšem
od

zachováváme,
originálního

dvourozměrnému

pokud je

universálním

v pojmotvorném
Moderní

prostředkem

ve

výuce

biologie,

možné,

objektu

k prostředku

statickému,

od prostředku

s menší mírou abstrakce k prostředku s větší mírou abstrakce a k vytvářenému
není

to

a pokud je

správně

pojmu. Film tedy
využíván,

patří

procesu až na druhé místo." (Altmann, 1983, str. 17)
psychologie a pedagogika

ukazují na nevhodnost komplexních filmů ve

vyučovacích hodinách, která vedla ke stále se prohlubující pasivitě žáků. Současná výuka
přírodopisu na základních a středních školách vyžaduje filmový materiál, který se může výrazně
uplatnit při logických postupech v pojmotvorném procesu spolu s ostatními prostředky výuky.
Film nebo video-ukázka musí ponechat dostatek prostoru pro jiné a z hlediska didaktiky
biologie významnější prostředky výuky (originální objekt). (Altmann, 1983)
Proto využívám e-learningovou formu výuky jen jako formu doplnění terénních prací.
Materiál vytvářený v rámci diplomové práce si neklade za cíl nahradit práci v terénu. Usiluje o
její doplnění a fixaci informací získaných během terénní práce, popřípadě upřesnění informací,
které nebyly žáky dostatečně pochopeny nebo vedoucím terénní práce z časových nebo jiných
důvodů dostatečně vysvětleny.
„Pro výuku biologie (botaniky, zoologie i biologie člověka) v základní organizační
výuky

- ve vyučovací

hodině - zbývá jen kazetový film, který v didakticky

vhodném

formě
spojení
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s některými

dalšími prostředky

se může významně

podílet na pojmotvorném

procesu, aniž by

narušoval

práci učitele nebo žáků nebo jejich aktivitu. Samo vhodné zpracování filmu a jeho

maximální

délka (3,5 minuty) zcela vyhovuje možnostem zapojení do pojmotvorného

procesu."

(Altmann, 1983)
Do e-learningové podpory pro exkurze jsem vybíral video-ukázky z www.youtube.com.
přibližně ve 2-5 minutové délce. Snažil jsem se o to, aby vybrané video-ukázky poskytly ve své
délce co nejkomplexnější obraz vybraného zástupce. Pokud to nebylo možné, hledal jsem
video-ukázku, která ukazovala na některou ze zajímavostí u příslušného druhu, nebo která
zaznamenala činnost obvykle obtížně pozorovatelnou, například teritoriální souboj a námluvy
potápek

roháčů, souboj dvou jestřábovitých

dravců a souboj jestřábovitého

dravce

se

sokolovitým dravcem, lov ledňáčka říčního, detail a rozfázování stavby hnízda břehule říční
nebo třeba důvtip vrány obecné, když se dostává k potravě.

4.14.2.4 Využití audio-ukázek
„Projekt
Československý

Hlas

pro

tento

den

navazuje

na

rozhlas vysílal v 60. letech. Informace

již z valné části překonané,

dispozici nahrávky

cyklus,

který

tehdejší

obsažené v tehdejších komentářích

jsou

a proto začal být Hlas pro tento den od poloviny 90. let natáčen v

nové verzi. Od léta 2001 má i svou internetovou
je i to, že zatímco

stejnojmenný

tehdy se používaly

stránku. „Další odlišností oproti Hlasu z 60. let

nahrávky

zvířat pořízené

od nás," říká vedoucí projektu Mgr. Miroslav

ve Švédsku,

nyní máme k

Bobek. „Rozdíl mezi zpěvem

například drozdů žijících u nás a ve Švédsku sice pozná jen odborník, ale jsme rádi, že můžeme
představit

výsledky čtyřicetileté

hlasů, samozřejmě

práce autora nahrávek

především zpěvu ptáků, představuje

Ing. Pavla Pelze." Kromě

Hlas pro tento den u jednotlivých

i řadu dalších projevů, např. vábení, varování, hlasy uvědomovací
předních

zoologů,

Formánek,
přírody.

mezi kterými

pak vedle základních

Kolik nahrávek

vlastně

nechybí

nejtypičtějších

Prof. Karel Šťastný,

či potravní. Komentáře

druhů
našich

Doc. Karel Hudec nebo Dr. Jiří

informací seznamují i s novými poznatky anebo i se zážitky z
mají autoři k dispozici? „ Vlastně ani nevím, kolik zvukových

záznamů jsem dosud ulovil," přiznává

Ing. Pelz. „Pořizuji

nahrávky

od roku 1957 a asi po 10

letech jsem se o to přestal zajímat. Jsou jich tisíce a troufám si tvrdit, že jsou u mne k dispozici
nahrávky prakticky všech druhů našich ptáků, žab i savců." (Pelz, 2005)
Za možnost využít těchto audio-ukázek jsem velice vděčný a děkuji společnosti
Radioservis a.s, za poskytnutí jejich materiálu. Audio-ukázku ve svém materiálu využívám jako
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shrnutí, ve kterém žáci naleznou většinu odpovědí na moje otázky kladené pro práci s videoukázkou a zajímavé informace, které se následně vyskytnou v textové části. Audio-ukázky jsou
velmi zajímavě podávány a, podle mého subjektivního názoru, poučí člověka mnohem více a
udrží jeho pozornost mnohem lépe, než čtený text.

„Při vytváření

zoologických pojmů vycházíme z originálního

to možné. Ten totiž nejde nahradit zcela jiným prostředkem,
východiskem

objektu všude tam, kde je

tedy ani filmem, a to proto, že je

hlavně pro konkrétní operace žáků. Náhražky originálních

objektů se pak v menší

nebo větší míře podílejí hlavně na logických operacích žáků (analýze, syntéze, indikaci,
srovnávání,
proces

vedou

informací,
postupu.

zobecňování,
k využívání

které originální
Ve

s originálním

výuce

systematizaci,
didakticky

strukturaci).

vhodných

objekt poskytnout

biologie

jde

Současné

náhražek

požadavky

originálních

na

objektů

pojmotvorný
pro

nemůže nebo pro aplikací vhodného

o využití filmu

nebo

multimediální

ukázky

objektem, např. zpracování vztahů organismu k prostředí, pohybu,

dedukci,

doplnění
logického

ve

spojení

individuálnímu

vývinu aj. (Altmann, 1983, str. 19)
Film nebo multimediální ukázka nesmí nahrazovat pozorování a pokusy, které mohou
provést žáci sami, nebo které bez obtíží může demonstrovat učitel sám. Uplatní se však při
demonstraci složitě pozorovatelných činností, například detailního pohledu na pohyb křídel a
ocasu poštolky během jejího třepotavého letu, časově náročných jevů, například pozorování
stavby hnízdní nory břehule říční nebo jiných obtížně demonstrovatelných či proveditelných
výjevů.

4.14.2.5 Opakovači část
V testové části se soustředím na zábavnou formu ověření probraných informací. Tato
část slouží žákům proto, aby si ověřili, jak dobře si zafixovali informace, které získali
pozorováním video-ukázky a poslechem audio-ukázky. Probíhá formou přiřazovacích nebo
dichotomických odpovědí, kdy jsou přiřazovány nebo pořádány jednotlivé odpovědi k otázkám
nebo jednotlivé obrázky k příslušným pojmům. Program nechá studenta se jednou nebo 2x
opravit,

(lx

pokud

byla

první

odpověď zcela

špatná,

2x

pokud

byla

první

odpověď

nekompletní).
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5

Problematika, cíle a pracovní hypotézy

5.1 Cíle
1.

Vytvořit podpůrný multimediální výukový materiál pro terénní práce se studenty v
oblasti povodí Rokytky.

2.

Zmapovat základní a střední školy (s výukou biologie) v okolí Rokytky, pro které by byl
výukový materiál dostupný a zajímavý.

3.

Zmapovat využitelnost

povodí

Rokytky

pro výuku

praktické biologie

(především

zoologie).
4.

Vytvořit

několik

projektů

tematicky

využitelných

k začlenění

do výuky

biologie

(především pro ekologický přírodopis).
5.

Vytvořit trasy „naučných vycházek" pro rekreaci a sportovní využití žáků a jejich rodin
s důrazem na biologii, geologii a historii povodí Rokytky.

Například pro turistiku, in-

line, cykloturistiku nebo jogging.

5.2

Hypotézy
1.

Biologii (s důrazem především na zoologii) ve školách v blízkosti povodí Rokytky lze
úspěšně vyučovat přímo v terénu okolí školy.

2.

Žáci by rádi využili možnost exkurze i ve svém volném čase.

3.

Žáci pro přípravu na výuku biologie upřednostňují interaktivní multimediální programy
před tištěným materiálem.

4.

Žáci jednoznačně podporují komplexně zaměřené exkurze s důrazem nejen na jednu
oblast přírodních věd.

5.

Nejatraktivnějším způsobem shrnutí získaných znalostí z exkurze bude pro žáky práce s
multimediálním materiálem.
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6

Metodika práce a použitý materiál

6.1 Metodika práce
1.

Zmapování prostoru povodí říčky Rokytky a vytipování nejvhodnějších lokalit pro výuku
biologie v terénu.

2.

Roční pozorování vytipovaných oblastí.

3.

Kontaktování učitelů a žáků v blízkém okolí vytipovaných oblastí a sondáž jejich zájmu
o práci v terénu.

4.

Provedení dotazníkového šetření s důrazem na postoje žáků k exkurzím a terénním
cvičením.

5.

Provedení dotazníkového šetření zaměřeného na postoje žáků k problematice přípravy
na výuku a k ověřování znalostí prostřednictvím moderních informačních technologií.

6.

Vytvoření e-learningového podpůrného

materiálu a pracovních

listů pro

každou

z vytipovaných oblastí.
7.

6.2

Ověření stanovených hypotéz.

Použitý materiál
1.

Mapy, určovací příručky a klíče

2.

Pomůcky pro práci v terénu (dalekohled, fotoaparát, videokamera, hydrobiologické
potřeby...)

3.

Dotazník zkoumající postoje žáků k exkurzím a moderním výukovým metodám

4.

Program pro tvorbu e-learningových kurzů WBTExpress
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7

Výsledky

7.1 Terénní výzkum v povodí Rokytky
7.1.1

C h a r a k t e r i s t i k a z k o u m a n é oblasti

7.1.1.1

Přírodní

poměry

Tabulka 4 - klimatické poměry povodí Rokytky (Jaroš, 1985)

Nadmořské
Stanici

výška
(m n. m)

0

Rečňí

režní

úhrn

Nejteplejšr

Nejehladnější

se

Převládající

teplota

srážek

měsíc

měsíc

sněhovou

větry

"C

(mm)

Peěet dnů

pokrývkou

Praha

197

9,0

487

Červenec

Leden

40-50

ZJZ

Uhříněves

299,5

8,3

575

Červenec

Leden

50-60

JZ

Nedvězí

320

8,0

600

Červenec

Leden

50-60

JZ

Říčany

406

7,8

623

Červenec

Leden

60-80

JZ

„Geologický

podklad

(prvohor),

formují

místy prostoupeny

v 18. století
kolodějské

zde byla
obory

černými

jílovitými

hornin,

náležejících

Dubčí a Úvaly.
fyzikálních

žilami diabasu.

těžena

se stýká

na stavby

šedozelené,

Hornina

horninami

šáreckými,

obsahujícími

barrandienu

Dlouhodobým

zvětráváním

procesů.

se horniny

V závislosti

nejstarších
naplaveníny,

cihelen

sprašové

tmavé

v Čechách,

hluboké a čerstvě

založené

lomech.

křemité

rozpadají

na klimatu

v roce

vlhké drnoglejové

hlíny a okolí skalek mělká půda tzv. hnědý ranker."

proterozoika

konkrece.

za spolupůsobení

a nadmořské

hnědozem,

hlíny například
1870.

Nivu

půdy. Svahy

Jihovýchodně

mezi přehradou

šedými
Pás
v

až

těchto
Hostivaři,

vznikají

využívaná

nezřetelnou

od

chemických,

výšce území

zemědělsky

hlíny, charakteristické

Těží se jako cihlářské

břidlice

(paleozoikum),

lze sledovat jako terénní nerovnost

půda IA bonity. Místy byly vytvořeny
vápníku.

v četných

ordovickými

různé půdní typy. Na zdejších plošinách je nejrozšířenější

a vyšším obsahem

jílovité

vychází na svazích údolí na povrch a ještě

a komunikace

s nejstaršími

břidlicemi

a biologických

jednotvárné

jako

vrstevnatostí

v cihelně u Uhříněvsi, jedné z

potoka

Rokytky

vyplňují

podél potoka pokrývají

mladší
svahové

(Jaroš, 1985, str. 10)
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Obrázek 5- mapa povodí Rokytky s označením zkoumaných lokalit

7.1.2

Metodika výzkumu
Výzkum

probíhal

formou

pravidelných

pozorování

povodí

Rokytky

následujícím

způsobem:
1.

V povodí Rokytky j s e m vytipoval oblasti, které jsou v h o d n é pro terénní cvičení se
skupinou žáků. Řídil j s e m se těmito zásadami: aby byla vybraná oblast dopravně
dobře dostupná, aby byla pro pohyb žáků bezpečná a pro výuku

dostatečně

zajímavá a podnětná.
2.

V y b r a n é lokality jsem pravidelně navštěvoval a sledoval, pozornost j s e m věnoval
především

zoologii obratlovců

a snažil se určit všechny

obratlovce,

kteří

se

v příslušných oblastech vyskytují. Svá pozorování j s e m zaznamenal do tabulek.
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7.1.3

Výsledky pozorování:

Tabulka 5 - výsledky pozorování v lokalitě „Velký Počernický rybník"
15.2.
2008

2.3.
2008

9.3.
2008

9.4.
2008

19.4.
2008

27.5.
2008

30.6.
2008

2.9.
2008

14.10.
2008

19.10.
2008

kachna divoká

2 c?
2?

cca
60ks

30c?
25?

9 <?

4c?
1?

6c?
4?

5c?
2?
9j

8c? 7$+
2j

33c?
27?

20c?
20?

labuť velká

lc?
1?

Oks

1<?
1?

lc?
1?H

lc?
1?
6j

cca
30ks

cca
60ks

39

lks

ledňáček říční

lks

šoupálek

lks

racek

lks

lks

lyska černá

6ks

20ks

15ks

16ks

3ks

potápka roháč

16
i?

4ks

4c?
4?

14ks

lOks
5j

volavka
popelavá

lks

sýkora lužní

2 ks

poštolka
obecná

lks

4ks
2j

15ks
lks

lc?
1?

lc?
1?

lks

4ks
2 ks
lks
lks

kos černý

3c?

polák
chocholačka

2c?
2 ?

koroptev polní

2 ks

skokan hnědý

4ks

2c?
1?

5ks
2ks

lks

lks

rákosník
obecný

zpěv

strnad rákosní

zpěv

lc?

sojka obecná

lks

konipas bílý

4ks

potápka malá

2 ks

2 ks

straka obecná

hryzec vodní

4ks +
7j

5ks
8 ks

hrdlička
zahradní
slípka
zelenonohá

1
lj
lks

lks

sýkora koňadra

kormorán velký

lc?
1?
5j

lks
6ks

2 ks
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Tabulka 6 - výsledky pozorování v lokalitě „Lítožnice"
25.1.2008

2.3.2008

9.3.2008

9.4.2008

25.4.1983

30.6.2008

19.8.2008

bažant polní

3<?+l?

1?

2?+lj

19

2c?

+19

lc?

labuť velká

stopy lx

2ks

1<J+1?

lks

lks

lks

2ks

moták pochop
volavka popelavá

lks

zajíc polní

lks

poštolka obecná
káně lesní
kachna divoká

lks
lks

lks
lks

2 ks

3.9.2008

3 ks

3ks

2c?+29

1<?+1?

2ks

2 ks
4ks

lks
2c?+29

ledňáček říční
lyska černá

3 ks

4ks

sýkora koňadra

2 ks

4ks

polák chocholačka

4t? + 39

potápka roháč

1<?+1?

sojka obecná

3ks

srnec obecný

6ks

mlynařík

4ks

skřivan polní

lks

polák velký

2c?+39

lc? +129

1 + ljuv

3 + 6j

2ks

2 ks

straka obecná

lks

strnad rákosní

lks

Rákosník
skokan hnědý

Xks

užovka obojková

3 ks

3ks

15ks

lOks

břehule říční
kukačka obecná

*

zpěv

rákosník obecný
ještěrka živorodá

lks

lasice hranostaj

3ks
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Tabulka 7- výsledky pozorování v lokalitě „Podleský rybník"

volavka
popelavá

25.1.

6.3.

23.4.

25.4.

2.7.

3.7.

2008

2008

2008

2008

2008

2008

5 ks
lks

lks

4 ks

srnec obecný

llks

cca 40ks

2 ks

obecná

zajíc polní
konipas luční
labuť velká
volavka
popelavá

lks
3 ks

2 ks

3 ks
lc?

lcJ

1?

1 9

3j

lyska černá

12ks

kachna divoká

cca 40ks

lOks

8 ks

5c?

5c?

29

volavka bílá

4 ks

moták pochop

2 ks

bažant polní

3c?

polák

10c?

sýkora koňadra
mlynařík

dlouhoocasí

3j

8 ks

4 ks

4j
cca

1 0 9
4c?
49

2ks +
2j

4 ks

5 ks

4ks

3j

5ks
2 ks
2 ks

čáp černý

lks

4 ks
lks

netopýr sp.

4 ks

potkan obecný

lks

ledňáček říční
slípka
zelenonohá

15ks

40ks

5c?

skokan zelený
žluva hajní

3 ks

lks
2ks

potápka roháč

6 ks

lks

sojka

chocholačka

3.9.
2008

3 ks

káně lesní
poštolka

11.8.
2008

lks
2 ks
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Tabulka 8 - výsledky pozorování v lokalitě „Suchý poldr"
9.3.2008

19.10.2008

14.4.2009

5ks

lks

3ks

lks

srnec obecný
kachna divoká

25.9.2008

lc?

+1?

konipas bílý

lks

sojka obecná

2ks

červenka obecná

lks

rákosník obecný

lks

volavka popelavá
straka obecná

lks

sýkora koňadra

lks

3 ks

moták pochop

3 ks

žluna zelená

lKs

prase divoké

4ks

Tabulka 9 - výsledky pozorování v lokalitě „V Pískovně"

rybák

22.2.

9.3.

26.3.

19.4.

3.9.

25.9.

19.10.

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

23

3c?

6c?

16

2c?

1$

2?

1$

4?

lks

kachna divoká

2$

lyska černá
straka obecná
sýkora koňadra
sýkora modřinka
moudivláček lužní

3 ks

4ks
2 ks

2ks

lks

lks
cca

lks

3ks

lOks

lks
hnízdo
(?)
2ks

křepelka polní
žluna zelená

lks

mlynařík dlouhoocasí

lks

káně lesní

lks

lks

lks

žluva hajní

lks

vrabec domácí

10 ks

strakapoud prostřední

lks

sojka obecná

lks

slípka zelenonohá

lks

lejsek šedý

lks

strnad rákosní

lks

ledňáček říční
kos černý

lks

lks
lc?

2?
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Tabulka 10 - výsledky pozorování v lokalitě Hostavický rybník - „Martiňák"

22.2.2008 Březen 7.3.2008 26.3.2008 31.3.2008 27.4.2008 29.4.2008
lyska černá

kachna divoká

labuť velká

volavka popelavá

4ks

2 ks

2ks

2ks

2 ks

78

4c?

4c?

5c?

2c?

2c?

7?

2?

5?

5?

2?

2?

lc?
1?
9ks

poštolka obecná

lks

straka obecná

lks

žluna zelená

zpěv

lks

Tabulka 11 - legenda k tabulkám
Vysvětlivky k tabulkám:
c? : jedinec určený jako samec (na základě jeho morfologie nebo etologie)
? : jedinec určený jako samice (na základě jeho morfologie nebo etologie)
j: jedinec určený jako „ m l á d ě "
ks: „ k u s " , jedinec u kterého nešlo určit, zda jde o samce, samici nebo mládě
zpěv: jedinec, který byl určen na základě j e h o zpěvu

7.2
7.2.1

Dotazníkové šetření
Charakteristika a popis dotazované skupiny
Dotazníkové šetření bylo provedeno na základní škole Bratří Jandusů v Uhříněvsi:
Základní škola Bratří Jandusů
Náměstí Bratří Jandusů 2
Praha 22
104 00

Jde

o školu,

která

se nachází

nedaleko

Podleského

rybníka,

má velmi

dobrou

vybavenost multimediální technikou a i nadále má zájem o vybavování touto technikou. Žáci
jsou zvyklí na využívání multimediální prezentační techniky při výuce i na klasickou frontální
výuku. Dokážou tedy porovnat přínosy obou metod. Vzhledem k tomu, že jsou v každém
ročníku dvě paralelní třídy, je testovaný vzorek žáků již poměrně velký.
Šetření bylo zaměřeno na postoje žáků k problematice exkurzí a problematice zapojení
moderních vyučovacích metod a technologií do výuky a domácí přípravy žáků.
Dotazník byl zaměřen na žáky, kteří již mají mezi vyučovacími předměty přírodopis.
Tedy na žáky šestých až devátých tříd.
Celkově se dotazníkového šetření účastnilo 154 žáků.

7.2.2

Výsledky dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření je umístěno na následujících stránkách touto formou:
1.

Je

uvedeno

celkové

grafické

vyhodnocení

odpovědí

na

jednotlivé

otázky

z dotazníku pro všechny žáky šestých až devátých tříd dohromady.
2.

Následně, po celkovém přehledu všech otázek, je uvedeno vyhodnocení odpovědí
na jednotlivé otázky pro příslušné ročníky samostatně. To znamená, že každá
otázka je vyhodnocena pro každý ročník zvlášť.

3.

Po

přehledu vyhodnocení jednotlivých

ročníků je

u každé otázky

umístěno

vyhodnocení pro chlapce a dívky.
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1.

Chodíte v rámci výuky biologie na exkurze nebo terénní cvičení do přírody?
a)

Ano pravidelně (více jak 4x ročně)

b)

Ano

c)

Ne

otázka č.l - celkem
• a mb Hc

2.

Využili byste možnost biologické exkurze mimo školní výuku?
a)

Ano

b)

Ano, pokud by účast na exkurzi měla vliv na hodnocení v předmětu

c)

Ne

otázka č.2 - celkem
• a Bb

ac

Pro přípravu na výuku biologie upřednostňuji:
a)

Elektronický

materiál

(s

kvalitními

obrázky,

videoukázkami,

audioukázkami,

možností opakování učiva za pomoci interaktivního prostředí s okamžitou zpětnou
v a z b o u - t j . automatickou opravou špatné odpovědi)
b)

Elektronický materiál pouze se statickými prvky (obrázky, tabulky, grafy,...)

c)

Pouze tištěný materiál

d)

Nepřipravuji se

otázka č.3 - celkem
• a •b •c

d

4%

Upřednostňoval bych tento typ exkurze:
a)

Komplexně zaměřený (na botaniku, zoologii, geologii, ekologii, historii,...)

b)

Konkrétně zaměřený (pouze na jednu oblast např. botaniku)

otázka č.4 - celkem
• a Bb
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5.

Uvítal bych exkurze zaměřené především na:
a)

Zoologii bezobratlých

b)

Zoologii obratlovců

c)

Botaniku

d)

Geologii

e)

Jiné:...

otázka č.5 - celkem
• a Bb • c

d Be

5%

6.

S jakým cílem byste se účastnili exkurze?
a)

Doplnění a ověření poznatků získaných během výuky ve třídě

b)

Upevnění sociálních vazeb ve třídě

c)

Vyhnout se školní výuce

d)

Jiným: ...

otázka č.6 - celkem
• a Bb Bc

d

7.

Měla by podle vás být vaše práce uskutečněná během exkurze hodnocena a započítána do
známky z předmětu?
a)

Ano (standardním hodnocením 1 - 5 )

b)

Ano (slovním hodnocením s důrazem na slabé a silné stránky vaší práce)

c)

Ne (měla by být hodnocena samostatně v rámci zvláštního předmětu)

d)

Neměla by být hodnocena vůbec. Proč? ...

otázka č.7 - celkem
• a •b •c

8.

d

Jaké ověření znalostí získaných na exkurzi byste preferovali...
a)

Písemný test

b)

Ústní zkoušení

c)

Vyplnění pracovního listu

d)

Práce v multimediálním

prostředí

s videoukázkou,

audioukázkou

a

úlohami

s výběrem odpovědí (na vašem soukromém počítači v rámci domácího úkolu)

otázka č.8 - celkem
• a • b Bc

d
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1.

Chodíte v rámci výuky biologie na exkurze nebo terénní cvičení do přírody?
a.

Ano pravidelně (více jak 4x ročně)

b.

Ano

c.

Ne

otázka č . l - 6. třída
• a Bb

Bc

otázka č . l - 7. třída
Ba Bb

Bc

0%

0%

otázka č . l - 8. třída

otázka č . l - 9. třída

la B b

Bc

la B b B c

0%

#

100%

otázka č . l - chlapci
B a B b bc
0%

otázka č . l - děvčata
Ba Bb

Bc

0%

100%
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2.

Využili byste možnost biologické exkurze mimo školní výuku?
a.

Ano

b.

Ano, pokud by účast na exkurzi měla vliv na hodnocení v předmětu

c.

Ne

otázka č.2 - 6. třída
ia a b

Bc

otázka č.2 - 8. třída
• a ab

Bc

0%

otázka č.2 - chlapci

otázka č.2 - děvčata

• a • b •c

• a ab

ac

6%

A
40%

y

.
54%
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3.

Pro přípravu na výuku biologie upřednostňuji:
a.

Elektronický

materiál

(s

kvalitními

obrázky,

videoukázkami,

audioukázkami,

možností opakování učiva za pomoci interaktivního prostředí s okamžitou zpětnou
v a z b o u - t j . automatickou opravou špatné odpovědi)
b.

Elektronický materiál pouze se statickými prvky (obrázky, tabulky, grafy,...)

c.

Pouze tištěný materiál

d.

Nepřipravuji se

otázka č.3 - 6. třída
• a •b • c

d

• a mb • c

d

5%

6%

otázka č.3 - 8. třída
• a • b •c

otázka č.3 - 7. třída

d

otázka č.3 - 9. třída
• a • b Bc • d
0%

6%

4%

otázka č.3 - chlapci
• a •b •c

d

otázka č.3 - děvčata
• a • b Bc

ad

0%

0%
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4.

Upřednostňoval bych tento typ exkurze:
a.

Komplexně zaměřený (na botaniku, zoologii, geologii, ekologii, historii,...)

b.

Konkrétně zaměřený (pouze na jednu oblast např. botaniku)

otázka č.4 - 6. třída

otázka č.4 - 7. třída

• a Bb

• a ab

otázka č.4 - 8. třída

otázka č.4 - 9. třída

la B b

otázka č.4 - chlapci
la a b

la

flb

otázka č.4 - děvčata
Ba

Bb
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Uvítal bych exkurze zaměřené především na
a.

Zoologii bezobratlých

b.

Zoologii obratlovců

c.

Botaniku

d.

Geologii

e.

Jiné: ...

otázka č.5 - 6. třída
• a Bb Bc

d Be

otázka č.5 - 7. třída
Ba Bb Bc Bd

Be

0%

otázka č.5 - 8. třída
Ba Bb i c
6%

d Be

Ba Bb Bc Bd

Be

0%

o%

otázka č.5 - chlapci
Ba Bb Bc

otázka č.5 - 9. třída

d Be

otázka č.5 - děvčata
B a B b flc B d
0%

Be

S jakým cílem byste se účastnili exkurze?
a.

Doplnění a ověření poznatků získaných b ě h e m výuky v e třídě

b.

U p e v n ě n í sociálních vazeb v e třídě

c.

V y h n o u t se školní výuce

d.

Jiným:...

otázka č.6 - 6. třída
•a • b B c

d

otázka č.6 - 7. třída
• a • b • c

d

0%
10%

É « ^

50%

2 5 %

15%

otázka č.6 - 8. třída

otázka č.6 - 9. třída
la B b B c

otázka č.6 - chlapci

d

otázka č.6 - děvčata
Ba Bb Bc

Bd

7.

Měla by podle vás být vaše práce uskutečněná během exkurze hodnocena a započítána do
známky z předmětu?
a.

Ano (standardním hodnocením 1 - 5 )

b.

Ano (slovním hodnocením s důrazem na slabé a silné stránky vaší práce)

c.

Ne (měla by být hodnocena samostatně v rámci zvláštního předmětu)

d.

Neměla by být hodnocena vůbec. Proč? ...

otázka č.7 - 6. třída
• a • b Bc

d

otázka č.7 - 7. třída
• a Bb Bc
10%

otázka č.7 - 8. třída
Ba Bb BC

d

otázka č.7 - chlapci
Ba Bb Bc

d

d

5%

otázka č.7 - 9. třída
Ba Bb ac

Bd

otázka č.7 - děvčata
Ba Bb Bc

d

8.

Jaké ověření znalostí získaných na exkurzi byste preferovali...
a.

Písemný test

b.

Ústní zkoušení

c.

Vyplnění pracovního listu

d.

Práce v multimediálním

prostředí

s videoukázkou,

audioukázkou

a

úlohami

s výběrem odpovědí (na vašem soukromém počítači v rámci domácího úkolu)

otázka č.8 - 6. třída
• a Bb Bc

d

otázka č.8 - 7. třída
Ba Bb Bc

d

10%

otázka č.8 - 8. třída
la B b B c

d

otázka č.8 - chlapci
Ba Bb Bc

d

otázka č.8 - 9. třída
Ba Bb Bc

d

otázka č.8 - děvčata
Ba Bb Bc

d
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8

Diskuse:

8.1 Hl: Biologii (s důrazem především na zoologii) ve školách v
blízkosti povodí Rokytky lze úspěšně vyučovat přímo v terénu
okolí školy.
Vzhledem k provedeným pozorováním bych posuzoval povodí Rokytky jako biologicky
velmi cenné a zajímavé. J e zde možné pozorovat velké množství, pro výuku atraktivních,
živočichů a rostlin. Využití povodí Rokytky je výhodné například při demonstrování biotopu
rybníka, kterých se v jejím povodí nachází hned několik. J e možné ho využít například při
dlouhodobých projektech, během kterých bude příslušná oblast systematicky

pozorována

během různých ročních období. J e zde velmi dobře demonstrovatelný vliv člověka na přírodu.
Jak pozitivní, například rekultivace oblasti Suchého poldru, která má za cíl vrátit do této oblasti
život. Tak negativní, zejména ve Vysočanech a na Palmovce, kde je koryto Rokytky necitlivě
přeměněno v betonovou stoku.
V oblasti

povodí

Rokytky

nebo

v jejím

těsném

sousedství

se

nachází

osmnáct

základních škol, čtyři gymnázia a několik středních škol, které však nejsou příliš biologicky
zaměřené. Při rozhovorech s několika učiteli na těchto školách jsem narazil hned na celou řadu
překážek při realizaci exkurzí. Mezi nejčastěji uváděnými důvody, proč nechodí vyučující se
svými žáky na exkurze v okolí jejich školy, byly uváděny:
nedostatečná

nedostatek času

vyučujících,

motivovanost vyučujících i žáků, chybějící podpora ze strany rodičů žáků,

chybějící materiální zázemí.
Právě nedostatek materiálů pro terénní cvičení s žáky v této oblasti je problémem,
který je asi nejlépe řešitelný. V e své diplomové práci jsem se proto pokusil tento problém
zmírnit a vytvořit vhodný materiál nejen pro samotné terénní cvičení žáků, ale i pro jejich
přípravu na exkurzi.
Pokusil jsem se zjistit u samotných žáků, jaká forma přípravy na exkurze a terénní
cvičení by jim připadala

nejatraktivnější, jak by si představovali jejich průběh a jakým

způsobem by si nejraději ověřili získané informace. Na základě výsledků jejich představ jsem se
pokusil vytvořit ucelený podpůrný materiál k exkurzím a terénním cvičením v povodí Rokytky.
Vzhledem k e-learningové formě podpory je materiál využitelný i pro běžnou výuku a
nemusí být striktně vázán jen na povodí Rokytky.
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8.2

H2: Žáci by rádi využili možnost exkurze i ve svém volném čase.

Úvaha:
Vzhledem ktomu, že žáci ani vyučující nemají v rámci výuky přírodopisu mnoho
prostoru pro terénní výuku a exkurze, zajímalo mne, zda by využili možnost exkurze nebo
terénního cvičení ve svém volném čase, popřípadě v rámci dobrovolného zájmového kroužku.

Výsledek:
S možností využít k exkurzi svůj volný čas souhlasilo 57% žáků. Dalších 36% žáků
uvedlo, že by se exkurze účastnilo, pokud by jejich účast měla vliv na známkování v příslušném
předmětu.

Celkem

tedy

s myšlenkou

využít

na exkurzi svůj volný

čas souhlasilo

93%

přítomných žáků. Naproti tomu 7% přítomných uvedlo, že by se přírodovědně zaměřené
exkurze ve svém volném čase neúčastnilo.
otázka č.2 - celkem
• a ab

ac

Využili byste možnost biologické exkurze
mimo školní výuku?
a) Ano
b) Ano, pokud by účast na exkurzi
měla vliv na hodnocení v předmětu
c) Ne

Diskuse:
Výsledek, že 93% žáků by bylo ochotných pro občasné přírodovědně zaměřené exkurze
využít svůj volný čas, byl pro mne byl překvapující. Vzhledem ktomu, že žákům byl dotazník
předkládán neznámou osobou, anonymně a s důrazem na to, aby odpovídali podle svého
přesvědčení, jsem vysoký počet žáků pozitivně reagujících na tuto myšlenku nečekal. Rovněž
velké procento žáků, kteří uvedli, že se exkurze účastní, pokud jejich účast na exkurzích bude
mít vliv na klasifikaci v předmětu, může být pro učitele inspirující zjištění. Je asi předem
očekávatelné, že toto vysoké procento se rapidně sníží, až dojde na uskutečnění exkurze.
Přesto je toto zjištění dostatečným podnětem, pro učitele, aby několikrát za rok využili svůj
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volný čas k práci s žáky. Domnívám se, že takto využitý čas se učitelům vrátí při práci se
stejným kolektivem žáků v učebně. Pokud porovnáme odpovědi na tuto otázku u chlapců a
děvčat, je výsledek téměř

identický.

Při porovnávání jednotlivých tříd se

procentuální

zastoupení odpovědí liší, ale celkový postoj k problematice exkurze ano/ne je v sedmé, osmé a
deváté třídě vyrovnaný. Nejskeptičtější k exkurzím byli žáci šesté třídy, kde by se takovéto
exkurze neúčastnilo 18% žáků.
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8.3 H3: Žáci pro přípravu na výuku biologie upřednostňují
interaktivní multimediální programy před tištěným materiálem.
Úvaha:
V současné době vlastní na základních školách velmi mnoho žáků počítač. Počítačová
gramotnost je považována za jednu ze základních lidských kompetencí a výuka výpočetní
techniky probíhá již na základních školách. Blíží se doba, kdy žáci budou místo klasických
tištěných sešitů a pracovních listů využívat služeb přenosných počítačů nebo specializovaných
multimediálních učeben, jaké jsou známy z výuky výpočetní techniky. Domnívám se tedy, že
současná mladá generace bude upřednostňovat pro přípravu do hodin biologie a přírodopisu
internet nebo specializované, více či méně interaktivní, výukové programy před klasickým
tištěným materiálem v podobě knih a pracovních sešitů.

Výsledek:
Pro přípravu do hodin přírodopisu upřednostnilo 48% žáků multimediální výukový
materiál

a

11%

žáků

elektronický

materiál ve

statické

podobě

bez výrazných

prvků

multimediality a interaktivity. Přednost studijnímu materiálu v elektronické formě tedy dává
59% žáků. Oproti tomu materiál pouze v tištěné formě upřednostnilo 37%. Zbývající 4% žáků
uvedla, že se na hodiny přírodopisu nepřipravují.
Zajímavé je porovnat přístup k elektronickému materiálu v očích dívek a chlapců.
Celková procenta pro využití elektronického materiálu jsou velmi podobná (59% u chlapců a
58% u dívek). Ale velice se liší v tom, jakou formu upřednostňují. Zatímco celých 59% chlapců
upřednostnilo multimediální výukový materiál, tak dívky byly mnohem konzervativnější a
z celkových 58% dívek preferuje výrazně multimediální výukový materiál 36% dívek a 22%
dívek preferuje výukový materiál bez výrazných prvků multimediality.
Rovněž je

možné vypozorovat

z grafů větší

preferenci elektronických

studijních

materiálů v nižších třídách a vyšší preferenci tištěných materiálů ve vyšších třídách.
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otázka č.3 - celkem
Pro přípravu na výuku biologie upřednostňuji:
1.

• a Bb • c a d

Elektronický materiál (s kvalitními obrázky,
videoukázkami, audioukázkami, možností
opakování učiva za pomoci interaktivního
prostředí s okamžitou zpětnou vazbou - tj.
automatickou opravou špatné odpovědi)

2.

Elektronický materiál pouze se statickými

48%

prvky (obrázky, tabulky, grafy,...)
3.

Pouze tištěný materiál

4.

Nepřipravuji se

Diskuse:
Výsledky potvrzují hypotézu, že žáci při domácí přípravě upřednostňují elektronický
výukový materiál, před klasickým tištěným materiálem. Tento výsledek mne upevnil v postoji
využít elektronický studijní materiál i pro přípravu exkurzí a plánování jejich trasy i pro
závěrečné opakování poznatků nabytých během exkurze. Problematikou opakování poznatků
z exkurze se budu zabývat v další hypotéze.
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8.4 H4: Žáci jednoznačně podporují komplexně zaměřené exkurze s
důrazem nejen na jednu oblast přírodních věd.
Úvaha:
Každý vyučující plánující exkurzi si na začátku musí položit otázku, jak bude exkurzi
koncipovat. Zda se zaměří pouze na jednu oblast zkoumání např. pouze na hydrobiologii
konkrétní oblasti nebo se bude snažit o co nejkomplexnější využití příslušné lokality se
zaměřením na větší množství vědních disciplín. Povodí Rokytky je zajímavé nejen svým
přírodním bohatstvím, ale je poměrně dlouhou dobu využíváno lidstvem a je tedy bohatě
protkáno množstvím historicky zajímavých lokalit, spjatých s historií českého národa. Počínaje
osobou Jana Daniela Kapra z Kaprštejna podle něhož je pojmenována Kaprova ulice na Starém
Městě, jde o muže, jenž vyslýchal české pány a měšťany souzené po Bitvě na Bílé Hoře a četl
jejich jména před popravou. Sídlil v Dolnopočernickém zámku a sám byl zavražděn svojí
manželkou a jejím milencem právě nedaleko Rokytky v Hrdlořezích. Oba spiklenci byli následně
popraveni naším slavným katem Janem Mydlářem. Dále se zde setkáte se stopami působení
prvního

pražského

arcibiskupa

Arnošta

z Pardubic,

císaře

Karla

IV.,

nebo

prezidenta

Tomáše Garrique Masaryka. Přijde mi tedy vhodné zmínit před žáky nejen biologickou cenu
vybraných lokalit, ale i jejich historický význam.

Výsledky:
Komplexně zaměřené exkurze upřednostnilo 58% přítomných žáků, naproti tomu
exkurze s konkrétním zaměřením preferovalo 42% přítomných žáků. Chlapci hlasovali pro
komplexně zaměřené exkurze v počtu 62%, dívky hlasovaly pro komplexně zaměřené exkurze
v počtu 53%. Mezi třídami se od průměru odklonili pouze žáci deváté třídy, kde dopadlo
hlasování poměrem 45% pro komplexně zaměřené exkurze a 55% pro konkrétně zaměřené
exkurze.
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otázka č.3 - celkem
• a Bb
Upřednostňoval bych tento typ exkurze:
a)

Komplexně zaměřený (na

botaniku,

zoologii, geologii, ekologii, historii,...)
b)

Konkrétně zaměřený (pouze na jednu
oblast např. botaniku)

Diskuse:
Vyrovnaná procenta žáků, kteří hlasovali pro konkrétní/komplexní zaměření exkurzí
pro mne byla poměrně překvapivá. Očekával jsem, mnohem větší percentuální rozdíl ve
prospěch komplexně zaměřených exkurzí. Příčin, proč vysoké procento žáků upřednostňuje
konkrétně zaměřené exkurze, může být několik: návyk na strukturované učivo, jak jej znají
z běžné výuky; výrazná obliba jedné přírodovědné disciplíny před ostatními; snazší orientace
v konkrétní problematice, oproti problematice komplexní. Vzhledem ktomu, že 94% žáků ZŠ
Bratří Jandusů v Uhříněvsi nikdy nebylo na přírodovědné exkurzi, je možné brát odpovědi na
tuto otázku pouze orientačně a bude jistě zajímavé sledovat, jak se jejich postoje budou měnit
po absolvování obou variant exkurzí. Proto jsem se zaměřil v jiné otázce na problematiku, která
z oblastí přírodopisu je u žáků nejoblíbenější a jaké zaměření exkurze by upřednostňovali.
Jednoznačně dominovaly exkurze zaměřené na zoologii obratlovců, když celkově získaly 56%
hlasů, následovány botanikou se 17% hlasů. Geologii by upřednostnilo 11% žáků, 5% hlasů
získala zoologie bezobratlých a 11% hlasů by upřednostňovalo jiné než dříve

uvedené

zaměření. Ve své e-learningové podpoře pro exkurze jsem se tedy zaměřil především na
zoologii obratlovců.
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8.5 H5: Nejatraktivnějším způsobem shrnutí získaných znalostí z
exkurze bude pro žáky práce s multimediálním materiálem.
Úvaha:
Ve své druhé hypotéze předpokládám, že žáci budou pro přípravu na

hodinu

přírodopisu upřednostňovat multimediální interaktivní výukové programy. Předpokládám tedy,
že

pro

závěrečné

ověření

svých

poznatků

budou

rovněž

upřednostňovat

práci

s multimediálním výukovým programem. Jako protiváhu k elektronickému materiálu jsem
navrhl nejběžnější metody opakování: ústní zkoušení, písemné zkoušení, vyplnění pracovního
listu.

Výsledky:
Pro mne velmi překvapujícím zjištěním bylo, že žáci pro přípravu preferují elektronický
výukový materiál, ale pro závěrečné opakování jim přijde atraktivnější jiná metoda. Celým 48%
přítomných žáků přišly pro závěrečné opakování nejatraktivnější pracovní listy, následovány
prací s e-learningovou pomůckou, která získala 26% hlasů přítomných žáků. Jako třetí způsob
ověření zvolili žáci písemný test, který upřednostnilo 18% žáků a pro 8% z nich bylo
nejatraktivnější ústní zkoušení. Z výsledků dotazníků vyplývá, že e-learningovému opakování
jsou více nakloněni žáci nižších tříd a směrem k vyšším ročníkům stoupá preference pracovních
listů. Zajímavé bylo poznání, že při vysoké variabilitě preferencí k různým typům opakování, se
ústní zkoušení ve všech třídách pohybovalo v konstantní oblasti pět až deset procent. Velmi
výrazný byl rovněž rozdíl v celkovém hodnocení u chlapců a dívek. Zatímco u dívek naprosto
dominovalo

ověření

poznatků

prostřednictvím

pracovního

listu (60%),

u chlapců

bylo

percentuální rozložení preferencí poměrně rovnoměrné, 38% preferovalo pracovní listy, 31%
e-learningovou formu, 24% písemný test, 7% ústní zkoušení.
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otázka č.3 - celkem
Jaké ověření znalostí získaných na exkurzi byste

• a • b •c

d

preferovali...
a)

Písemný test

b)

Ústní zkoušení

c)

Vyplnění pracovního listu

d)

Práce v multimediálním
s videoukázkou,

prostředí

audioukázkou

úlohami s výběrem odpovědí

a
(na

vašem soukromém počítači v rámci
domácího úkolu)
48%

Diskuse:
Odpovědi žáků na tuto otázku jednoznačně naznačily, že ačkoliv je e-learningová forma
pro žáky velice atraktivní, není universální metodou výuky pro všechny. E-learning je poměrně
novou výukovou metodou, která se dnes již běžně uplatňuje například pro výuku jazyků nebo
ve výuce velkých podniků. Není však aplikovatelná na veškerou studijní problematiku a ani elearningová forma výuky nemůže žákům nahradit kontakt s přírodou a praktickou práci v
terénu. Učitelé by tedy měli využívat e-learningovou podporu pro exkurze a výuku pouze jako
podporu, ne jako její náhradu. Takto jsem také výukové programy zamýšlel. Jak ukázal
průzkum pomocí mého dotazníku, jsou žáci e-learningové metodě přípravy nakloněni, ale
zároveň z velké části preferují standardní metody přípravy a opakování. Tyto poznatky mne
vedou k ujištění, že výukové materiály by měly být v první řadě pestré a rozmanité, co do jejich
obsahu a formy, tak i do metod, jakými budou využívány. Preference žáků jsou rozmanité a je
nutné

k nim takto

také

přistupovat, v mém

dotazníkovém

šetření

se tato

skutečnost

jednoznačně potvrdila.
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9

Exkurzní okruhy
Využití povodí Rokytky jako místa pro exkurze a terénní práce se přímo nabízí. Proto

jsem vytvořil šest exkurzních okruhů, které mohou posloužit nejen jako vodítko při organizaci
terénních prací, ale také jako předloha k tvorbě okruhů dalších. Držel jsem se jednotné
struktury organizace:
•

Doprava na místo a z místa konání exkurze

•

Všeobecné organizační pokyny (období konání, časová dotace, zaměření, pomůcky)

•

Cíle exkurze

•

Návrh trasy a úkoly pro žáky na jednotlivých stanovištích

•

Seznam zajímavých rostlin a živočichů v příslušných oblastech

•

Pracovní listy zaměřené pro konkrétní exkurzní okruh, které však svým obsahem
přesahují do témat běžné výuky

Na základě svých ročních pozorování jsem pro výukové účely zvolil následující oblasti:
•

Velký Počernický rybník

•

Lítožnice

•

Hostavice

•

Podleský rybník

•

Královice

•

Hořejší rybník
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2009

Jakub Kapr
Pedagogická fakulta UK
14.4.2009

9.1 Velký Počernický rybník:

Obrázek 6 - situování Velkého Počernického rybníka

9.1.1

Doprava:
Příjezd:
Vlakem:

z Masarykova nádraží do vlakové zastávky Praha - Běchovice

Autobusem:

z metra Palmovka:

a u t o b u s e m 109 na zastávku Nádraží Běchovice

z metra Černý M o s t :

autobusy

240

a

250

na

zastávku

Nádraží

Běchovice
Odjezd:
Vlakem:

z vlakové zastávky Praha - Běchovice nebo Praha - Dolní Počernice,
směr M a s a r y k o v o nádraží

Autobusem:

a u t o b u s e m 109:

směr metro Palmovka

a u t o b u s e m 110:

směr metro Rajská zahrada, Hloubětínská

a u t o b u s e m 208:

směr metro Depo Hostivař
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9.1.2
•

9.1.3
•

9.1.4

Optimální období konání:
Od roztátí ledové pokrývky rybníka do opětovného zámrzu

Časová dotace:
3 - 5 hodin

Přírodopisné zaměření:

•

Především zoologické - po celé trase

•

Botanické - zaměřené především na stromy (oblast parku se pravidelně každých
čtrnáct dní seče), zajímavé byliny by bylo možné pozorovat po okrajích rybníka, na
louce v oblasti „Písčina" a mokřinách podél železničního koridoru

9.1.5

Pomůcky vybavení:

•

Dalekohledy (alespoň jeden do dvojice)

•

Fotoaparáty (alespoň jeden do skupiny)

•

Lopatka (pro případnou demonstraci kořenového systému rostliny)

•

Síťky na lov planktonu, sklenice (0,5 - 1 litr), preparační misky, epruvety

nebo

zkumavky, vata, lupy pro všechny žáky, pravítko, pinzety (vybavení pro potřeby
zoologie bezobratlých)
•

Atlasy a klíče k určování (botanické, zoologické, hydrobiologické...)

•

Skládací metr

•

Kompas nebo v lepším případě buzola (pro případné zaměstnání žáků, kteří splnili své
úkoly)
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9.1.6

Příprava studentů:

•

Žáci si prostudují charakteristiku oblasti a zvolí k tomu vhodné oblečení

•

Prostudují si Atlas živočichů povodí Rokytky (vytvořený v rámci mé diplomové práce v elektronické

verzi,

schválený

pouze

pro

školní

využití)

a

rostliny

uvedené

v charakteristice oblasti
•

9.1.7

Připraví si s sebou jídlo pro půldenní exkurzi

Cíl exkurze:

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Probudit u studentů vztah k přírodě v okolí jejich bydliště a k její ochraně

•

Naučit studenty základům kooperace v rámci splnění svých úkolů a upevnit vztahy
uvnitř studijní skupiny

•

Naučit studenty samostatné práci v rámci terénních cvičení

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Naučit studenty práci s příručkami, atlasy a určovacími klíči

•

Naučit studenty poznat nejhojnější a nejcharakterističtější zástupce povodí Rokytky,
tedy ty, se kterými se mohou setkat ve svém běžném životě a kteří si zaslouží jejich
pozornost na soukromých vycházkách

•

9.1.8
•

Naučit studenty práci s buzolou

Opakování a rozšíření znalostí získaných během exkurze:
Samostatná práce v rámci e-learningové podpory pro exkurze do povodí Rokytky
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9.1.9

Charakteristika exkurzního okruhu

Obrázek 7 - trasa exkurze - Velký Počernický rybník

Exkurzní okruh začíná na Nádraží Běchovice, na 2. vlakovém nástupišti (směr Praha).
V y d e j t e se po t o m t o nástupišti s m ě r e m k mostu "Jižní spojky". Na j e h o konci sejdete z
b e t o n o v é h o perónu a půjdete po úzké cestičce podél železnice. Cestička v e d e v blízkosti
traťového tělesa a j e třeba žáky usměrnit, přestože j e v p o m ě r n ě bezpečné vzdálenosti od
projíždějících vlaků, j e třeba se chovat zodpovědně a neohrožovat bezpečnost svojí, ani
účastníků železničního provozu. Vlaky zde projíždějí rychlostí až 160km/hod.
Pozn.: V podchodu

Běchovického

nádraží v minulých

letech

hnízdilo několik

párů

vlaštovky obecné, můžete si j e zde p o m ě r n ě v klidu prohlédnout. Jsou zvyklé na procházející
lidi, tak se nenechají vyrušit.
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9.1.9.1

Stanoviště

„Pod

mostem"

Na tomto stanovišti je výhled na vodní plochu využívanou k hnízdění a sběru potravy
mnoha ptačích druhů, například potápky roháče, labuti velké, lysky černé, slípky zelenonohé,
kachny divoké a jiných. Během svého tahu se zde vyskytuje polák velký, polák chocholačka,
kormorán velký. Pokud budete mít štěstí, můžete zahlédnout orlovce říčního nebo lžičáka
pestrého. Na sloupech silničního mostu vysoko nad Vašimi hlavami hnízdí pár poštolky obecné.
•

Úkol
Pomocí dalekohledu sledujte vodní hladinu i nebe nad ní a pomocí atlasů a svých
znalostí určete jednotlivé druhy, které se zde vyskytují. Věnujte pozornost i zdejším
rákosinám. Pokud budete pozorní a budete mít potřebné štěstí, můžete zde spatřit i
hryzce vodního, ondatru pižmovou nebo možná nějakého zajímavého plaza.
Charakterizujte

určené

druhy

(prostředí

kde žijí, potravu

kterou

přijímají,...) a

vyjmenujte jejich charakteristické znaky, způsob života a případné zajímavosti, které
jste v jednotlivých atlasech a příručkách o nich zjistili.

9.1.9.2

Stanoviště

„Písčina

"

Pokračujte ze stanoviště „Pod mostem" dále po cestičce podél rybníka na stanoviště
„Písčina". Toto stanoviště je vhodné k pozorování ostrova, uměle vytvořeného pro potřeby
hnízdícího ptactva a zátoky, která je rovněž vodními ptáky velmi intenzivně využívána
k hnízdění a sběru potravy. Tuto lokalitu lze jako jednu z mála na Velkém Počernickém rybníce
využít k botanickým účelům, protože tato louka není pravidelně sečena. Lze ji rovněž využít pro
hydrobiologické praktikum, vzhledem ke snadnému a bezpečnému přístupu do vody, který má
písečný podklad. Za vhodných podmínek je možné ji využít i pro koupání.
Pozn.: Přilehlá louka je od jarních měsíců využívána nudisty, je vhodné na to studenty
předem upozornit.
•

Úkol
Nacházíte se na lokalitě vhodné pro botanické a zoologické účely. Rozdělte se do
několika 3 - 5 členných skupin.
o

První skupina se bude věnovat botanice, s pomocí atlasů a klíčů určí všechny
kvetoucí rostliny a všechny stromy.
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o

Druhá skupina se bude věnovat zoologii bezobratlých, jejich lovu a určování
pomocí příslušných klíčů a atlasů. Soustřeďte se především na sběr vodních
bezobratlých pomocí cedníků a naučte se pracovat s planktonkou.

o

Třetí skupina se věnuje zoologii obratlovců a pracuje na dohledávání informací
a zajímavostí o všech obratlovcích, které během svých dosavadních pozorování
spatřila a kteří se na těchto lokalitách mohou vyskytovat.

Následně se podle časových dispozic skupiny prostřídají v plnění svých úkolů nebo
zástupce z každé skupiny seznámí členy dalších skupin s výsledky jejich pozorování.

9.1.9.3

Cesta ze stanoviště

„Písčina"

na stanoviště

„Hráz"

Na této cestě procházíte podél mokřin, kde můžete sledovat porosty rákosu obecného,
chrastice

rákosovité,

orobince

úzkolistého

společně

s porosty

ostřic,

především

ostřicí

dvouřadou a ostřicí kalužní. Rovněž pozorujte populace obojživelníků, především skokana
hnědého a zeleného nebo ropuchy obecné. Věnujte pozornost i přilehlým rákosinám a
olšinám, kde můžete spatřit, ale pravděpodobněji spíše zaslechnete hlas rákosníka obecného a
strnada rákosního. Pokud budete mít opravdu šťastný den, můžete spatřit moudivláčka lužního
nebo jeho hnízdo, ale mně se to během ročního pozorování v roce 2008 nepodařilo. Na větvích
zdejších stromů přesahujících nad vodní hladinu můžete zahlédnout číhajícího ledňáčka říčního
nebo na jejich kmenech uvidíte některého ze šoupálků.
•

Úkol
Nacházíte se na lokalitě vhodné pro botanické a zoologické účely. Rozdělte se do 3-5
členných

skupin.

V případě,

že

si

na

předchozím

stanovišti

všechny

skupiny

nevyzkoušely plnění všech úkolů, tak se skupiny v plnění svých úkolů nyní prostřídají.
o

První skupina se bude věnovat botanice, s pomocí atlasů a klíčů určí všechny
kvetoucí rostliny a všechny stromy,

o

Druhá skupina se bude věnovat zoologii bezobratlých, jejich lovu a určování
pomocí příslušných klíčů a atlasů. Soustřeďte se především na sběr vodních
bezobratlých pomocí cedníků,

o

Třetí skupina se věnuje zoologii obratlovců a pracuje na dohledávání informací
a zajímavostí o všech obratlovcích, které během svých dosavadních pozorování
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spatřila a kteří se na těchto lokalitách mohou vyskytovat. V případě, že s sebou
má vedoucí exkurze reproduktor se zesilovačem a mp3 přehrávač, můžete se
pokusit přilákat například šoupálka, který se v této oblasti vyskytuje.
Podle časových dispozic se skupiny prostřídají v plnění svých úkolů nebo zástupce
z každé skupiny seznámí členy dalších skupin s výsledky jejich pozorování.

9.1.9.4

Stanoviště

„Hráz"

Nacházíte se nad nově zrekonstruovanou výpustí Velkého Počernického rybníka. Při
pohledu na rybník se proti Vám rozprostírá jedna z největších vodních ploch Prahy. Slouží jako
hnízdiště mnoha našich vodních ptáků, kteří zdejší rybník využívají k odpočinku během svého
"tranzitního" letu. Při pohledu na opačnou stranu se proti Vám rozkládá Dolnopočernický
zámecký park, který byl založen po roce 1776 hrabaty Sweerts-Šporky na území původních
ovocno-okrasných

zahrad.

Dnes zde nacházíme

mnoho

mohutných stromů,

mezi

nimiž

převládá dub a je velmi pravděpodobné, že pocházejí z doby založení parku, tedy z období
kolem roku 1776.
•

Úkol
Pomocí klíčů a určovacích příruček určete stromy na hrázi rybníka a v parku v blízkosti
hráze. Sesbírejte jejich listy, a je-li to vzhledem k období, kdy se exkurze koná možné, i
jejich

plody,

pro možnost jejich dalšího využití ve

školní výuce

(například

pro

zalaminování a využití jako herbářové položky).

9.1.9.5

Cesta

na„Broukárnu"

Ze stanoviště "Hráz" dále pokračujte po hrázi rybníka až ke staré budově mlýna, zde
odbočte doprava a pokračujte dále po hrázi, mezi bývalým náhonem pro mlýn a rybníkem.
Podél této cesty pozorujte zajímavé rostliny jako je kosatec žlutý a porosty vrb, mezi kterými je
zastoupena vrba popelavá, vrba košíkářská, vrba trojmužná nebo vrba obecná. Cestou míjíte
příjezdovou cestu k rybníku a pokračujte dál až k mostu, který budete mít po levé ruce. Zde se
nacházíte se na stanovišti "Broukárna".
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•

Úkol
Vyhledejte vrby, které se nacházejí v této oblasti, a s pomocí určovacího klíče určete
jejich jednotlivé druhy. Od každého druhu získejte charakteristický materiál vhodný
k zařazení

do

herbáře

a

případnému

zalaminování.

Následně

věnujte

bedlivou

pozornost rostlinám, které se nacházejí na rozhraní mezi rybníkem a hranou břehu a
určete kvetoucí druhy.

9.1.9.6

Stanoviště

„Broukárna"

Nalézáte se nedaleko místa, kde ještě donedávna stávala budova "Broukárny". Šlo o
nejstarší

hydrobiologickou

stanici na světě, zřízenou v roce 1888!

Bohužel se

budova

nedochovala, byla při rekonstrukci Velkého Počernického rybníka zcela stržena.
•

Úkol
Rozdělte se do dvou skupin. První skupina se bude věnovat hydrobiologii náhonu
mlýna a druhá hydrobiologii rybníka v této oblasti. Porovnejte svoje „úlovky" z tekoucí
vody v náhonu a ze stojaté vody v rybníku.

9.1.9.7

Cesta na

„Konečnou"

Ze stanoviště „Broukárna" pokračujte dále po hrázi, až na větší prostranství na břehu
rybníka, na stanoviště pracovně nazvané "Konečná". Cestou na svazích po Vaší levici uvidíte
suťový dubohabrový les, kde původní druhy místy nahradil trnovník akát.

9.1.9.8

Stanoviště

„Konečná"

Nacházíte se na poměrně prostorném prostranství na břehu Velkého Počernického
rybníka, odkud můžete pozorovat faunu, podobně jako ze stanoviště "Pod mostem". J e to
vhodné místo na shrnutí exkurze, prezentování výsledků jednotlivých skupin, prezentování
námětů, domněnek a mnoha dalšího co mají žáci na srdci. Doporučuji zde exkurzi zhodnotit a
ukončit. Pro návrat domů můžete zvolit jednu z několika variant. Vrátit se stejnou cestou jak
jste přišli nebo využít cestu, kterou bych označil jako "únikovou". Ta vede podél potoka
Rokytky a několika občerstvovacích zařízení na vlakovou zastávku Praha - Dolní Počernice.
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9.1.10 Zajímavá flora v oblasti
rákos obecný,

chrastice

rákosovitá,

orobinec

úzkolistý,

porosty ostřic, především ostřice dvouřadá, ostřice kalužní,
^

kosatec

žlutý,

vrba

popelavá,

vrba

košíkářská,

vrba

trojmužná, vrba obecná

ftl
<HK /

í f ® .lirí liuh Jal

w n \v.n#turfoío.C7
Obrázek 8 - kosatec žlutý
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9.1.11 Zajímavá fauna v oblasti
9.1.11.1
střevlíčci

Bezobratlí

v současnosti

(Stenolophus

mixtus,

(Farkač,
Bembidion

Velký

Počernický

fumigatum),

rybník,

nosateček

2006):
(Eubrichius

velutus),

zdobníček rákosinový, vrbkovníček mokřadní, travařík velký, škeble rybničná, okružák
vortex),

bahenka (Viviparus

(Radix peregra),

plovatka malá (Galba

plovatka bahenní ( L y m n a e a stagnalis),

levatka ostrá (Physella
corneus),

contectus),

acuta),

truncatula),

okružanka rohovitá (Sphaerium

uchatka toulavá

levotočka bažinná (Aplexa

kružník bělavý ( G y r a u l u s albus),

(Anisus

okružák ploský

hypnorum),
(Planorbarius

corneum)

www eurocarabidae de

Obrázek 9 - Stenolophus mixtus1
rybničná3

Obrázek 10 - Bembidion fumigatum2

Obrázek 12 - Anisus vortex"

2

Obrázek

11

-

škeble

Obrázek 13 -Vvivparus contectus5

http://www.eurocarabidae.de/images/Bembidion.fumigatum.fumigatum.Mxs.jpg
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto06/foto_017.jpg
http://www.manuelbabbi.ch/img/anisus_vortex_gross.jpg
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Obrázek 14 - plovatka malá

Obrázek 15 - uchatka toulavá

Obrázek 16 - levotočka bažinná

Obrázek 17 - levatka ostrá

Obrázek 10 - plovatka bahenní7

Obrázek 18 - okružanka rohovitá

' http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Viviparus_contectus01pl.jpg/300pxViviparus_contectus01pl.jpg

http://njutka.web.elte.hu/Radper.JPG
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/965.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/1614.jpg

6
7
8

g

http://www.cofc.edu/~fwgna/species/physidae/P_pomilia2.jpg
http://nas.er.usgs.gOv/XIMAGESERVERX/2005/20051116105512.JPG

10
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9.1.11.2 Ryby (Farkač,

Velký Počernický

rybník,

2006)

•

Kaprovití:

kapr obecný, amur bílí,

•

Štikovití:

štika obecná

•

Sumcovití:

sumec velký

•

Okounovití:

candát obecný
úhoř říční

Úhořovití:
9.1.11.3

Obojživelníci

•

Skokanovití:

skokan hnědý, skokan zelený

•

Ropuchovití:

ropucha obecná

9.1.11.4 Pozorovaní

obratlovci

v roce 2008 (©Jakub

Kapr)

kachna divoká, labuť velká, ledňáček říční, šoupálek, racek sp., lyska černá, potápka roháč,
volavka popelavá, sýkora koňadra, sýkora babka, sýkora luzní, poštolka obecná, kormorán
velký, hrdlička zahradní, slípka zelenonohá, straka obecná, kos černý, polák chocholačka,
poštolka obecná, koroptev polní, skokan hnědý, hryzec vodní, rákosník obecný, strnad rákosní,
sojka obecná, konipas bílý, potápka malá, racek bouřní
9.1.11.5 Podle literatury

zde můžete navíc spatřit

(Praha,

2006)

moudivláčka lužního, slavíka modráčka, lžičáka pestrého, orlovce říčního, ťuhýka obecného,
krahujce obecného, břehuli říční, lejska šedého, ondatru pižmovou.
Více

o

jednotlivých

obratlovcích

v příloze

Atlas

obratlovců

povodí

Rokytky.
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PRACOVNÍ LIST - Velký Počernický rybník

1. s t a n o v i š t ě „ P o d m o s t e m "
Pozorujte své okolí, určete jednotlivé druhy, které se zde vyskytují a vyplňte následující tabulku.

jméno živočicha

hladina / nebe /
pevnina

charakteristické
znaky

typická potrava

zajímavosti

2. s t a n o v i š t ě „ P í s č i n a "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit vodní
plochy a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".
OBLAST
VÝLOVU

URČENY BEZOBRATLÝ
ŽIVOČICH

vodní hladina

0 - 30 c m pod
hladinou

30 - 60 c m
pod hladinou

-

60 a v í c e cm
pod hladinou

©Jakub Kapr
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PRACOVNÍ LIST - Velký Počernický rybník

Urči, o které druhy dubu se jedná a jakými hlavními znaky se od sebe liší (nejen jejich listy).

4. cesta na „Broukárnu"

K následujícím názvům přiřaďte písmena obrázků:
vrba obecná (jíva)

vrba košíkářská .

vrba trojmužná

vrba popelavá _
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PRACOVNÍ LIST - Velký Počernický rybník

5. s t a n o v i š t ě „ B r o u k á r n a "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit tekoucí
vody a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".

OBLAST
VÝLOVU

U R Č E N Ý B E Z O B R A T L Ý ŽIVOČICH

dno

pod
kameny

vodni
porost
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2009
Exkurze - Lítožnice

Jakub Kapr
Pedagogická fakulta
21.4.2009

9.2

Lítožnice:

IRo{ěmKl>'y.r>

BECHOVICE

DUBEC
Obrázek 19 - poloha exkurzního okruhu Lítožnice

9.2.1

Doprava:
Příjezd:
Vlakem:

z Masarykova nádraží do vlakové zastávky Praha - Nádraží Běchovice.

Autobusem:

z metra Palmovka:

a u t o b u s e m 109 na zastávku Nádraží Běchovice

z metra Černý M o s t :

autobusy

240

a

250

na

zastávku

Nádraží

Běchovice

•

Odjezd:
Vlakem:

z vlakové zastávky Praha - Dolní Počernice, směr Masarykovo nádraží
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Autobusem:

autobusem 109:

směr metro Palmovka

autobusem 250 a 240: směr metro Černý Most
autobusem 240:

9.2.2
•

9.2.3
•

9.2.4

směr metro Háje

Optimální období konání:
Od roztátí ledové pokrývky rybníku do opětovného zámrzu

Časová dotace:
3 hodiny

Přírodopisné zaměření:

•

Především zoologické - po celé trase

•

Botanické

9.2.5

Pomůcky vybavení:

•

Dalekohledy (alespoň jeden do dvojice)

•

Fotoaparáty (alespoň jeden do skupiny)

•

Lopatka (pro případnou demonstraci kořenového systému rostliny)

•

Síťky na lov planktonu, sklenice (0,5 - 1 litr), preparační misky, epruvety

nebo

zkumavky, vata, lupy pro všechny žáky, pravítko, pinzety (vybavení pro potřeby
zoologie bezobratlých)
•

Atlasy a klíče k určování (botanické, zoologické, hydrobiologické...)

•

Skládací metr

•

Kompas nebo v lepším případě buzola (pro případné zaměstnání žáků, kteří splnili své
úkoly)

9.2.6

Příprava studentů:

•

Žáci si prostudují charakteristiku oblasti a zvolí k tomu vhodné oblečení

•

Prostudují si Atlas živočichů povodí Rokytky (vytvořený v rámci mé diplomové práce v elektronické

verzi,

schválený

pouze

pro

školní

využití)

a

rostliny

uvedené

v charakteristice oblasti
•

Připraví si s sebou jídlo pro půldenní exkurzi
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9.2.7

Cíl exkurze:

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Probudit u studentů vztah k přírodě v okolí jejich bydliště a k její ochraně

•

Naučit studenty základům kooperace v rámci splnění svých úkolů a upevnit vztahy
uvnitř studijní skupiny

•

Naučit studenty samostatné práci v rámci terénních cvičení

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Naučit studenty práci s příručkami, atlasy a určovacími klíči

•

Naučit studenty poznat nejhojnější a nejcharakterističtější zástupce povodí Rokytky,
tedy ty, se kterými se mohou setkat ve svém běžném životě a kteří si zaslouží jejich
pozornost na soukromých vycházkách

•

9.2.8
•

Naučit studenty práci s buzolou

Opakování a rozšíření znalostí získaných během exkurze:
Samostatná práce v rámci e-learningové podpory pro exkurze do povodí Rokytky
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9.2.9

Charakteristika exkurzního okruhu

Obrázek 20- trasa exkurze - Lítožnice

Exkurzi do oblasti přírodní památky Lítožnice j e nejlepší začít na vlakové zastávce Praha
- Běchovice (vlaková linka S I ) nebo na autobusové zastávce M H D Nádraží Běchovice, kde staví
autobusy číslo 109, 240 a 250. Sraz je možné domluvit přímo zde, žáci mají možnost využít
b ě h e m čekání zdejší malý park. Od zastávky pokračujte dále po m o d r é turistické značce do
ulice "K železnici".
Pokračujte stále rovně touto ulicí až na její konec, kde uvidíte přímo před V á m i
sportovní areál "Na korunce", zde odbočte vlevo a projděte ulicí "Na korunce" až na její konec.
Odbočte v p r a v o a jděte, pokud to bude možné, vedle silnice, která spojuje Běchovice a Dubeč.
J d e o p o m ě r n ě frekventovaný úsek, kde jezdí automobily vysokou rychlostí a j e proto potřeba
dbát zvýšené opatrnosti. Pokračujte po této silnici přibližně 200 metrů, k polní cestě odbočující
vlevo, v jejím vjezdu se nachází závora. V y d e j t e se po t é t o polní cestě, až k soustavě tří
průtočných rybníků - "Lítožnice".
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9.2.9.1

Stanoviště

„Lítožnice"

Nacházíte se v oblasti přírodní památky Lítožnice, kterou tvoří tři průtočné rybníky
ležící na Říčanském potoce (někdy rovněž nazývaném jako říčka Říčanka), přilehlá

pole,

podmáčené

louky,

lesík.

„Geologické

podloží,

ordoviku,

pozůstatky

porušenými

které

starého

sadu

nevystupuje

podélným

nikde

zlomem.

náplavy Říčanského potoka. Na náplavech
na podmáčených

plochách

Jsou

ve

stráni

na povrch,
překryty

a

původně

je

tvořeno

svahovými

dubohabrový
horninami

hlínami

a

a sutích jsou vyvinuty hlubší hnědé půdy

v půdy glejové"

středního
holocénními
přecházející

(Němec & Ložek). Oblast je významnou zastávkou

na cestě táhnoucích ptáků a několika druhy využívána jako hnízdiště. Bohužel je v současné
době velmi intenzivně využívána sportovními rybáři a hnízdící ptactvo, ani jiní živočichové tu
nemají příliš klid. Upřímně řečeno, ani větší skupinka žáků na exkurzi, zde nebude přijata nijak
vřele. Došlo dokonce i k vykácení mnoha keřů a stromů na březích a hrázích rybníka. O
množství vozů všeho možného technického stavu stojících na zdejších polích a březích rybníka
snad lepší ani nemluvit. Přitom je zdejší lokalita krásná a setkáte se tu s mnoha zajímavými
živočichy, včetně lasice. Závěrem, rybaření Lítožnicím jednoznačně škodí a zdejší rybáři jsou na
nejlepší cestě k totální devastaci této oblasti.

9.2.9.2

Cesta po

hrázi

Od informační tabule označující přírodní památku Lítožnice, pokračujte doleva po
břehu největšího ze soustavy rybníků, až do jeho rohu. Zde se vydejte vpravo po vyvýšené hrázi
a na jejím konci (v protilehlém rohu) odbočte opět doprava a pokračujte mezi tímto rybníkem a
Říčanským

potokem.

Procházíte vysokými rákosinami,

mezi nimiž můžete spatřit,

nebo

pravděpodobněji zaslechnete rákosníka obecného nebo strnada rákosního, oba ptáky je v
rákosí poměrně těžké pozorovat. Můžete spatřit i moudivláčka lužního, který se má v této
oblasti vyskytovat, ale během svého pozorování v roce 2008 jsem ho nepozoroval. Na vodní
hladině za rákosinami nejpravděpodobněji uvidíte lysku černou, kachnu divokou a labuť
velkou, pokud zde půjdete v době tahu vodních ptáků, můžete vidět poláka velkého a poláka
chocholačku,

kopřivku obecnou

nebo

lžičáka

pestrého

či nějakého

zajímavého

dravce.

Pozornost věnujte i cestě, po které šlapete, neboť se zde vyskytuje minimálně jeden druh
užovky, osobně můžu potvrdit výskyt užovky obojkové. Až dojdete na rozcestí ke staré rybářské
boudě, vydejte se vlevo po improvizované lávce přes Říčanský potok, kde můžete realizovat
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hydrobiologické praktikum proudící vody a pokračujte

po hrázi druhého rybníka až na

stanoviště "Rákosiny".
•

Úkol
o

Pomocí dalekohledu sledujte vodní hladinu i nebe nad ní a pomocí atlasů a
svých

znalostí

určete jednotlivé

druhy,

které

se zde vyskytují.

Věnujte

pozornost i zdejším rákosinám, pokud budete pozorní a budete mít potřebné
štěstí, můžete zde spatřit i hryzce vodního, ondatru pižmovou, lasici hranostaj
nebo užovku
o

Charakterizujte určené druhy (prostředí kde žijí, potravu kterou přijímají...) a
vyjmenujte jejich charakteristické znaky, způsob života a případné zajímavosti,
které jste v jednotlivých atlasech a příručkách o nich zjistili

o

Po celou dobu exkurze věnujte pozornost zajímavým travinám rostoucím na
březích rybníka a kvetoucím rostlinám, mezi nimiž můžete poznat blatouch
bahenní, kosatec žlutý, prvosenku jarní nebo brčál menší

9.2.9.3

Stanoviště

„Rákosiny"

Nacházíte se na hrázi rybníka, kde na jedné straně můžete pozorovat první rybník
napájený Říčanským potokem a na druhé straně rákosiny v záplavové oblasti nad rybníkem.
Obvykle zde bývá poměrně vysoká hladina vody a lze ji využít pro hydrobiologické praktikum
stojaté vody. Právě v této oblasti jsem pozoroval několikrát ledňáčka říčního a velké množství
užovek a nedaleko odsud vyfotografoval lasici hranostaj.
•

Úkol
o

Pomocí dalekohledu sledujte vodní hladinu i nebe nad ní a pomocí atlasů a
svých

znalostí

určete jednotlivé

druhy,

které

se zde vyskytují.

Věnujte

pozornost i zdejším rákosinám
o

Charakterizujte určené druhy (prostředí kde žijí, potravu kterou přijímají...) a
vyjmenujte jejich charakteristické znaky, způsob života a případné zajímavosti,
které jste v jednotlivých atlasech a příručkách o nich zjistili

o

Po celou dobu exkurze věnujte pozornost zajímavým travinám rostoucím na
březích rybníka a kvetoucím rostlinám, mezi nimiž můžete poznat blatouch
bahenní, kosatec žlutý, prvosenku jarní nebo brčál menší
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9.2.9.4

Cesta k posedu
Pokračujte stále po hrázi tohoto rybníka, dokud se vám nenaskytne pohled na poslední

ze soustavy zdejších rybníků. Na tomto posledním rybníce můžete vidět lovit motáka pochopa,
který v oblasti Lítožnic pravidelně loví a hnízdí. Pokračujte dále po hrázi až na malý palouk
nacházející se pod mysliveckým posedem.
•

Úkol
o

Srovnejte

hydrobiologickě

zastoupení

zdejší

oblasti

ve

stojaté

vodě

v rákosinách a v tekoucí vodě Říčanského potoka
o

Pomocí dalekohledu sledujte vodní hladinu i nebe nad ní a pomocí atlasů a
svých znalostí určete jednotlivé druhy, které se zde vyskytují

o

Po celou dobu exkurze věnujte pozornost zajímavým travinám rostoucím na
březích rybníka a kvetoucím rostlinám

o

Charakterizujte určené druhy (prostředí kde žijí, potravu kterou přijímají...) a
vyjmenujte jejich charakteristické znaky, způsob života a případné zajímavosti,
které jste v jednotlivých atlasech a příručkách o nich zjistili

9.2.9.5

Stanoviště„Uposedu"
Nacházíte se na palouku pod posedem. Zde je vhodné místo k občerstvení, a pokud

jste prováděli i hydrobiologickě praktikum, tak k porovnání zástupců tekoucí a stojaté vody, k
prezentaci svých pozorování, včetně pozorování vlivů lidské (specificky rybářské) činnosti na
životní prostředí.

9.2.9.6

Cesta z posedu

na

louku

Z palouku pod posedem pokračujte, vlevo od cesty, po které jste přišli. Procházíte
dubohabrovým lesem, ve kterém je zastoupen i nepůvodní dub červený. Pokračujte touto
cestou dále, než se dostanete na poslední stanoviště.
•

Úkol
o

Určete všechny druhy statných stromů, které cestou uvidíte

o

Sesbírejte listy a případně i plody od každého z určených stromů
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9.2.9.7

Stanoviště

„Louka"

Nacházíte se na posledním stanovišti. J d e o p o d m á č e n o u louku, s vysokým podílem
mokřadních rostlin. Na t é t o louce často loví a možná i hnízdí moták pochop. Zde exkurze končí,
pokračujte přes nedaleký Říčanský potok, zpět na autobusovou nebo vlakovou zastávku do
Běchovic, po stejné cestě, jako jste do Lítožnic přišli.
•

Úkol
o

U r č e t e zde všechny kvetoucí rostliny.

9.2.10 Zajímavá flora v oblasti
rákos

obecný,

společně

s

chrastice

porosty

rákosovitá,

ostřic,

především

orobinec

úzkolistý,

ostřice

dvouřadá,

ostřice kalužní, kosatec žlutý, prvosenka jarní, brčál menší,
vrbiny, dub letní, dub zimní, habr obecný, nepůvodní - dub
červený, borovice lesní a borovice černá.

Obrázek 21 - prvosenka jarní
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9.2.11 Zajímavá fauna v oblasti
9.2.11.1 Bezobratlí

(Němec

& Ložek)

•

Střevlíkovití:

Leistus terminatus, Bembidion gilvipes, Trechoblemus micros

•

Drabčíkovití:

12 druhů rodu Stenus

•

Mandelinkovití:

Phaedon armoraciae,

•

Nosatcovití:

Dorytomus rufatus, Pelenomus

9.2.11.2 Ryby ( (Němec

& Ložek)

+ ústní sdělení

Chaetocnema

mannerheimi

quadrituberculatus

rybářů)

•

Kaprovití:

kapr obecný, amur bílí, hrouzek obecný, slunka obecná

•

Štikovití:

štika obecná

•

Sumcovití:

sumec velký

•

Okounovití:

candát obecný

9.2.11.3 Obratlovci

pozorovaní

v roce 2008 (©Jakub

Kapr)

bažant polní, labuť velká, moták pochop, volavka popelavá, zajíc polní, poštolka obecná, káně
lesní, kachna divoká, ledňáček říční, lyska černá, sýkora koňadra, polák chocholačka, potápka
roháč, sojka obecná, srnec obecný, mlynařík dlouhoocasí, skřivan polní, polák velký, straka
obecná, strnad rákosní, rákosník obecný, skokan hnědý, užovka obojková, břehule říční,
kukačka obecná, ještěrka živorodá, lasice hranostaj
9.2.11.4

Obratlovci

uvádění

literaturou

(Němec

& Ložek), ale

nepozorováni

čejka chocholatá (uváděno i hnízdění), kopřivka obecná, potápka malá, moudivláček lužní,
slavík modráček, lžičák pestrý, ondatra pižmová

Více o jednotlivých

obratlovcích

v příloze Atlas obratlovců povodí

Rokytky.
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PRACOVNÍ LIST - Lítožnice

1. c e s t a po hrázi
Pozorujte své okolí, určete jednotlivé druhy, které se zde vyskytují a vyplňte následující tabulku.

jméno živočicha

hladina / nebe /
pevnina

charakteristické
znaky

typická potrava

zajímavosti

2. s t a n o v i š t ě „ R á k o s i n y "
K názvům v rámečcích se pokus přiřadit obrázky rostlin, které můžeš spatřit na březích rybníka
v lokalitě, ve které se nacházíš. (Spoj čarou.)

RÁKOS OBECNÝ

KOSATEC ŽLUTÝ

OROBINEC

OSTŘICE

ÚZKOLISTÝ
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3. c e s t a z p o s e d u na l o u k u
K názvům v rámečcích se pokus přiřadit obrázky listů dřevin, které můžeš spatřit v lokalitě
Lítožnice. (Spoj čarou.)

DUB LETNÍ

DUB ZIMNÍ

DUB ČERVENÝ

HABR OBECNÝ

4. s t a n o v i š t ě „ L o u k a "
Určete všechny kvetoucí rostliny,které cestou uvidíte. Svoji pozornost věnujte rovněž
bezobratlým živočichům, zejména hmyzu.
kvetoucí rostliny

bezobratlí živočichové (hmyz)

-
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PRACOVNÍ LIST - Lítožnice

5. stanoviště „Kožešina králů"
Na obrázku vidíte lasici hranostaj, šelmu, kterou můžete spatřit v oblasti Lítožnice. Její zimní
kožich byl v historických dobách užíván jako součást královského oděvu.
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2009
¿xkurze k Podleskému rybníku

9.3 Podleský rybník
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Obrázek 22 - poloha Podleského rybníku

9.3.1

Doprava:
Příjezd:

•

Vlakem:

z Hlavního nádraží do vlakové zastávky Praha - Uhříněves

Autobusem:

z metra Depo Hostivař

na zastávku Uhříněves

Odjezd:
Vlakem:

z vlakové zastávky Praha - Uhříněves, směr Hlavní nádraží

Autobusem:

a u t o b u s e m z Uhříněvsi, směr metro Depo - Hostivař
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9.3.2

Optimální období konání:

•

Počátek jara, podzim.

•

Závěr června - touto dobou při brzkém nástupu jara dozrávají první třešně

9.3.3
•

9.3.4

Časová dotace:
3 - 5 hodin

Přírodopisné zaměření:

•

Především zoologické - po celé trase

•

Botanické - zaměřené především na stromy, zajímavé byliny je možné pozorovat po
okrajích rybníka a v prostoru třešňového sadu

9.3.5

Pomůcky vybavení:

•

Dalekohledy (alespoň jeden do dvojice)

•

Fotoaparáty (alespoň jeden do skupiny)

•

Lopatka (pro případnou demonstraci kořenového systému rostliny)

•

Síťky na lov planktonu, sklenice (0,5 - llitr ), preparační misky, epruvety

nebo

zkumavky, vata, lupy pro všechny žáky, pravítko, pinzety (vybavení pro potřeby
zoologie bezobratlých)
•

Atlasy a klíče k určování (botanické, zoologické, hydrobiologické...)

•

Skládací metr

•

Kompas nebo v lepším případě buzola (pro případné zaměstnání žáků, kteří splnili své
úkoly)

109

9.3.6

Příprava studentů:

•

Žáci si prostudují charakteristiku oblasti a zvolí k tomu vhodné oblečení

•

Prostudují si Atlas živočichů povodí Rokytky (vytvořený v rámci mé diplomové práce v elektronické

verzi,

schválený

pouze

pro

školní

využití)

a

rostliny

uvedené

v charakteristice oblasti
•

9.3.7

Připraví si s sebou jídlo pro půldenní exkurzi

Cíl exkurze:

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Probudit u studentů vztah k přírodě v okolí jejich bydliště a k její ochraně

•

Naučit studenty základům kooperace v rámci splnění svých úkolů a upevnit vztahy
uvnitř studijní skupiny

•

Naučit studenty samostatné práci v rámci terénních cvičení

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Naučit studenty práci s příručkami, atlasy a určovacími klíči

•

Naučit studenty poznat nejhojnější a nejcharakterističtější zástupce povodí Rokytky,
tedy ty, se kterými se mohou setkat ve svém běžném životě a kteří si zaslouží jejich
pozornost na soukromých vycházkách

•

9.3.8
•

Naučit studenty práci s buzolou

Opakování a rozšíření znalostí získaných během exkurze:
Samostatná práce v rámci e-learningové podpory pro exkurze do povodí Rokytky
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9.3.9

Charakteristika exkurzního okruhu

Obrázek 23 - trasa exkurze - Podleský rybník

Exkurzní

okruh

podél

Podleského

rybníka

doporučuji

začít

na

vlakové

zastávce

v Praze - Uhříněvsi. Nedaleko se nachází samoobsluha, kterou j e možné využít k zakoupení
potravin na exkurzi. Pro cestu od zastávky využijte modrou turistickou značku, která Vás
provede okolo Uhříněveské obory podél Říčanského potoka až k Podleskému rybníku. Cestou
projdete kolem m a l e b n é h o židovského hřbitova, v y b u d o v a n é sezení u něho můžete využít
k briefingu před započetím samotných terénních prací. Následně pokračujte dále, stále po
m o d r é turistické značce až na křižovatku s asfaltovou silnicí.
•

Úkol
Cestou procházíte okolo Říčanského potoka, rozdělte se do několika skupin. Zabývejte
se hydrobiologií t o h o t o přítoku do Podleského rybníka a dendrologií

Uhříněveské

obory. Svá pozorování a správné odpovědi na první dvě úlohy zaznamenejte

do

pracovního listu.
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9.3.9.1

Stanoviště

- rozcestí,.

Včelí

úly"

Na rozcestí „ U potoka" se vydejte po asfaltové silnici směrem vpravo. Pokračujte
k včelím úlům, nacházejí se po pravé straně, hned na rozhraní mezi polem a Uhříněveskou
oborou.
•

Úkol
V pracovním listu určeném pro exkurzi podél Podleského rybníka, vyplňte třetí úlohu
vztahující se ke společenstvu včely domácí.

9.3.9.2

Stanoviště

„Hospodářská

zvířata"

Od včelích úlů jděte dál po asfaltové silnici směrem k hospodářským stavením. Jde o
budovy stájí, kde jsou ustájeni koně soukromých chovatelů a po pravé straně se nacházejí
hospodářské objekty Výzkumného ústavu živočišné výroby - Netluky.
•

Úkol
V pracovním listu určeném pro exkurzi podél Podleského rybníka, vyplňte čtvrtou
úlohu vztahující se k chovu hospodářských zvířat, konkrétně koně domácího a tura
domácího.

9.3.9.3

Stanoviště

„ Třešňový

sad"

Pokračujte kolem ohrad s koňmi dále po vydlážděné cestě směrem vlevo. Po levé
straně míjíte výcvikový prostor určený výuce koní na parkurové skákání. Jděte stále dále po
asfaltové cestě až k odbočce doleva. Procházíte třešňovou alejí vedoucí mezi poli, kde můžete
spatřit lovit poštolku obecnou, káni lesní, motáka pochopa, odpočívající skupinu volavek bílých,
krmící se srnce nebo poskakující zajíce. Po krátké chůzi uvidíte na levé straně silnice starý
třešňový sad, odkud již vidíte hladinu Podleského rybníka. Podleský rybník je jedním z několika
rybníků, které se dochovaly z původní soustavy přibližně padesáti rybníků. Toto dílo bylo
srovnatelné snad jen s jihočeskými rybníky Jakuba Krčina. Rybník má velmi zajímavou historii,
jeho vody využíval ke koupání dokonce i první Československý prezident Tomáš Garrigue
Masaryk, který v létě pobýval na nedalekém zámku v Kolodějích. J d e o přírodně kulturní
památku a během své cesty kolem něho se můžete dočíst mnoho zajímavostí o jeho
hospodářském využití. Dokonce zde můžete stále ještě spatřit pozůstatky Podleského mlýna,
který fungoval až do nástupu KSČ k moci.
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Až se po asfaltové silnici přiblížíte do třešňového sadu, uvidíte přibližně po padesáti
metrech odbočku vlevo s vyšlapanou cestou k rybníku, využijte ji a sejděte dolů k hladině.
Otevírá se vám pohled na ústí Říčanského potoka do Podleského rybníka. J e to velmi cenná
ornitologická lokalita, kde můžete zejména na jaře a na podzim sledovat množství zajímavých
ptáků, kteří zdejší rybník využívají k odpočinku během svého tahu. Můžete spatřit poláka
velkého a poláka chocholačku, několikrát zde byl pozorován čáp černý, pravidelně zde hnízdí
potápka roháč, kachna divoká, lyska černá a někteří další vodní ptáci. Rovněž zde máte
možnost uskutečnit hydrobiologické praktikum nebo botanickou část exkurze.
•

Úkol
Nacházíte se ve starém třešňovém sadu a v lokalitě vhodné pro

hydrobiologické

praktikum stojaté vody. Vyplňte tedy v pracovním listu úlohy číslo pět a šest, které se
vztahují k příslušným problematikám.

9.3.9.4

Stanoviště

„Křižovatka"

Pokračujte podél břehu rybníka až na "Křižovatku", kde se kříží silnice, po které jdete s
modře značenou turistickou cestou a vjezdem do rybníka. Zde se vám otevírá pohled na
zbývající část vodní hladiny a zejména v období tahu na jaře a na podzim, můžete v této
lokalitě pozorovat hejna ptáků tvořená i několika desítkami jedinců.
•

Úkol
Pozorujte vodní hladinu a pomocí příslušných určovacích příruček, určete všechny
ptáky na vodní hladině.

9.3.9.5

Stanoviště

„Lesnízvěř"

Cestou ze stanoviště "Křižovatka" na stanoviště "Parkoviště" procházíte po vysoké
hrázi starým lesem. Po pravé ruce uvidíte zbytky starého mlýna. J e zde umístěna informační
tabule o historii tohoto objektu a popisuje i princip, jak tento mlýn pracoval. Pokračujte stále
dál po asfaltové cestě na místo, kde se na krátkou chvíli oddělí od břehu rybníka a prudce
odbočí doprava. Jděte po silnici dále, až k oboře, kde je chována

lesní zvěř, myslivci

označovaná jako "vysoká". V těchto ohradách se jednotlivé druhy zvěře mění, proto není jisté
s jakým zástupcem „vysoké zvěře" se zde setkáte. Z toho důvodu jsem do pracovního listu
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vybral jednoho z nejcharakterističtějších zástupců. Pečlivě si zdejší zvěř prohlédněte a vyplňte
příslušnou úlohu v pracovním listu. Během cesty věnujte pozornost stromům na břehu rybníka,
kde můžete spatřit veverku, některého ze šplhavců, brhlíka nebo jiného pěvce.
•

Úkol
U ohrady s chovanou lesní zvěří vyplňte pracovní list, který se zabývá problematikou
zástupce „vysoké zvěře" a problematikou parohu a rohu.

9.3.9.6

Stanoviště

„Parkoviště"

Několik metrů za koncem ohrady odbočte po asfaltové silnici vlevo, která Vás dovede
na stanoviště "Parkoviště".
Na tomto stanovišti, máte rozhled na celý Podleský rybník. J e to vhodná lokalita pro
hydrobiologickou část exkurze a pozorování vodního ptactva.

9.3.9.7

Cesta

domů

Pokračujte dále podél rybníka po modré značce směrem k budově umístěné na
pilonech nad vodou. Cestou si všímejte zajímavých rostlin kvetoucích na břehu rybníka. Od
budovy pokračujte stále po modré turistické značce až k fotbalovému hřišti. Zde jděte vpravo
po silnici až na vlakovou zastávku Praha - Uhříněves.

9.3.9.8

Zajímaví

obratlovci

pozorovaní

v oblasti

(©Jakub

Kapr,

2008)

volavka popelavá, káně lesní, srnec obecný, poštolka obecná, zajíc polní, konipas luční,
labuť velká, volavka
moták pochop,

popelavá,

bažant

polní,

sojka
polák

obecná,

lyska

chocholačka,

černá,

kachna

potápka

divoká, volavka

roháč,

sýkora

bílá,

koňadra,

mlynařík dlouhoocasí, skokan zelený, čáp černý, žluva hajní, netopýr, potkan obecný, ledňáček
říční, slípka zelenonohá
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PRACOVNÍ LIST - Podleský rybník

1. s t a n o v i š t ě „ U p o t o k a "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit tekoucí
vody a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".

OBLAST
VÝLOVU

U R Č E N Ý B E Z O B R A T L Ý ŽIVOČICH

dno

pod
kameny

vodní
porost

2. s t a n o v i š t ě „ L e s "
Pojmenuj stromy na obrázcích a správné názvy napiš pod obrázky.
http://Bll.rodsovy.cz/stromy.htm

A

B

C

D
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3. stanoviště „Včelí úly"
Na obrázku vidíte včelu medonosnou. Popište jednotlivé části jejího těla.

http://wildblueberries.maine.edu/images/factsheet-images/ApislVlellifera.jpg

Doplň:
Včelí samička, která má jako jediná vyvinuté pohlavní orgány se nazývá _
Samičky, které tvoří nejpočetnější složku včelího společenstva se nazývají
Z neoplozených včelích vajíček vylíhnutý sameček se nazývá

Který z následujících produktů nepochází od včel?
a)

med

b) jed

c)

vosk

d) tuk

e)

propolis

0

mateří kašička

J a k se nazývá jev, který je přirozeným způsobem rozmnožování včelstva, dochází při něm
k rozdělení včelstva na dvě části, ve kterých jsou zastoupeny včely všech věkových kategorií
včetně trubců. První část, včetně původní matky vylétá z úlu a zabydlí se v předem vyhlédnuté
dutině, kde si postaví nové plásty. Ve starém úle zůstávají zavíčkované mateřské buňky
(matečníky), z nich se následně vylíhne nová matka. J e v pojmenuj:
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PRACOVNÍ LIST - Podleský rybník

4. stanoviště „Hospodářská zvěř'
kůň domácí je (zakroužkuj):
SUDOKOPYTNÍK

/

LICHOKOPYTNÍK

Uveď všeobecně používaný název pro:
samici koně domácího ( ? )

samce koně domácího (á 1 )

© J a k u b Kaor

mládě koně domácího

tur domácí je (zakroužkuj):
SUDOKOPYTNÍK

/

LICHOKOPYTNÍK

J a k se nazývá maso získávané z tura
domácího?

J a k é produkty, kromě masa, nám
poskytuje tur domácí? Vyjmenuj

http://www.cestr.cz/files/radesinska_svratka_2008/rs_vystava2
008_410_nejlepsi_vemeno.jpeg

5. stanoviště „Třešňový sad"
Třešeň obecná patří mezi cizosprašné stromy. Co to
znamená?

J a k é způsoby přenosu pylu znáte?

Jaký typ plodu má třešeň obecná?
O Jakub Kapr

Popiš jeho stavbu.

© Jakub Kapr
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PRACOVNÍ LIST - Podleský rybník

6. s t a n o v i š t ě „ P o d l e s k ý r y b n í k "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit vodní
plochy a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".

URČENY BEZOBRATLÝ
ŽIVOČICH

OBLAST
VÝLOVU
vodní hladina

0 - 30 c m pod
hladinou
30 - 60 c m
pod hladinou

60 a v í c e c m
pod hladinou

7. s t a n o v i š t ě „ L e s n í z v ě ř "
jelen lesní je (zakroužkuj):

© Jiří Bohdal

SUDOKOPYTNÍK/ LICHOKOPYTNÍK

l

**

i

l i

Jelen lesní j e v myslivosti
označováno jako:

n

s

i
1

.

p p w
i

a

n

/'P " .

fu±

Ú l

»1 '
,, , v w . í i u n i r i o i o . i v .

a)

vysoká zvěř

b)

černá zvěř

c)

škodná zvěř

zvířecí roh

zvířecí paroh

Uveď všeobecně používaný název pro:
samici jelena lesního ( $ )
samce jelena lesního (<$)
mládě jelena lesního

Do rámečku vpravo nakreslete zvířecí roh a paroh
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9.4 „Suchý poldr", „V Pískovně", Hostavický rybník - „Martiňák"

9.4.1
•

Doprava:
Příjezd:
Vlakem:

z Masarykova nádraží do vlakové zastávky Praha - Dolní Počernice

Autobusem:

z metra Palmovka:

autobusem 109 na zastávku „ U v á h y "

z metra Černý Most:

autobusem 110 na zastávku „ U v á h y "

z metra Depo Hostivař: autobusem 208 na zastávku „ U v á h y "

Odjezd:
Vlakem:

z vlakové zastávky Praha - Dolní Počernice, směr Masarykovo nádraží

Autobusem:

autobusem 109

směr metro Palmovka

autobusem 110

směr metro Rajská zahrada, Hloubětínská

autobusem 208

směr metro Depo Hostivař
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9.4.2
•

9.4.3
•

9.4.4

Optimální období konání:
Od roztátí ledová pokrývky rybníku do opětovného zámrzu

Časová dotace:
3 - 5 hodin

Přírodopisné zaměření:

•

Především zoologické - po celé trase

•

Botanické

9.4.5

Pomůcky vybavení:

•

Dalekohledy (alespoň jeden do dvojice)

•

Fotoaparáty (alespoň jeden do skupiny)

•

Lopatka (pro případnou demonstraci kořenového systému rostliny)

•

Síťky na lov planktonu, sklenice (0,5 - 1 litr), preparační misky, epruvety

nebo

zkumavky, vata, lupy pro všechny žáky, pravítko, pinzety (vybavení pro potřeby
zoologie bezobratlých)
•

Atlasy a klíče k určování (botanické, zoologické, hydrobiologické...)

•

Skládací metr

•

Kompas nebo v lepším případě buzola (pro případné zaměstnání žáků, kteří splnili své
úkoly)
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9.4.6

Příprava studentů:

•

Žáci si prostudují charakteristiku oblasti a zvolí k tomu vhodné oblečení

•

Prostudují si Atlas živočichů povodí Rokytky (vytvořený v rámci mé diplomové práce v elektronické

verzi,

schválený

pouze

pro

školní

využití)

a

rostliny

uvedené

v charakteristice oblasti
•

9.4.7

Připraví si s sebou jídlo pro půldenní exkurzi

Cíl exkurze:

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Probudit u studentů vztah k přírodě v okolí jejich bydliště a k její ochraně

•

Naučit studenty základům kooperace v rámci splnění svých úkolů a upevnit vztahy
uvnitř studijní skupiny

•

Naučit studenty samostatné práci v rámci terénních cvičení

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Naučit studenty práci s příručkami, atlasy a určovacími klíči

•

Naučit studenty poznat nejhojnější a nejcharakterističtější zástupce povodí Rokytky,
tedy ty, se kterými se mohou setkat ve svém běžném životě a kteří si zaslouží jejich
pozornost na soukromých vycházkách

•

9.4.8
•

Naučit studenty práci s buzolou

Opakování a rozšíření znalostí získaných během exkurze:
Samostatná práce v rámci e-learningové podpory pro exkurze do povodí Rokytky
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9.4.9

Charakteristika exkurzního okruhu

Obrázek 25 - trasa exkurze - Hostavice

9.4.9.1

Začátek

exkurze

Exkurzi do oblasti " S u c h é h o poldru", "Čihadel", "Pískovny" a Hostavického rybníka „ M a r t i ň á k u " , j e nejlepší začít na vlakové zastávce: Praha - Dolní Počernice. Pokud jste přijeli z
Masarykova nádraží, přejděte na opačný perón.

9.4.9.2

Cesta k Suchému

poldru

V y d e j t e se z nástupiště (směr Praha) doleva, skrz malý park, kde můžete spatřit brhlíka,
šoupálka, rehka zahradního nebo jiného zajímavého pěvce. Až dojdete na ulici, pokračujte
pořád rovně, mírně z kopce. Uvidíte před sebou další malý park, projděte jím, až narazíte na
panelovou cestu. Pokračujte kolem nové architektonicky moderní zástavby, která však do
zdejších míst p ř í j e m n ě zapadá a působí velice vkusně. V okamžiku, kdy přijdete na křižovatku,
j d ě t e v p r a v o a uvidíte před sebou oblast "Suchý poldr - Rokytka".

9.4.9.3

„Suchý

poldr"

(Lesy

hlavního

měata

Prahy,

2006)

Suchý poldr byl postaven v 80. letech 20. století a slouží k zachycování přívalových
srážek z povodí Rokytky. Nachází se v místech, kde ještě v 18. století stával velký rybník, který
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byl ale časem vypuštěn a změněn v pole. V rámci výstavby Suchého poldru bylo koryto
Hostavického potka, Svépravického potoka a Rokytky od soutoku s Hostavickým potokem
napřímeno a zpevněno betonovými tvárnicemi. Vzhledem k tomu, že celé území je určeno k
rozlivu vody, jsou

napřímená

a opevněná

koryta

zcela

neopodstatněná.

Došlo tím k

znehodnocení této přírodní lokality, která je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Cenné příbřežní pásmo mělké vody je u regulovaného toku značně redukováno a
břehová čára není členitá. Samotné koryto je tak degradováno na stoku za účelem rychlého
odvedení vody. Dno postrádá členitost a minimální hloubka vody neposkytuje životní prostředí
pro ryby a jiné vodní organismy. Zahloubením koryt došlo také k odvodnění celé říční nivy a k
zaklesnutí hladiny podzemní vody. To má negativní vliv na fungování mokřadních společenstev,
která se v těchto lokalitách vyskytují. Následnou revitalizací tohoto území došlo ke zpřírodnění
celé lokality, korytům potoků byl vrácen přírodní charakter a v jejich okolí vzniklo mnoho tůní a
drobných vodních ploch.
Svépravický potok byl odkloněn na sever až k přilehlému lesu a vede podél lesní cesty v
trase původního příkopu až k psímu cvičišti, kde se setkává s Rokytkou. Vzhledem k tomu, že
pro nové koryto Svépravického potoka bylo z části využito původní historické koryto, je na
některých místech dno potoka výše než okolní terén. V těchto místech vznikly v okolí potoka
vlhké podmáčené louky, které jsou útočištěm pro řadu vzácných druhů rostlin a živočichů. Také
soutok Hostavického potoka s Rokytkou byl posunut dále po proudu. Hostavický potok tak
před soutokem stačí ještě opsat několik oblouků.
V místě původního soutoku vznikly rozšířením a prohloubením původních koryt dvě
tůně. Další tůně vznikly z původního koryta Rokytky a jsou propojeny s novým mělkým
korytem, které vede v několika obloucích středem suchého poldru. Břehy tůní jsou upraveny
jak pozvolně, tak i strmě. Kolmé břehy se stávají domovem různých druhů ptáků, jako
např. ledňáčka, který se vyskytuje v nedaleké „Pískovně". Pozvolné břehy porostlé mokřadní
vegetací zase využívají obojživelníci k rozmnožování.
Původní

koryto

Rokytky

bylo

mimo

tůně

zasypáno.

Nad

soutokem

Rokytky

a

Hostavického potoka mělo původní koryto Rokytky částečně přírodní charakter s řadou
vzrostlých stromů. Nové meandrující koryto je vedeno velkým obloukem, zleva původního
koryta, které bylo v rámci revitalizace zrušeno. Aby mohly být zachovány veškeré stromy podél
původního koryta, byla v okolí stromů vytvořena řada malých tůněk.
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Nová koryta potoků byla osázena cca 200 mladými stromky, zejména olšemi, jasany,
javory a duby. Své místo zde našly i keřové skupiny složené pouze z druhů našich domácích
dřevin, jako jsou trnky, kaliny, brsleny a vrby. Tůně a některé části koryt byly navíc osázeny
mokřadní vegetací, jako jsou kosatce, kyprej a různé druhy trav.
•

Úkol
Tato lokalita je velmi vhodná pro hydrobiologické a botanické terénní cvičení. Rozdělte
se do několika 3 - 5 členných skupin, záleží na počtu žáků. V závislosti na materiálním
vybavení pro hydrobiologické praktikum (počet určovacích, klíčů, cedníků apod.),
určete počet žáků, kteří se budou věnovat hydrobiologii. Ostatní skupiny budou mít za
úkol botanickou část exkurze.
o

Pomocí botanických atlasů, určovacích klíčů a příruček určete všechny kvetoucí
rostliny, zejména v blízkosti nově zbudovaných tůní.

o

V rámci hydrobiologického praktika se zaměřte na nově vybudovaná koryta
Svépravického potoka a potoku Rokytka. Jde o úplně nová koryta a jejich
osídlení bezobratlými živočichy a rostlinami si vyžádá čas. Během svého
zkoumání jsem v létě 2008 v těchto nových korytech „neulovil" žádného
bezobratlého

a

neviděl jedinou

rostlinu.

V současnosti

(jaro

2009),

je

v korytech možno již pozorovat první řasy. Situace v tůních vytvořených ze
starého koryta je rapidně odlišná - je zde zastoupeno mnoho zajímavých
druhů bezobratlých.
o

Pozorujte bedlivě okolní prostředí a věnujte pozornost všem obratlovcům,
které spatříte. V dubnu 2009 jsem zde spatřil čtyři prasata divoká - popište, jak
byste se chovali v případě, že spatříte prase divoké.

9.4.10 Pozorovaní obratlovci v roce 2 0 0 8 (©Jakub Kapr)
srnec obecný, kachna divoká, konipas bílý, sojka obecná, červenka obecná, rákosník obecný,
volavka popelavá, straka obecná, sýkora koňadra, moták pochop, žluna zelená, prase divoké
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9.4.10.1

Cesta k

pískovně

Ze stanoviště "Suchý poldr" pokračujte pod oblastí Čihadla po cestičce směrem k
sídlišti

Černý

most.

Procházíte

po

úzké

cestě

mezi Svépravickým

potokem

a

starým

dubohabrovým lesem. Až dojdete k malému rozcestí u pole, vydejte se po jeho pravém okraji
(stále se přidržujete Svépravického potoka). Až přijdete na cestu tvořenou zatravňovacími
betonovými panely, vydejte se rovně přes most. Právě stojíte na parkovišti pro rybáře v
přírodní rezervaci "V Pískovně".
•

Úkol
o

Po cestě určete všechny kvetoucí rostliny, které potkáte

o

Povšimněte

si složení

lesa, kolem

kterého

procházíte. Jaké

stromy

zde

dominují?

9.4.10.2

Stanoviště

„V

Pískovně"

Nacházíte se na lokalitě „ V Pískovně". „ R y b n í k V Pískovně je součástí
přírodní

rezervace.

Území přírodní

rezervace je součástí

stejnojmenné

České křídové tabule a je

tvořeno

převážně opukami a pískovci s řadou míst výskytu písníků, k nimž patří i ten zdejší. Písek se zde
těžil od konce 19. stol. až do konce 50. let 20. stol. Pak byla pískovna

postupně

objevily

vody

se

nálety

Svépravického

dřevin,

potoka.

do pískovny

Zatopením

byl

odumřela

později

sveden

přívod

i část zdejších stromů."

z

zaplavena,
upraveného

(Lesy hlavního města

Prahy, 2006). V lokalitě je opět problém s rybáři, ne tak výrazný jako na lokalitě Lítožnice, ale
ani zde rybáři nerespektují některé zákazy a to se negativně odráží na životě této oblasti.
•

Úkol
o

Určete a pozorujte obratlovce vyskytující se ve zdejší oblasti

o

Pokud nebudou zdejší rybáři vysloveně nepřátelští a agresivní, uskutečněte
hydrobiologické praktikum a své pozorování porovnejte s výsledky z oblasti
„Suchého poldru".
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9.4.11 Zajímavá flora v oblasti
kosatec žlutý, žluťucha lesklá, kamyšník přímořský, kakost měkký, dvanáct druhů vrb (dominuje
vrba bílá)

9.4.12 Zajímavá fauna
9.4.12.1

Bezobratlí:
Nachází se zde devadesát druhů střevlíkovitých brouků
Motýli travařík velký a zdobníček rákosinový

9.4.12.2

Pozorovaní

obratlovci

v roce 2008 (© Jakub

Kapr)

skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha zelená, užovka obojková, rybák sp.,
kachna divoká, lyska černá, straka obecná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, moudivláček
luzní, křepelka polní, žluna zelená, mlynařík dlouhoocasí, káně lesní, žluva hajní, vrabec
domácí, strakapoud prostřední, sojka obecná, slípka zelenonohá, lejsek šedý, strnad rákosní,
ledňáček říční, kos černý

9.4.12.3

Obratlovci
Rybník

uvádění

V Pískovně,

v literatuře
2006),

•

Kvakoš noční (Nycticorax

•

Chřástal vodní (Rallus

•

Kalous ušatý

•

Čolek obecný

9.4.12.4

Ryby:

( (Farkač,

(Lesy

ale mnou

hlavního

města

Prahy,

2006)

+

(Farkač,

nepozorováni

nycticorax)

aquaticus)

Rybník

V Pískovně,

•

Plotice obecná (Rutilus rutilus)

•

Perlín ostrobřichý (Scardinius

•

Cejn velký (Abramis

•

Cejnek malý (Abramis

•

Karas obecný (Carassius

carassius)

•

Karas stříbřitý (Carassius

auratus)

•

Okoun říční (Perca

•

Ježdík obecný (Gymnocephalus

•

Střevlička východní (Pseudorasbora

•

Kapr obecný (Cyprinus carpio)

2006)

+ sdělení

rybářů)

erythrophthalmus)

brama)
bjoerkna)

fluviatilis)
cemuus)
parva)
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•

Štika obecná (Esox lucius)

•

Candát obecný (Sander lucioperca)

•

Lín obecný (Tinca tinca)

9.4.12.5

Stanoviště

„rybník

Martiňák"

(dobrovolné)

Ze stanoviště „ V Pískovně" se můžete vydat ve stejném směru, jako jste přišli, po
zatravňovacích betonových panelech na rybník „Martiňák". Jde o rybník, který je v současné
době v rekonstrukci, takže jeho návštěvu mohu doporučit pouze jako ilustrativní, o tom
v jakém rozsahu probíhají v současnosti revitalizační práce na středním toku říčky Rokytky. Jde
o

malý

rybník

umístěný

v blízkosti

sídliště

Černý

most

a

jedné

z nejkrásnějších

a

nejvytíženějších pražských cyklotras, je tedy poměrně hojně využíván k relaxaci velkým počtem
lidí.

9.4.13 Zajímavá flora v oblasti „Martiňák" (Farkač, rybník Martiňák, 2 0 0 6 )
chrastice rákosovitá (Phalaris

arundinacea),

černoplodý (Bidens frondosa),

potočník vzpřímený (Berula

australis),

kosatec

žlutý

(Iris

sítina rozkladitá (Juncus

pseudacorus),

nedošáchor (Carex pseudocyperus),

ostřice

erecta),

otrubová

bolševník velkolepý (Heracleum

effusus)

rákos obecný
(Carex

a dvouzubec
(Phragmites

otrubae),

ostřice

mantegazzianum)

9.4.14 Zajímavá fauna v oblasti „Martiňák"
9.4.14.1

Bezobratlí
Gyraulus laevis, Anisus vortex

9.4.14.2

Pozorovaní

obratlovci

v roce 2008 (© Jakub

Kapr)

lyska černá, kachna divoká, labuť velká, volavka popelavá, poštolka obecná, straka obecná,
žluna zelená
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9.4.14.3 Obratlovci
hlavního

uvádění

v literatuře

města Prahy,

( (Farkač,

2006), ale mnou

•

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

•

Polák velký (Aythya ferina)

•

Polák chocholačka (Aythya fuligula)

•

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

•

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

•

Potápka malá (Tachybaptus

•

Užovka obojková (Natrix natrix)

•

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

•

Užovka hladká (Coronella

austriaca)

9.4.14.4 Cesta zpět na vlakovou

zastávku

tybník

Martiňák,

2006)

+ (Lesy

nepozorováni

ruficollis)

Praha

- Dolní

Počernice

Pro návrat z přírodní památky „V pískovně", využijte tuto cestu. Pokračujte po cestičce
na jižním břehu rybníka „ V Pískovně" (pokud stojíte na parkovišti pro rybáře a máte rybník
před sebou, je to pravý břeh), až k odpočinkovému parku s vyhlídkovou věží (je vidět z celé
oblasti Pískovny). Cestou procházíte po louce, kde se často pasou koně ustájení v nedalekých
stájích. Prosím, nerušte je a v zájmu bezpečnosti svých žáků se k nim nepřibližujte! V minulosti
zde došlo k několika úrazům jak lidí, tak vyplašených koní. Věnujte však pozornost i této
louce, protože jsem zde v minulosti spatřil lišku obecnou nebo křepelku polní, tedy živočichy,
se kterými se v běžném životě příliš nesetkáte. V okamžiku, kdy se budete nacházet v oblasti
vyhlídky, vydejte se směrem na druhou stranu od Pískovny. Pokračujte po dlážděné ulici, až
k Dolnopočernickému hřbitovu. Zde pokračujte uličkou vpravo, kolem hřbitovních zdí. Opět
vstupujete do areálu s koňskými stájemi, pokud budou koně volně vypuštěni v tomto prostoru,
zeptejte se jejich majitelů, kteří se budou nacházet v blízkosti, zda můžete projít. Pokud se zde
koně nacházet nebudou, je možné tímto areálem bez problémů projít. Jděte po lávce přes
Rokytku a následně po pěší stezce směrem vpravo kolem fotbalového areálu. Poté se vydejte
vlevo kolem jezdeckého areálu a stále rovně (cca 300 metrů), přímo na vlakovou zastávku
Praha - Dolní Počernice.
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PRACOVNÍ LIST
„Suchý poldr", Pískovna, Hostavický rybník Martiňák
1. s t a n o v i š t ě „ S u c h ý poldr"

\

hřeben

Prase
osmy

divoké j e

v myslivosti

označováno jako:

slech
světlo
zbraně

ryj

\

- - r Ti V

** '*

.

'

7* * * — -f
.
*

d)

vysoká zvěř

e)

černá zvěř

f)

škodná zvěř

Prase divoké je:
a)

masožravec

b)

býložravec

c)

všežravec

Uveď všeobecně používaný název pro:
samici prasete divokého ( ? )
samce prasete divokého (r?)
mládě prasete divokého

Jak byste se zachovali v případě, že byste spatřili v přírodě prase divoké (Sus scrofa L.)?

2. c e s t a k „ P í s k o v n ě "
Určete všechny kvetoucí rostliny,které cestou uvidíte. Sledujte složení lesa, které stromy v něm
dominují?

kvetoucí rostliny

jehličnaté stromy

listnaté stromy

*
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PRACOVNÍ LIST
Suchý poldr", Pískovna, Hostavický rybník Martiňák
3. s t a n o v i š t ě „ V P í s k o v n ě "
Přiřaď k obrázkům názvy obojživelníků, které můžete na stanovišti zahlédnout. (Spoj čarou)

SKOKAN
ZELENÝ

SKOKAN
HNĚDÝ

ROPUCHA
OBECNÁ

ROPUCHA
ZELENÁ

Podle obrázků identifikujte hlavní rozdíly na těle zmije obecné a užovky obojkové (kterou
můžete zahlédnout v lokalitě, ve které se nacházíte). Vyplňte tabulku:
užovka o b o j k o v á (Natrix

natrix)

užovka obojková
nápadná kresba
na těle

z m i j e o b e c n á (Vipera

berus)

zmije obecná
-

tvar těla
tvar hlavy
tvar zornice oka
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2009
Exkurze - Královice

9.5

Královice

i

\

v/
\

KRÁLOVICE
P

\
Sluštice
Křenice_

^

*

NE0VÉ2Í

Š

>
\
kJ

Březí,

PACOV
Obrázek 26 - poloha exkurzního okruhu

9.5.1
•

Doprava:
Příjezd:
Autobusem:

•

z metra Depo Hostivař a u t o b u s e m 264 na zastávku Královice

Odjezd:
Autobusem:

ze zastávky Hájová (v obci Nedvězí) autobusem 267 směr metro Háje
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9.5.2
•

9.5.3
•

9.5.4

Optimální období konání:
jaro

Časová dotace:
3 - 5 hodin

Přírodopisné zaměření:

•

Zoologické

•

Botanické

•

Geologické

9.5.5

Pomůcky vybavení:

•

Dalekohledy (alespoň jeden do dvojice)

•

Fotoaparáty (alespoň jeden do skupiny)

•

Lopatka (pro případnou demonstraci kořenového systému rostliny)

•

Síťky na lov planktonu, sklenice (0,5 - 1 litr), preparační misky, epruvety

nebo

zkumavky, vata, lupy pro všechny žáky, pravítko, pinzety (vybavení pro potřeby
zoologie bezobratlých)
•

Atlasy a klíče k určování (botanické, zoologické, hydrobiologické...)

•

Skládací metr

•

Kompas nebo v lepším případě buzola (pro případné zaměstnání žáků, kteří splnili své
úkoly)

•

Geologické kladívko (případně středně velké zednické nebo pracovní kladívko)

134

9.5.6

Příprava studentů:

•

Žáci si prostudují charakteristiku oblasti a zvolí k tomu vhodné oblečení

•

Prostudují si Atlas živočichů povodí Rokytky (vytvořený v rámci mé diplomové práce v elektronické

verzi,

schválený

pouze

pro

školní

využití)

a

rostliny

uvedené

v charakteristice oblasti
•

9.5.7

Připraví si s sebou jídlo pro půldenní exkurzi

Cíl exkurze:

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Probudit u studentů vztah k přírodě v okolí jejich bydliště a k její ochraně

•

Naučit studenty základům kooperace v rámci splnění svých úkolů a upevnit vztahy
uvnitř studijní skupiny

•

Naučit studenty samostatné práci v rámci terénních cvičení

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Naučit studenty práci s příručkami, atlasy a určovacími klíči

•

Naučit studenty poznat nejhojnější a nejcharakterističtější zástupce povodí Rokytky,
tedy ty, se kterými se mohou setkat ve svém běžném životě a kteří si zaslouží jejich
pozornost na soukromých vycházkách

•

9.5.8
•

Naučit studenty práci s buzolou

Opakování a rozšíření znalostí získaných během exkurze:
Samostatná práce v rámci e-learningové podpory pro exkurze do povodí Rokytky
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9.5.9

Charakteristika exkurzního okruhu

Obrázek 27 - trasa exkurze - Královice

9.5.9.1

Začátek

exkurze

•

Královice

Exkurzi podél Rokytky v oblasti Královice doporučuji začít v Královicích, na tamní
autobusové zastávce, na kterou se dostanete a u t o b u s e m z metra Depo Hostivař. Výrazně
doporučuji žáky p ř e d e m upozornit na nutnost v h o d n é h o obutí, neboť část exkurze v e d e přes
p o d m á č e n é louky a obzvláště po dešti nebo brzy zjara j e podloží v těchto místech velmi
bahnité.

9.5.9.2

Cesta k rybníčku

v

Královicích

Z autobusové zastávky se vraťte kousek zpět v e směru, kterým jste přijeli a první
možnou odbočkou zahněte vlevo do ulice „ V mydlinkách". Projděte touto ulicí podél říčky
Rokytky až k rybníku, který se nachází na konci t é t o ulice.
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9.5.9.3

Stanoviště

u Královického

rybníčku

Během svých pozorování jsem na rybníčku nepozoroval žádný hnízdící druh, ale je
nutné přiznat, že jsem tuto oblast z důvodů horší dopravní dostupnosti M H D pozoroval pouze
doplňkově a nepravidelně. Přesto jsem zde zahlédl letícího ledňáčka říčního. Zdejší rybník by
však mohl být hydrobiologicky zajímavý, proto bych doporučoval vzít s sebou vybavení pro
hydrobiologické praktikum a porovnat "úlovky" zdejších stojatých vod s "úlovky" získanými v
proudu Rokytky dále proti jejímu toku.
9.5.9.3.1

Pozorovaní

obratlovci

(©Jakub

Kapr)

zajíc polní, kos černý, kachna divoká, hrdlička zahradní

9.5.9.4

Louka

u rybníčku

v

Královicích

Od rybníčku v Královicích jděte dále po vyšlapané cestičce na přilehlé louky, které jsou
velice botanicky zajímavé. Část těchto luk je využívána pro chov hospodářských zvířat, proto
doporučuji botanickou část provádět na úseku luk, který je nejblíže Královickému rybníčku,
mimo elektrické ohradníky a ohradu. Pro průchod touto oblastí doporučuji využít branek v
ohradách a samozřejmě je po sobě i zavřít. Orientace v soustavě zdejších bran je poněkud
náročnější, ale ohradami lze jejich pomocí projít, aniž byste museli podlézat nebo přelézat
elektrický ohradník.
9.5.9.4.1

Pozorovaní

obratlovci

(©Jakub

Kapr)

sojka obecná, havran polní, strakapoud prostřední, sýkora koňadra, konipas luční, brhlík lesní
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Tabulka 12 - rostliny v oblasti luk u Královického rybníka (Jaroš, 1985)
lipnicovité -

Poeaceae

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
liliovité -

elatius)

kostřava žlábkovitá (Festuca rupicola)

Liliaceae

snědek Kochův (Ornithogalum
hvězdnicovité -

kochii)

Asteraceae

chrpa porýnská (Centaurea

rhenna)

starček přímětník (Senecio

jacobaea)

hvozdíkovité -

krtičníkovité -

carthusianoforum)

Scrophulariaceae

světlík tuhý (Euphrasia
hluchavkovité šalvěj luční (Salvia

stricta)

světlík lékařský (Euphrasia

rostkoviana)

Lamiaceace
pratensis)

konopice úzkolistá (Galeopsis

angustifolia)

Rosaceae

mochna stříbrná (Potentilla
brukvovité -

argentea)

Brassicaceae

šedivka šedivá (Berteroa incana)
štětkovité -

pilosella)

Caryophylaceae

hvozdík kartouzek (Dianthus

růžovité -

jestřábník chlupáček (Hieracium

strmobýl lysý (Turritis glabra)

Dipsacaceae

hlaváč šedavý (Scabiosa

ochroleuca)
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9.5.9.5

Cesta skrz les k

rákosinám

Po průchodu pastvinami se vydejte úzkou cestičkou vlevo, proti proudu Rokytky.
Budete procházet skrz dubohabrový les, kde se Rokytka velmi esteticky proplétá mezi stromy.
Krátce po vstupu do tohoto lesa uvidíte na levé straně malý kamenolom, který můžete využít
ke geologickému zkoumání. Věnujte bedlivou pozornost všem zvukům a ptákům, které zde
zaslechnete

a

uvidíte.

Můžete

zde

zahlédnout

proletět

ledňáčka

mezi

stromy

nebo

strakapouda hledajícího pomocí svého zobáku dřevokazný hmyz. Rovněž doporučuji využít
některé z dobře přístupných míst pro hydrobiologické praktikum na tekoucí vodě.
9.5.9.5.1

Pozorovaní

obratlovci

mezi Královicemi

a Nedvězím

(©Jakub

Kapr)

sýkora koňadra, sojka obecná, bažant polní, strakapoud prostřední, králíček obecný, červenka
obecná, ledňáček říční, hrdlička zahradní, srnec obecný, zajíc polní

9.5.9.6

Rákosiny
Až dojdete lesní cestičkou k většímu rozcestí, vydejte se doprava směrem na louku. Po

krátké době přijdete k rákosinám, skrz které je vyjeto několik cest zemědělskou technikou. J d e
o poměrně bahnitý úsek, takže doporučuji obezřetnost ve volbě cesty. Po překonání rákosin
vstupujete do malého údolí mezi Rokytkou a poli. Zdejší louky můžete využít k botanickému
cvičení nebo pozorování lovu páru káně lesní, který měl nedaleko odsud v roce 2007 hnízdo.
9.5.9.6.1

Pozorování

v oblasti

rákosin

(© Jakub

Kapr)

káně lesní, sýkora koňadra, srnec obecný
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Tabulka 13 - rostliny v oblasti rákosin mezi Královicemi a Nedvězí (Jaroš, 1985)
lipnicovité -

Poeaceae

rákos obecný (Phragmites australis)
liliovité -

metlice trsnatá (Deschampsia

ceaspitosa)

Liliaceae

ocún jeseň ní (Colcichum
hvězdnicovité -

autumnale)

Asteraceae

škarda bahenní (Cirsium palustre)
pryskyřníkovité -

Ranunculaceae

blatouch bahenní (Caltha palustris)
hluchavkovité -

Lamiaceace

karbinec evropský (lycopus europaeus)
šáchorovité -

Cyperaceae

ostřice štíhlá (Carex gracilis)
brukvovité -

Brassicaceae

řeřišnice luční (Cardamine
brutnákovité -

pratensis)

Boraginaceae

pomněnka bahenní (Myosotis
pupalkovité -

palustris)

Onagraceae

vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum)
přesl ičkovité -

Equisetaceae

přeslička bahenní (Equisetum palustre)
kosatcovité -

Iridaceae

kosatec žlutý (Iris pseudacorus)
hvězdošovité -

Callitríchaceae

hvězdoš jarní (Callitriche sp.)
prvosenkovité -

Prímulaceae

vrbina penízková (Lysimachia

nummularia)
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9.5.9.7

Cesta do

Nedvězí

Z luk pokračujte intuitivně po cestičce skrz les pořád dále. Věnujte pozornost okolním
stromům, jestli zde neuvidíte nějaké zajímavé velké hnízdo. Pokračujte, dokud nenarazíte na
silnici. Zde se vydejte doprava a jděte po silnici až do obce Nedvězí, odkud Vás autobus doveze
na stanici metra Depo Hostivař.
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PRACOVNÍ LIST - K r á l o v i c e

1. s t a n o v i š t ě „ K r á l o v i c k ý r y b n í k "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit vodní
plochy a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".
OBLAST
VÝLOVU

URČENY BEZOBRATLÝ
ŽIVOČICH

vodní hladina

0 - 30 c m pod
hladinou

30 - 60 c m
pod hladinou

60 a v í c e cm
pod hladinou

© Jakub Kapr

2. s t a n o v i š t ě „ L o u k a "
Podle určovacího klíče pojmenujte alespoň 5 kvetoucích rostlin, které najdete a vyplňte
následující tabulku.

název rostliny

čeleď

barva květu

případné zajímavosti

-
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PRACOVNÍ LIST - Královice

3. s t a n o v i š t ě „ P o t o k "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit tekoucí
vody a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".

OBLAST
VÝLOVU

U R Č E N Ý B E Z O B R A T L Ý ŽIVOČICH

dno

pod
kameny

vodní
porost

4. s t a n o v i š t ě „ K á n ě "
Přiřaď pojmy z rámečku k jednotlivým částem pera káně lesní.

prapor

brk

osten

Káně lesní patří mezi:
a) pěvce
b) dravce
c) sovy
d) krátkokřídlé
u.ii,mi
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PRACOVNÍ LIST - Královice

5. stanoviště „V Dolních"
K názvům v rámečcích se pokus přiřadit obrázky rostlin, které můžeš spatřit v lokalitě, ve které
se nacházíš. (Spoj čarou.)

BLATOUCH

RÁKOS OBECNÝ

BAHENNÍ

ŘEŘIŠNICE

KOSATEC ŽLUTÝ

LUČNÍ

6. stanoviště „ U krmelce"
srnec obecný je (zakroužkuj):
SUDOKOPYTNÍK/ LICHOKOPYTNÍK

J a k se zbavují samci vysoké zvěře
svého paroží? Popiš:

Uveď všeobecně používaný název pro:
samici srnce obecného ( ? )
samce srnce obecného (á 1 )
mládě srnce obecného
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2009
Exkurze - Hořejší rybník

9.6 Hořejší rybník

u

Poděbradská

Poděbradská

Obrázek 28 - poloha exkurzního okruhu Hořejší rybník

9.6.1
•

Doprava:
Příjezd:
Vlakem:

z Masarykova nádraží do vlakové zastávky Praha - Libeň

Tramvají:

z metra Palmovka:

tramvají č. 3 na zastávku „ U Elektry"

z nádr. Praha - Libeň:

tramvají č. 3 na zastávku „ U Elektry"

Odjezd:
Vlakem:

z vlakové zastávky Praha - Libeň, směr M a s a r y k o v o nádraží

Tramvají:

tramvají č. 3 ze zastávky „ U Elektry":

směr metro Palmovka

tramvají č. 3 na zastávku „ U Elektry":

směr metro Hloubětín

9.6.2
•

9.6.3
•

9.6.4

Optimální období konání:
Od roztátí ledové pokrývky rybníku do opětovného zámrzu

Časová dotace:
2 hodiny

Přírodopisné zaměření:

•

Především zoologie bezobratlých

•

Botanické

9.6.5

Pomůcky vybavení:

•

Dalekohledy (alespoň jeden do dvojice)

•

Fotoaparáty (alespoň jeden do skupiny)

•

Lopatka (pro případnou demonstraci kořenového systému rostliny)

•

Síťky na lov planktonu, sklenice (0,5 - 1 litr), preparační misky, epruvety

nebo

zkumavky, vata, lupy pro všechny žáky, pravítko, pinzety (vybavení pro potřeby
zoologie bezobratlých)
•

Atlasy a klíče k určování (botanické, zoologické, hydrobiologické...)

•

Skládací metr

•

Kompas nebo v lepším případě buzola (pro případné zaměstnání žáků, kteří splnili své
úkoly)
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9.6.6

Příprava studentů:

•

Žáci si prostudují charakteristiku oblasti a zvolí k tomu vhodné oblečení

•

Prostudují si Atlas živočichů povodí Rokytky (vytvořený v rámci mé diplomové práce v elektronické

verzi,

schválený

pouze

pro

školní

využití)

a

rostliny

uvedené

v charakteristice oblasti
•

9.6.7

Připraví si s sebou jídlo pro půldenní exkurzi

Cíl exkurze:

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Probudit u studentů vztah k přírodě v okolí jejich bydliště a k její ochraně

•

Naučit studenty základům kooperace v rámci splnění svých úkolů a upevnit vztahy
uvnitř studijní skupiny

•

Naučit studenty samostatné práci v rámci terénních cvičení

•

Naučit studenty základům pozorování v přírodě

•

Naučit studenty práci s příručkami, atlasy a určovacími klíči

•

Naučit studenty poznat nejhojnější a nejcharakterističtější zástupce povodí Rokytky,
tedy ty, se kterými se mohou setkat ve svém běžném životě a kteří si zaslouží jejich
pozornost na soukromých vycházkách

•

9.6.8
•

Naučit studenty práci s buzolou

Opakování a rozšíření znalostí získaných během exkurze:
Samostatná práce v rámci e-learningové podpory pro exkurze do povodí Rokytky
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9.6.9

Charakteristika exkurzního okruhu

Obrázek 29- trasa exkurze - Hořejší rybník

Exkurzi

do

oblasti

Hořejšího

rybníka

doporučuji

začít

na

tramvajové

zastávce

„ U Elektry". Ze zastávky se vydejte ulici „ U Elektry". Pokračujte t o u t o ulicí až k železničnímu
přechodu. Přes železnici však nepřecházejte, vydejte se úzkou pěšinkou vlevo. Po přibližně 250
metrech chůze před sebou již uvidíte vodní hladinu Hořejšího rybníka. Vydejte se po hrázi
oddělující rybník od říčky Rokytky. Přibližně v místech, kde ústí přepad z jezu na Rokytce se
nachází Vaše první stanoviště.

9.6.9.1
•

Stanoviště

„Na

hrázi"

Úkol
Nacházíte se na lokalitě v h o d n é pro hydrobiologické účely. Rozdělte se do několika
skupin.
o

Pomocí cedníků vylovte vodní živočichy z různých hloubek a pomocí určovacích
příruček,

např.

„Klíč

k určování

sladkovodních

bezobratlých

živočichů"

(Rezekvítek, 1997) a „Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních
bezobratlých" (Haněl, 2003), případně jiných, vylovené živočichy určete.
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Během exkurze v říjnu 2008 zde byli uloveni tito živočichové:
pijavice, larvy

pakomárů, beruška vodní, vodule, larvy brouků, znakoplavka,

klešťanka,

neurčený vodní pavouk

9.6.9.2

Stanoviště

„V

zátoce"

Ze stanoviště „Na hrázi" se vraťte směrem, kterým jste přišli a odbočte úzkou
cestičkou, vpravo podél břehu rybníka. Po cestě si všímejte vodních ptáků,

popřípadě

kvetoucích rostlin. Pokračujte cestičkou až k malé zátoce pod stromy.
•

Úkol
Nacházíte se na lokalitě vhodné pro hydrobiologické účely. Rozdělte se do několika
skupin.
o

Pomocí cedníků a planktonky vylovte vodní živočichy z různých

hloubek,

včetně vodní hladiny a pomocí určovacích příruček, např. „Klíč k určování
sladkovodních bezobratlých živočichů" (Rezekvítek, 1997) a „Stručný obrazový
klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých" (Haněl, 2003), případně
jiných, vylovené živočichy určete.

Během exkurze v říjnu 2008 zde byli uloveni tito živočichové:
vodule, okružák, larvy pakomára, larvy brouků, jehlanka
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9.6.9.3

Stanoviště

„Pod jezem "

Ze stanoviště „ V zátoce" se vydejte zpět na rozcestí na hrázi mezi Hořejším rybníkem a
říčkou Rokytkou. Přejděte přes betonový mostek na druhou stranu Rokytky. Pokračujte pár
metrů po proudu pod malý jez a na vhodném místě proveďte hydrobiologické praktikum v
tekoucí vodě.

•

Úkol
Nacházíte se na lokalitě vhodné pro hydrobiologické účely. Rozdělte se do několika
skupin.
o

Pomocí cedníků vylovte vodní živočichy, zaměřte se zejména na spodní strany
kamenů a pomocí určovacích příruček, např. „Klíč k určování sladkovodních
bezobratlých živočichů" (Rezekvítek, 1997) a „Stručný obrazový klíč k určování
hlavních

skupin

vodních

bezobratlých"

(Haněl,

2003),

případně

jiných.

Vylovené živočichy určete.

Během exkurze v říjnu 2008 zde byli uloveni tito živočichové:
larva pošvatky, larva jepice, pijavice

9.6.9.4

Cesta

domů

Ze stanoviště „Pod jezem" pokračujte zpátky na tramvajovou zastávku „ U Elektry"
stejnou cestou, jako jste přišli.
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PRACOVNÍ LIST - Hořejší rybník

1. s t a n o v i š t ě „ N a h r á z i " + „ V z á t o c e "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit vodní
plochy a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".

OBLAST VÝLOVU

U R Č E N Ý B E Z O B R A T L Ý ŽIVOČICH

vodní hladina

0 - 30 c m pod hladinou

30 - 60 c m pod hladinou
*

60 a v i c e c m pod hladinou
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PRACOVNÍ LIST - Hořejší rybník

2. s t a n o v i š t ě „ P o d j e z e m "
Pokuste se různými způsoby odebrat vzorky bezobratlých ze všech uvedených lokalit tekoucí
vody a určit jejich druh pomocí určovacích klíčů „Rezekvítek".

OBLAST
VÝLOVU

URČENÝ BEZOBRATLÝ ŽIVOČICH

dno

pod kameny

vodní porost
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10 Praktické ověření
K ověření aplikovatelnosti jednotlivých návrhů exkurzí jsem zvolil exkurzní okruh —
Hořejší rybník. Terénního cvičení se účastnili žáci septim a oktáv Soukromého gymnázia
Jaroslava Seiferta, v rámci předmětu - Přírodovědný seminář.
Adresa:
Gymnázium Jaroslava Seiferta o.p.s.
Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

Terénní práce byla zaměřena, vzhledem k ročnímu období a poloze Hořejšího rybníka,
především

na zoologii, zejména

na zoologii bezobratlých

živočichů. Žáci během

svého

hydrobiologického praktika zkoumali břeh jak v klidné vodě Hořejšího rybníka, tak na druhé
straně hráze v tekoucí vodě koryta říčky Rokytky. Svoje úlovky určovali podle základních
určovacích příruček: „Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů" (Rezekvítek, 1997)
a „Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých" (Haněl, 2003). Ke
sběru vodních bezobratlých byly využívány cedníky a planktonka (zapůjčené Mgr. Janem
Mourkem z Pedagogické fakulty, tímto bych mu chtěl srdečně poděkovat). Následně v
preparovací misce žáci pozorovali a určovali ulovené bezobratlé živočichy (pomůcky opět
ochotně zapůjčil Mgr. Jan Mourek). Terénní práce byla hodnocena jako velmi inspirativní a
přínosná nejen samotnými žáky, ale i paní učitelkou, vedoucí Přírodovědného

semináře,

Mgr. Marií Ekrtovou.
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1 1 Závěr
Během svých pozorování v povodí Rokytky jsem pozoroval několik velmi zajímavých a
pro výuku atraktivních živočichů.
vyskytujícího se na několika

Mezi ty

nejzajímavější

bych zařadil ledňáčka

říčního,

lokalitách v povodí Rokytky; čápa černého spatřeného

nad

Podleským rybníkem; prase divoké, které můžete v několika exemplářích zahlédnout v oblasti
Suchého

poldru

mezi Hostavicemi a sídlištěm Černý

most; hryzce vodního

na

Velkém

Počernickém rybníce; ondatru pižmovou v oblasti rybníka „ V Pískovně", kde rovněž můžete
spatřit křepelku polní nebo lišku obecnou. Pro mne nejzajímavější a nejatraktivnější byl nález
rodinky

lasičky

hranostaje

v oblasti

Lítožnic.

Kromě

těchto

přírodních

skvostů,

jejichž

pozorování je do značné míry dílem náhody, můžete v povodí Rokytky pravidelně spatřit
množství atraktivních vodních ptáků, jako jsou kachna divoká, lyska černá, potápka roháč,
potápka malá, polák chocholačka, polák velký, labuť velká nebo ojediněle kormorán velký.
Mezi zajímavé dravce, vyskytující se v této oblasti, patří káně lesní, moták pochop,
poštolka obecná. Můžete se zaposlouchat do hlasu skřivana polního, pěnkavy obecné, kosa
černého, červenky obecné, rehka zahradního, rákosníka obecného a mnoha dalších, obtížně
pozorovatelných, ale nepřeslechnutelných pěvců. Vaše oči jistě potěší i volavka popelavá nebo
volavka bílá, kterou je zde možné zahlédnou při odpočinku během jejího tahu. Užovka
obojková se poměrně hojně vyskytuje v oblasti Lítožnic. S kunou se můžete setkat v oblasti
Velkého Počernického rybníka.
O zajímavé živočichy není v lokalitách povodí Rokytky nouze a to ani přesto, že má
zdejší krajina ryze hospodářský charakter. Toho můžete využít k demonstraci kulturních plodin
jako je obilí, kukuřice, hrách, brambor nebo estetických hodnot třešňových a jiných alejí
v oblasti. Naprosto samozřejmě se zde setkáte s nejběžnějšími hospodářskými zvířaty, jakými
jsou kůň domácí, tur domácí, ovce domácí, kočka domácí nebo pes domácí. Kromě přírodního
bohatství je povodí Rokytky cenné i historicky, za zmínku stojí především románský kostel
sv. Bartoloměje v Kyjích, Dolnopočernický zámecký areál, Kolodějský zámek nebo Královická
středověká tvrz.
Myslím si tedy, že využití povodí Rokytky jako místa pro exkurze a terénní práce
několika základními školami v okolí se přímo nabízí. Vzhledem k nevalnému zájmu a spíše
negativnímu postoji k celé problematice na drtivé většině kontaktovaných škol, jsem se zaměřil
především na problematiku škol, kde jsem byl při tvorbě své diplomové práce na praxi. Tedy na
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základní školu v Klánovicích, kde jsem vyzkoušel jeden ze svých připravovaných výukových
programů pro přípravu na exkurze do povodí Rokytky, společně s žáky 6.A a 6.B (ve školním
roce 2007/2008), pod vedením paní učitelky přírodopisu Ing. Vladislavy Sládečkové. Výuka
postavená na základech samostatné práce s multimediálním materiálem si žáky získala a
aktivně se do ní zapojovali i problémoví a pasivní žáci. Hodina byla velmi kladně hodnocena i
přítomnou paní učitelkou Ing. Vladislavou Sládečkovou.
Pro dotazníkové šetření jsem si vybral ZŠ Bratří Jandusů. Šetření bylo zaměřeno na
postoje žáků k problematice exkurzí a problematice zapojení moderních vyučovacích metod a
technologií do výuky a domácí přípravy žáků. Dotazník se týkal žáků, kteří již mají mezi
vyučovacími

předměty

přírodopis. Tedy

na

žáky šestých

až devátých tříd. Celkově

se

dotazníkového šetření účastnilo 154 žáků. Chtěl bych zde poděkovat panu učiteli Mgr. Jiřímu
Jermářovi a panu řediteli Mgr. Jiřímu Měchurovi, kteří mi vyšli vstříc a dali mi prostor
k provedení dotazníkového šetření.
Z výsledků mého dotazníku vyplývá, že přestože 93% žáků by mělo zájem uskutečnit
exkurzi i ve svém volném čase, tak 94% žáků nikdy nebylo na exkurzi nebo terénním cvičení,
které by bylo zaměřené na přírodní vědy. Důvody, proč je tomu tak, jsou rozmanité a rozhodně
není v možnostech jedné diplomové práce je všechny zmapovat nebo vyřešit. Kladl jsem si za
cíl spíše připravit materiál pro učitele, který by svůj volný čas obětoval práci se studenty. Snažil
jsem se vytvořit materiál postačující k přípravě na terénní cvičení se žáky a poskytnout učiteli i
žákům dostatek podnětů pro terénní práci nebo opakování poznatků, získaných

během

klasické školní výuky.
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13 Přílohy
•

Atlas významných obratlovců povodí Rokytky

•

Návod: Jak pracovat s přiloženým výukovým DVD

•

Výukové DVD obsahující kurzy pro jednotlivé významné obratlovce povodí Rokytky
(přiloženo na zadních deskách diplomové práce)
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. 1 Atlas významných
obratlovců povodí
Ro kytky
Autor: Jakub Kapr
Fotografie: www.naturfoto.cz
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Bažant obecný (Phasianus

colchicus)

Řád: hrabaví (Galliformes)
Čeleď: bažantovití

(Phasianidea)

Výskyt v povodí Rokytky: zejména
v okolí Lítožnic a to i v zimě
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: květen - červen
Snůška: 10 - 1 2 šedozelených vajec
Doba sezení: 24 - 25 dní, sedí ?
Doba rodičovské péče: 70 - 80 dní
Potrava: hmyz, měkkýši, semena a
zelené krmivo
Charakteristika: Bažanta obecného jistě pozná každý. Je to jeden z našich nejnápadnějších
ptáků. Má hnědé až medově-hnědé zbarvení peří s černými konci, letky jsou zabarveny
šedozeleně. Na krku je bílý „obojek", který odděluje hnědou hruď od modrozeleně kovově
lesklé

hlavy.

Samec

má

dlouhý

ocas s hnědo-černým

parádivému samečkovi mdlého hnědo-černého

pruhováním.

Samička

je

oproti

zbarvení s kratším ocasem a celkově je

drobnější. Sameček je výrazně polygamní, velkým počtem potomků se brání vyhynutí, má totiž
velký počet predátorů. Hnízdí v mělkých jamkách, pečlivě ukrytých v křoví nebo rákosí.
Mláďata jsou schopna letu po 10 - 12ti dnech, ale bažant není dobrý letec ani v dospělosti.

'

Jiří Uiilnl.il
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Brhlík lesní (Sitta

europaea)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: brhlíkovití (Sittidae)
Výskyt v povodí Rokytky: Počernický
park, Podleský rybník, Říčansko
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: duben - červen
Snůška: 6 - 8 bílých, rezavě skvrnitých
vajec
Doba sezení: 13 - 1 7 dnů, sedí ?
Doba rodičovské péče: 24 dnů
Potrava: hmyz, olejnatá semena, bobule
Charakteristika: Brhlík je ptáček velikosti vrabce. Dost možná, že Vás v přírodě zaujme a rychle
si Vás získá. Je neuvěřitelné, co všechno na kmeni stromu a v jeho koruně dovede. Není
problém brhlíka zahlédnout, jak si po kmeni poskakuje ze shora dolů a to ještě nic není.
Teprve, když ho uvidíte dělat totéž, ale ve větvích nohama vzhůru, řeknete si „Jak to asi dělá?".
Brhlík totiž dokáže pohybovat svými prsty tak, že jeden v případě potřeby ohne dozadu, tím
získá pevnější a stabilnější úchop a může si dovolit podobné akrobatické kousky. Brhlík má
hlavu s rovným šídlovitým zobákem a krátký ocas. Zádovou část těla má šedě zbarvenu,
zatímco bříško má okrově žluté. Na hlavě jsou obě tyto barvy doplněny o černou pásku přes
oko a bílé hrdlo. Hnízdo si staví v dutinách a vletový otvor si zužuje hlínou na průměr svého
těla.
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Břehule říční (Riparia

riparia)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: vlaštovkovití (Hirundinidea)
Výskyt v povodí Rokytky: pozorovány
patrně při tahu v Lítožnicích
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: květen - červenec
Snůška: 4 - 6 bílých vajec
Doba sezení: 12 - 16 dnů, sedí ¥ i 3
Doba hnízdní péče: 20 dní
Potrava: létající hmyz
Charakteristika: Na povodí Rokytky se s ní pravděpodobně příliš často nesetkáte, během svého
pravidelného ročního pozorování jsem břehuli říční spatřil pouze jednou, na lokalitě Lítožnice.
Bylo to nepočetné hejno ptáků, velikostí a tvarem podobných jiřičkám. Břehule jsou hnědě
zbarveny a nemají světlý kostřec, bříško je bledě šedé. Hnízdí v početných hejnech v prudkých
pískových stěnách pískoven a břehů. Zde si staví svá hnízda v podobě dlouhých vodorovných
nor, které na konci vystelou stébly, peřím a různými vlákny.
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Havran polní (Corvus frugilegus)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: krkavcovití (Corvidea)
Výskyt v povodí Rokytky: Královicko
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: březen - červen
Snůška: 4 - 5 nazelenalých, hnědě
skvrnitých vajec
Doba sezení: 17 - 20 dní
Doba rodičovské péče: 30 dní
Potrava: hmyz a jeho larvy, zrní, tráva,
semena, ovoce, drobní hlodavci, měkkýši
a odpadky
Délka života: 22 let
Charakteristika: „Opeření havrana polního je leskle černé s nafialovělým nádechem. Peří na
nohou mu mírně odstává a tvoří tzv. "kalhotky". Mladí ptáci mají kořen zobáku plně opeřený.
Tato štětinatá pera se s přibývajícím věkem pomalu obrušují, jak ptáci klovají zobákem v zemi.
Jeho zobák je poměrně dlouhý a rovný, kořen zobáku je neopeřený a bělavé barvy, tímto se
odlišuje od vrány obecné. Křídla má široká a při letu jsou patrné jejich mírně prstovité špičky.
Při krákání nebo při vzájemném hašteření havran vějířovitě rozprostírá svá ocasní pera." 11

11

http://www.priroda.cz/lexikon. php?detail=853
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Jiřička obecná (Delichon urbica)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: vlaštovkovití (Hirundinidea)
Výskyt v povodí Rokytky: běžná
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: květen - červenec (až 2x
ročně)
Snůška: 4 - 5 čistě bílých vajec
Doba sezení: 13 dnů, sedí <? i ?
Doba rodičovské péče: 18 - 22 dnů
Potrava: hmyz

Charakteristika: Jiřička je menší než vlaštovka, se kterou je často zaměňována, zejména se
samičkou. Působí však mohutnějším dojmem. Od vlaštovky ji rozeznáme rovněž podle kratší
ocasní vidličky. Tělo a ocas jsou zespodu bílé. Pokud vidíme jiřičky a vlaštovky hnízdit, můžeme
si rovněž povšimnout rozdílů mezi jejich hnízdy. Ačkoliv vypadají velmi podobně, hnízdo jiřiček
je na rozdíl od vlaštovčího více uzavřené a vstup do něho je skrze kulovitý otvor. Uvnitř je
vystláno stébly a peřím.
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Kachna divoká (Anas platyrhynkos)

Řád: vrubozobí (Anseriformes)
Čeleď: kachnovití (Anatidea)
Výskyt v povodí Rokytky: celoročně,
nejhojnější pták povodí Rokytky
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: březen - duben
Snůška: 7 - 1 1 zelených až modrozelených
vajec
Doba sezení: 25 - 30 dní ( ? )
Doba péče: 50 - 60 dní
Potrava: hmyz, rostliny, měkkýši
Charakteristika:

Naše největší plovavá kachna. Samice má přírodně hnědé peří s bíle

olemovanou, tmavě modrou částí křídla. Samec je pestrobarevný, má kovově zelenou hlavu se
žlutým zobákem, od kaštanově hnědé hrudi oddělenou bílým obojkem. Zbytek těla přechází od
modrozelených křídel až po světle šedé břicho. Samec má rovněž modré zrcátko na křídlech.
Jak samec, tak i samice mají červené až oranžové nohy. Často ji lze zahlédnout na parkových
rybnících, kde si zvykla na lidi a s radostí přijme suché pečivo. Měkké čerstvé rohlíky či jiné
pečivo ji mohou způsobit zažívací potíže. V době hnízdění tvoří dočasné páry, ale samec se
v průběhu hnízdění od samice odpojí. První den tráví mláďata na hnízdě, další již ve vodě podél
břehu.
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Káně lesní (Buteo buteo)

Řád: dravci (Falconiformes)
Čeleď: jestřábovití (Accipitridae)
Výskyt v povodí Rokytky: běžný, na
Rokytce zejména v oblasti „Královicka"
Délka: 5 1 - 5 6 cm
Rozpětí křídel: 117 - 137 cm
Hmotnost: ( ? > c ? )
Doba hnízdění: březen - duben
Snůška: 4 - 6 bílých vajec s šedými a
hnědými skvrnami, přežijí 2 až 4 mláďata
Doba sezení: 28 - 31 dní ( ?

id1)

Doba péče: 6 - 8 týdnů
Potrava: drobní savci

wwwiiaturfotoc/

V, JMI Ševčík

Charakteristika: Káni z naší přírody asi každý zná. Je to poměrně velký pták, větší než vrána,
velmi rozmanitého zbarvení. Převažuje tmavohnědá barva, vespod nepravidelně bíle skvrnitá,
příčně nebo podélně pruhovaná. Ocas je hustě tmavě páskovaný. Na obloze poznáme káni
podle širokých křídel, krátkého ocasu a poněkud "těžkopádného" letu. Křídla jsou zakončena
5ti nepříliš napjatými ručními letkami a ocas je relativně krátký, vějířovitého tvaru. Na rozdíl od
ostatních dravců je duhovka oka vždy hnědá a ne žlutá. Je to denní dravec, o kterém se trošku
hanlivě říká, že káně dávno pochopila, že lepší lovec než ona jsou automobily a proto často
čeká na jejich oběti podél silnic, což se jí, ale často stává osudným. Hnízdí zpravidla vysoko
v korunách stromů. Potravou jsou podle literatury křečci, krtci, rejsci, veverky, sysli, zajíci, srnčí
kůzlata (pozřena jako zdechliny), koroptve, bažanti, holubi, slepice a jiní ptáci.
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Kormorán velký (Phalacrocorax

carbo)

Řád: veslonozí

(Pelecaniformes)

Čeleď: kormoránovití

(Phalacrocoracidea)

Výskyt v povodí Rokytky: pouze na tahu
Délka: 80 - 100 cm
Rozpětí křídel:
Hmotnost: 2 - 3 kg
Doba hnízdění: květen - červen
Snůška: 3 - 4 modravá nebo zelenkavá
vejce
Doba sezení: 28 - 31 dní
Doba hnízdní péče: asi 50 dní
Potrava: ryby
Charakteristika: Štíhlé tělo, velikost zhruba jako husa. Kormoránovo

opeření je

černě

zbarveno. Na krku je však peří bělavé. Jelikož se kormorán pohybuje převážně ve vodě, zůstává
hádankou, proč nemá jeho peří stejnou voduodpuzující schopnost jako peří většiny ostatních
vodních ptáků. Kormoránovo peří se totiž snadno promáčí, proto jej často můžeme spatřit, při
jeho sušení. Široký ocas používá při potápění jako veslo. Nohy jsou opatřeny

plovacími

blánami, které spojují všechny čtyři prsty. Zobák má na konci vybaven ostrým hákem, kterým
pevně zachytí ulovenou kořist. Při potápění si kormorán přiloží křídla těsně k tělu a prudkým
máchnutím nohou se potopí do hloubky. Do vody se vrhá malým skokem a zcela bezhlučně se
ponoří, aniž by vodní hladinu znatelně zčeřil a pod hladinou vydrží až 60 sekund. Stavba těla
kormoránů je přizpůsobena plavání ve vodě, ale je na překážku při pohybu na pevné zemi, kde
se tito ptáci pohybují nemotorným kolébavým krokem. Ve vodě má hluboký ponor, zvednutou
hlavu a zobák, často se potápí.
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Koroptev polní (Perdix perdix)

Řád: hrabaví

(Galliformes)

Čeleď: bažantovití

(Phasianidea)

Výskyt v povodí Rokytky: Lítožnice
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: květen - červen
Snůška: 10 - 20 šedozelených vajec
Doba sezení: 24 - 25 dní, ?
Doba péče: přes celou zimu (oba rodiče)
Potrava: semena, zelené části rostlin,
hmyz, červi
Charakteristika: Zavalitý polní kur s krátkým ocasem a zaoblenými křídly. Prachový šat
červenohnědý s černými skvrnami, spodní část těla žlutá, samice s hnědým podkovovitým
štítkem na hrudi. Hnízdo si staví ukrytě v křoví nebo husté trávě, hnízdní kotlinu vystýlá stébly
trávy. Obývá zkulturnělé nížiny s obilnými lány, jetelem nebo řepou.

vv wvv.miturluto.L - '/
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Kos černý (Turdus merula)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: drozdovití (Turdidae)
Výskyt v povodí Rokytky: běžný
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: duben - červenec
Snůška: 4 - 6 modrozelených vajec
s jemnými rezavými skvrnami
Doba sezení: 14 dní, sedí ?
Doba rodičovské péče: cca 1 měsíc
Potrava: hmyz, žížaly, plody
Charakteristika: Samec kosa černého je celý černý s oranžovožlutým zobákem a očním
kroužkem. Samičky jsou zabarveny do hnědá s výrazně šedými a rezavými skvrnami na
hrudníku a bříšku. Kosi žijí samotářsky, pouze na dobu páření tvoří páry a staví si své hnízdo
v houštinách a výklencích nízko nad zemí. Hnízdo si staví z různých materiálů podle toho, co je
zrovna poblíž a vhodné.
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Křepelka polní (Coturnix coturnix)

Řád: hrabaví (Galliformes)
Čeleď: bažantovití

(Phasianidea)

Výskyt v povodí Rokytky: pozorována v oblasti
„Pískovna"
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: červen - červenec
Snůška: 7 - 1 4 hnědožlutých hustě tmavě
tečkovaných vajec
Doba sezení: 17 dní, ?
Doba rodičovské péče: maximálně 1 měsíc
Potrava: semena, listy, v létě hmyz

Charakteristika: Malý polní pták, veliký přibližně jako kos, s krátkým ocáskem a malou hlavou,
hnědé barvy, s černými a bílými vodorovně orientovanými přerušovanými proužky. Samec
s černou kresbou na hrdle. Prachový šat rezavě hnědý. Žije skrytě v oraništích se zemědělskými
plodinami a na loukách. Ozývá se i v noci a v letu, létá velmi nerada a nezaměnitelně.
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Labuť velká (Cygnus olor)

Řád: vrubozobí (Anseriformes)
Čeleď: kachnovití (Anatidea)
Výskyt v povodí Rokytky: běžný
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost: až 20 kg
Doba hnízdění: duben - květen
Snůška: 5 - 8 špinavě hnědožlutých vajec
Doba sezení: 35 - 38 dní (pouze ? )
Doba hnízdní péče:
Potrava: rostliny, pečivo
Charakteristika: Velký bílý pták, hojně rozšířený na českých stojatých a mírně tekoucích
vodách. Dlouhý zahnutý krk je u samce silnější než u samice, oranžový zobák má hrbol u
kořene. Hnědé oči, šedočerné nohy. Mláďata šedobíle skvrnitá, s šedým až masově zbarveným
zobákem. Částečně tažná, mimo hnízdění se často potuluje široko po okolí. Labutím se ve
zdejších vodách, patrně i díky dokrmování lidmi na procházkách, velmi daří. V rámci jejich
zdraví však dbejte na to, aby podávané pečivo bylo minimálně 2dny staré, jinak ohrožujete
jejich zdraví.
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Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Řád: srostloprstí (Coraciiformes)
Čeleď: ledňáčkovití (Alcedinidae)
Výskyt v povodí Rokytky: na téměř všech
pozorovaných lokalitách, Dolnopočernický rybník,
Pískovna, Lítožnice, Královice, Podleský rybník
Délka: 1 5 - 1 7 cm
Rozpětí křídel: 25 cm
Hmotnost: 40 g
Doba hnízdění: duben - červenec
Snůška: 6 - 7 kulovitých vajec
Doba sezení: 23 - 27 dnů, sedí <$ i ?
Doba rodičovské péče: cca 30 dní
Potrava: ryby, vodní hmyz

Charakteristika: Na první setkání s ledňáčkem nezapomenete. Je to barevně nezaměnitelný
pták a při trpělivém navštěvování povodí Rokytky ho určitě zahlédnete, protože jsem ho spatřil
na téměř všech pozorovaných lokalitách. Brzy dostanete „do oka" i jeho charakteristický let a
budete si naprosto jistí, jaký pták to kolem Vás právě „prosvištěl". Myslím, že jde o pravého
krále Rokytky. Je to krásně barevný pták s modrozelenými zády a rezavým bříškem. Na hlavičce
se obě zbarvení prolínají a pestře zbarven je i dýkovitý zobák. Od zobáku k týlu prochází bílohnědý pruh. Létá velmi rychle a nízko nad vodou, přičemž se charakteristicky

zvukově

projevuje. Hnízdo ledňáčka tvoří vyhrabaná vodorovná nora ve strmém břehu, kterou si tvoří
vlastním zobákem. Svou kořist loví ponořením, s těsně přitisknutými křídly k tělu po téměř
kolmém letu na vodní hladinu. Rybky polykají hlavou napřed, aby si neporanili hrdlo. Jejich
denní dávka je přibližně deset malých rybek.
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Lyska černá (Fúlica altra)

Řád: krátkokřídlí (Gruiformes)
Čeleď: chřástalovití (Rallidea)
Výskyt v povodí Rokytky: jeden
z nejběžnějších ptáků, zejména
Dolnopočernický, Hostavický a Podleský
rybník
Délka: 3 6 - 4 1 cm
Rozpětí křídel: 70 - 80 cm
Hmotnost: 600 - 900 g
Doba hnízdění: duben - květen
Snůška: 6 - 1 0 béžových, tmavě
kropenatých vajec
Doba sezení: 21 - 24 dní, sedí ? i <?
Doba rodičovské péče: 8 týdnů
Potrava: vodní rostliny, měkkýši, červi,
pulci obojživelníků, drobné rybky
Délka života: až 18 let
Charakteristika:

Lyska

černá

je

nezaměnitelný

vodní

pták

našich

stojatých

vod.

Je

charakteristická bílým čelním štítem a zobákem. Oči jsou červené. Při pohledu na nohy lysky
černé se nemůžete ubránit dojmu, že jsou neproporčně velké, mají šedé zbarvení a na
dlouhých prstech kožní lem, napomáhající jim při plavání. Samice a samec jsou k nerozeznání.
Pokud budete lysky černé pozorně sledovat, další věc, která Vás určitě zaujme, je podobně jako
velké nohy, nečekaně silný a znělý hlas. Hnízdo si lyska staví na vodě z rákosu a sítin a je pevně
ukotveno k rákosu. Lyska se umí i potápět, ale potápí se krátce a obtížně. Bylo pozorováno
zastrašování nepřátel tak, že lyska na něho křídly cáká vodu. Jsou to špatní letci a k vzlétnutí
potřebují dlouhý rozběh. Po první snůšce a odchovu mláďat může lyska snést ještě jednu méně
početnou snůšku.
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Moták pochop (Circus aeruginosas)

Řád: dravci (Falconiformes)
Čeleď: jestřábovití (Accipitridae)
Výskyt v povodí Rokytky: v okolí
„Královicka" a Lítožnic
Délka: 4 5 - 5 5 cm
Rozpětí křídel:
Hmotnost: 500 - 900 g (samice je větší)
Doba hnízdění: duben - červen
Snůška: 4 - 5 matně bílých vajec
Doba sezení: 31- 34 dní (výhradně ? )
Doba péče: cca 55 dní
Potrava: drobní savci, vodní ptáci, žáby,
ropuchy, divocí králíci, sysli nebo ryby
Délka života: až 16,5 roku
-—-

Charakteristika: Připomíná káni, ale je podstatně štíhlejší. Samice je větší než samec. Samice
má barvu peří převážně tmavohnědou se smetanovými znaky na hlavě a části křídel při těle.
Nohy jsou žluté, s dlouhými prsty vyzbrojenými silnými a ostrými drápy k uchopení a přenášení
kořisti. Rovněž oči jsou žlutohnědé. Závoj mají ptáci obou pohlaví; slouží zřejmě k usměrňování
zvuků k ušním otvorům, což je pro ptáka lovícího v hustém rákosí velká výhoda. Samec je
převážně

hnědé

barvy

a

podstatně

světlejší

než samice.

Má

světlou

hlavu,

křídla

s

šedomodrými letkami a šedý ocas, kontrastující se světle šedými ručními letkami s černými
konci. Díky dlouhým nohám může lovit i ryby a žáby, aniž by si namočil peří. Plachtící moták
pochop drží křídla (při pohledu zepředu) v podobě široce rozevřeného písmene „ V " , přičemž
dlouhá ocasní pera řídí rychlost a směr letu. Moták pochop často klouže velmi nízko nad zemí,
přičemž náhle několika ráznými mávnutími křídel vystoupá o několik metrů vzhůru, kde opět
pokračuje v plachtění.
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Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: pěnkavovití (Fringillidae)
Výskyt v povodí Rokytky: běžný
Délka: 14,5-16 cm
Rozpětí křídel:
Hmotnost: 17 - 30 g
Doba hnízdění: duben - červen, 2x ročně
Snůška: 4 - 6 hnědých skvrnitých vajec
Doba sezení: 11 - 13 dnů, sedí ?
Doba rodičovské péče: 13 - 14 dní
Potrava: hmyz, semena a pupeny

Charakteristika: Pěnkava je trošku větší než vrabec. Pěnkaví sameček patří k nejpestřejším
ptákům České Republiky, má šedomodré zbarvení temena hlavy, přecházejícího až do svrchní
části zad, která jsou kaštanově hnědá a přecházejí v lahvově zelenou kostrč. Hruď samečka je
zabarvena do hnědo-červena. Samička je velmi nevýrazná, má hnědavé zbarvení a podobně
jako sameček, bílé pruhy na křídlech a ocasních perech. Tyto bílé proužky jsou pro pěnkavu
obecnou charakteristické. Sameček si chrání území o přibližné rozloze 120 m 2 a není extra
náročný, stačí mu pole s jediným stromem. Přes zimu je možno pozorovat pěnkavu i ve
smíšených hejnech sjinými ptáky. Celé hnízdo staví samice sama. Je to miskovitá, hezky
upravená stavbička, s velkou pečlivostí hustě spletená z mechů, travin, stébel či kořínků a také
například pavučin a žíní, které ji drží pevně pohromadě. Zvenku bývá hnízdo maskováno
lišejníky, takže na stromové kůře dokonale splývá s podkladem. Zevnitř je vyloženo měkkým
peřím a chlupy. Samička při jeho stavbě slétne pro materiál a zpět až 1300krát! Zpěv pěnkavy
obecné má mnoho dialektů, mladí ptáci se ho učí napodobováním zpěvu svých otců.
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Polák chocholačka (Athila fuligula)

Řád: vrubozobí (Anseriformes)
Čeleď: kachnovití (Anatidea)
Výskyt v povodí Rokytky: běžný zimní
host, místy celoroční výskyt
Délka: 40 - 47 cm
Rozpětí křídel: 67 - 73 cm
Hmotnost: 600 - 900 g ( S > ? )
Doba hnízdění: květen-červenec (sedí ? )
Snůška: 8 - 1 2 protáhlých šedozelených
vajec
Doba sezení: 25 dnů
Doba hnízdní péče: 5 - 6 týdnů
Potrava: měkkýši, šneci a drobné rybky
Charakteristika: Potápivá kachna, menší než kachna divoká. Má krátký, téměř na vodě
položený ocas. Samec se výrazně liší od samice. Zatímco samička je hnědě zbarvena, aby byla
chráněna při sezení na vejcích, samec má výrazně oddělené bílé břicho od zbytku černého těla.
Na hlavě má asi 5 cm dlouhou chocholku z černého peří, která je dobře viditelná. Jak u samice,
tak i u samce jsou dokonale vyvinuté plovací blány. Po stranách těla tvoří peří boční kapsy, v
nichž jsou zasunuty letky křídel, aby se při potápění nenamočily. Chocholačka si své hnízdo
staví na malém ostrůvku uprostřed velkých a klidných vodních ploch, které jsou hustě zarostlé
rákosím. Polák chocholačka tráví celý den potápěním a hledáním potravy pod vodou. Při
potápění mu pomáhají silné údery dozadu posazených nohou, díky kterým se mohou potopit
do hloubky kolem sedmi metrů. Kačeři vydrží pod vodou 30 sekund, ale využívají ani ne
poloviny tohoto času. Netvoří trvalé páry, každý rok hnízdí s jiným partnerem. Námluvy začínají
už v zimě a trvají do jara.
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Polák velký (Aythia ferina)

Řád: vrubozobí (Anseriformes)
Čeleď: kachnovití (Anatidea)
Výskyt v povodí Rokytky: Lítožnice pouze při tahu
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: duben - červen
Snůška: 6 - 9 oválných žlutozelených
vajec
Doba sezení: 25 dní
Doba hnízdní péče:
Potrava: vodní rostliny a živočichové

Charakteristika: Velká potápivá kachna. Samec má ve svatebním šatě rezavě-hnědou hlavu a
krk,

který

přechází

černým

zbarvením

ve

stříbřitě šedý

hřbet. Samice je

světlehnědá

s šedohnědým hřbetem. Oba mají oranžově červené oči, tmavě šedý zobák s přední polovinou
modrou. Nohy jsou tmavě šedé.
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Poštolka obecná (Falco tinunculus)

Řád: dravci (Falconiformes)
Čeleď: sokolovití (Falconidea)
Výskyt v povodí Rokytky: běžný, některé i
přezimují
Délka: ? 38 cm, 6 32 cm
Rozpětí křídel: 70 - 80 cm
Hmotnost: 220 - 300 g ? , 190 - 240 g S
Doba hnízdění: duben - červen
Snůška: 4 - 7 hnědočerveně
mramorovaných vajec
Doba sezení: 27 - 29 dní, ?
Doba péče o mláďata: 4 - 5 týdnů
Potrava: hraboši, myši
Délka života: až 16 let

Charakteristika:

Poštolku

poznáte

snadno.

Je

to

menší

dravec

velikosti

hrdličky,

charakteristický svým třepotavým letem na místě, když vyhlíží kořist. Poštolka má typické
sokolovité znaky, lehce srpovitě zahnutá křídla na koncích zúžená do špičky a relativně dlouhý
ocas. Má tmavé oči. Samec má světle šedou hlavu i ocas a červenohnědý hřbet s černými
kapkovitými skvrnami. Samice je celá rezavohnědá s příčnými skvrnami na hřbetě. Prachový šat
mají bílý a mláďata jsou podobná samici, jen celkově trochu tmavší. V zemědělské krajině
hnízdí často v opuštěných hnízdech strak, vran a jiných větších ptáků. Na hradech a zříceninách
obsazuje různé výklenky, škvíry a skuliny. Na mnohých takových místech se usazují celé kolonie
tohoto dravce. S přeměnou krajiny se začaly poštolky stěhovat do měst a vesnic. Zde hnízdí na
kostelních věžích, římsách budov, v balkónových truhlících, ale i na továrních komínech či ve
výklencích dálničních mostů. S velkou ochotou přijímají i vyvěšené budky, protože ve stavbě
vlastních hnízd si moc nelibují.
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Potápka roháč (Podiceps cristatus)

Ř á d : potápky (Podicipediformes)
Čeleď: potápkovití
(Podicipedidadea)
Výskyt v povodí Rokytky:
celoročně, ale většina naší populace
je tažná
Délka: 4 1 - 5 1 cm
Rozpětí křídel: 85 - 90 cm
Hmotnost: 700 - 1000 g
Doba hnízdění: časně zjara
Snůška: 3-6 bílých, později
hnědnoucích vajec
Doba sezení: 28 dní (sedí S i ¥ )
Doba hnízdní péče: 10 - 11 dní
Potrava: ryby, měkkýši, žáby, hmyz
a jeho larvy, korýši
Charakteristika: Dnes již poměrně běžný pták našich stojatých vod, přibližně stejné velikosti,
jako kachna divoká. Tento pták je význačný svými ornamentálními černými péřovými růžky na
temeni a límcem z prodloužených kaštanových a černých lícních per. Krk, hruď a celá spodní
strana těla jsou bílé, na hřbetě se střídá několik odstínů šedohnědé až hnědé. Ptáci obou
pohlaví vypadají velmi podobně. Zobák má dlouhý, tenký, ostrý a růžově zbarvený. Mladí ptáci
mají hlavu a krk bílé barvy s černohnědými pruhy, které jsou v rákosovém porostu dobrým
maskováním. Přetrvávají až do nasazení prvního zimního šatu. U potápky roháče můžeme
pozorovat za letu, jak vynikají nápadná bílá pera na křídlech. Dobrým poznávacím znamením
jsou i krk natažený dopředu a nohy dozadu. Délka těla je 4 1 - 51 cm, ale rozpětí křídel je 85 - 90
cm. Potápka roháč má hmotnost 700 - 1 000 g.
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Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: pěnicovití (Sylviidae)
Výskyt v povodí Rokytky: Hostavický rybník,
Lítožnice
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: květen - červenec
Snůška: 4 - 5 bělavých šedohnědě kropenatých
vajec
Doba sezení: 11 - 12 dnů, sedí S i ?
Doba hnízdní péče: 11 - 14 dnů
Potrava: hmyz

Charakteristika: Pták našich rákosin, přibližně velikosti vrabce. J e zabarven tak aby byl
v rákosinách dobře maskován, a to se mu vskutku daří. Rákosníka opravdu málokdy spatříte na
vlastní oči, ale jeho hlas je natolik charakteristický, že když ho jednou uslyšíte, už ho
pravděpodobně s ničím jiným nezaměníte. Hlas je také jedna z mála možností, jak od sebe
rákosníky rozeznat, když už se Vám některý z nich předvede v plné své kráse, tak jsou si
navzájem tyto druhy natolik podobné, že byste si mohli oči vykoukat a stejně byste je od sebe
nerozeznali.
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Skřivan polní (Alauda avensis)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: skřivanovití (Alaudidae)
Výskyt v povodí Rokytky: Lítožnice,
Podleský rybník, pozorován pouze do
začátku července
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: duben - červenec
Snůška: 3 - 5 žlutozelených, hustě černě
skvrnitých vajec
Doba sezení: 12 - 14 dnů, sedí ?
Doba rodičovské péče: mláďata
opouštějí hnízdo dříve, než jsou schopna
letu (po cca 9 dnech)
Potrava: kroužkovci, pavouci, hmyz,
drobní mlži, semena plevelů
Charakteristika: Při toulkách povodím Rokytky na jaře nebo časně z léta ho nemůžete
přeslechnout ani přehlédnout, zejména v okolí Lítožnic a Podleského rybníka. V tomto období
ho můžete pozorovat vysoko nad hlavou zavěšeného ve vzduchu, podobně jako poštolka, jak
Vám bezustání „nadává". Vydrží to krásně ve formě a celé minuty. Dle mého subjektivního
názoru je to nejlepší zpěvák ze všech ptáků na Rokytce. J e větší než vrabec, je hnědě zbarven
s podélnými černými čárkami. Pera na temeni hlavy nosí částečně zdvižena, prachové peří je
nažloutlé barvy. Hnízdo si tvoří vyhloubením důlku v půdě, který vystele kořínky a stébly.

182

Slípka zelenonohá (Gallínula chloropus)

Řád: krátkokřídlí (Gruiformes)
Čeleď: chřástalovití (Rallidea)
Výskyt v povodí Rokytky: na
Dolnopočernickém rybníce a Podleském
rybníce
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: duben - červenec
Snůška: 6 - 1 0 zelených vajec s hnědými a
černými skvrnami
Doba sezení: 19 - 22 dní, sedí S i ¥
Doba rodičovské péče:
Potrava: různí drobní vodní živočichové, zelené
části rostlin

Charakteristika: Pták přibližně velikosti lysky černé, společně se kterou se často vyskytuje na
stojatých vodách s hustou pobřežní vegetací a množstvím vodních rostlin. Má tmavé zabarvení
s bílým proužkem na boku pod složenými křídly. Mají červenou čelní ploténku, zobák a oči.
Ocas je krátký s bílými krovkami a nohy jsou, jak už její jméno napovídá, zelené. Zobák je
zakončen žlutou skvrnou. Slípka si staví hnízdo ze stébel a z listů poblíž vody.
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Sojka obecná (Garrulus

glandarius)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: krkavcovití (Corvidea)
Výskyt v povodí Rokytky: Suchý poldr
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění:
Snůška: 5 - 6 nazelenalých, drobně
hnědě skvrnitých vajec
Doba sezení: 16 - 1 7 dní, sedí ?
Doba rodičovské péče: 19 - 20 dní
Potrava: žaludy, bukvice, lískové ořechy,
bobule, plody, hmyz, červi, vejce,
ještěrky, žáby, drobní hlodavci
Charakteristika: Přestože hlas sojky bych rozhodně nenazval líbivým, patří tento pták velikosti
holuba mezi pěvce. Létá těžce třepotavě, vlnovitě. Zajímavostí u sojky je to, že k udržování
svého peří využívá

mravence!

Napomáhá

k udržování doubrav, zahrabává si totiž část

nalezených žaludů do trávy a keřů pro horší časy v zimě, zdaleka ne všechny pak ale najde.
Obvykle velmi hlučný pták je v době hnízdění tichý a není snadné ho objevit. Hnízdo si staví
vysoko ve stromech na okraji lesa.

www naliti foto AV
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Straka obecná (Pica pica)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Celed: krkavcoviti (Corvidea)
Výskyt v povodí Rokytky: běžný
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost: 200 - 250 g
Doba hnízdění: duben - červen
Snůška: 6 - 7 nazelenalých, tmavohnědě
skvrnitých vajec
Doba sezení: 21 - 22 dní, sedí ¥
Doba rodičovské péče: 22 - 27 dní
Potrava: hmyz, drobní savci, ptáci, vejce, bobule,
polní plodiny
Délka života: 15 roků
Charakteristika: Většina lidí nemá tohoto pěvce vůbec v lásce, protože krade a dokonce vybírá
ostatním ptáčkům z hnízd vajíčka či mláďata. Je pravda, že straka má zálibu v lesklých
předmětech a pleněním cizích hnízd si zpestřuje svůj jídelníček. Je to ale skutečně důvod k
hubení tohoto ptačího druhu? Podívejme se, koho to vlastně nemáme rádi.
Většina těla je černá s kovově zeleným leskem a zvlášť za letu je dobře vidět kontrastní bílá
kresba křídel a bílé břicho. Nápadným znakem je černý stupňovitý ocas, který je delší než tělo.
Letící straku poznáme také podle typických veslovitých úderů křídel. Nejraději obývá otevřenou
krajinu s roztroušenými stromy, alejemi, stromořadími a pásy křovin, ovocné zahrady a malé
lesíky. Samec a samice spolu po několik let obývají plochu zhruba 5 ha, kde se obvykle zdržují v
průběhu celého roku. Přestože jsou stračí páry většinou monogamní a trvalé, nevěra jim není
neznámá. V době hnízdění vnikají samci do sousedních teritorií s cílem spářit se s cizími
samičkami, které jim to často umožní. Vlastní partnerku si však samci pečlivě hlídají. Samečci se
tedy snaží maximalizovat

počet svých mláďat a samice si zajišťují, aby byly

skutečně

oplodněny. Díky snaze žárlivých samců se však rodí převážně manželská mláďata. Straky si staví
hnízdo o průměru až 0,5 m, které je vystláno stébly a chlupy a je umístěno v korunách stromů
nebo v křoví. Nedávno bylo prokázáno, že hnízdo je jakýmsi odznakem úspěšnosti a kvality
páru, zejména samce. Velikostí svého hnízda, tedy množstvím přineseného materiálu, samec
zřejmě dokazuje samici, kolik úsilí je ochoten a schopen vložit do vlastního hnízdění. V
mohutných hnízdech pak samičky snášejí více vajíček. Čím více tedy samec investuje do
bydlení, tím více má potomků.
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Šoupálek dlouhoprstý a šoupálek krátkopstý (Certhia familiaris, Certhia

brachydactyl)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: šoupálkovití (Certhiidae)
Výskyt v povodí Rokytky: Počernický rybník
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: duben - červenec
Snůška: 5 - 7 vajec s jemnými červenými skvrnami
Doba sezení: 14 - 15 dnů, sedí ?
Doba hnízdní péče:
Potrava: hmyz a hmyzí larvy, semena rostlin
Charakteristika: Šoupálci se v přírodě vyskytují dva,
šoupálek krátkoprstý a šoupálek dlouhoprstý. Jsou
podobní takřka jak vejce vejci. Jsou to ptáčci velcí asi
jako vrabec, působící zavalitějším dojmem, mají tenký
zahnutý zobák a dlouhý opěrný ocas. Svrchní strana je
hnědá s černými a světlými skvrnami. Spodní stranu
těla má šoupálek dlouhoprstý bílou, ale šoupálek
krátkoprstý béžovošedou s nahnědlými boky. Hnízda
si staví z větviček, listů a stébel v puklinách stromů, pod střechami ve smíšených lesích nebo v
jejich blízkosti.
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Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: vlaštovkovití (Hirundinidea)
Výskyt na povodí Rokytky: nádraží
Běchovice
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: květen - srpen (až 3x
ročně)
Snůška: 4 - 5 bílých červenohnědě
skvrnitých vajec
Doba sezení: 14 - 17 dnů, sedí ?
Doba rodičovské péče: 20 - 22 dnů
Potrava: létající hmyz
Charakteristika: Pokud jste někdy přijeli vlakem na nádraží Praha Běchovice v období mezi
květnem a srpnem, tak jste dost pravděpodobně nemohli cestou z vlaku minout a přehlédnout
vlaštovky hnízdící v prostorách chodby pod kolejovým tělesem. Hnízdí zde pravidelně již
několik let. Bohužel, letos zrovna touto dobou probíhala rekonstrukce celého objektu v rámci
oprav železničního koridoru Praha - Kolín. Hnízdící pár neměl s dělníky a pravděpodobně ani
dělníci s hnízdícím

párem dost trpělivosti, takže

po několikerém

rozbití a

opětovném

vybudování hnízda to opeřený pár vzdal... Doufejme, že se v nadcházejících letech opět vrátí.
Vlaštovka je notoricky známý pták, kterého pozná každé malé dítě, i když k záměně s jiřičkou,
břehulí nebo rorýsem může dojít poměrně snadno. Je to malý černý pták s bílým bříškem a
rezavě červeným hrdlem a čelem. Dlouhá ocasní pera tvoří vidličku, která je u samečka delší,
nežli u samičky.
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Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Řád: brodiví (Ciconiiformes)
Čeleď: volavkovití (Ardeidea)
Výskyt v povodí Rokytky: běžně při
řekách a v rybničních a jezerních
oblastech, částečně tažná, na Rokytce
častá i v zimě (2007/2008)
Délka:
Rozpětí křídel:
Hmotnost:
Doba hnízdění: (březen) duben - květen
wvvw.iiatiirfoto.cz

Snůška: 4 - 5 modrozelených vajec (4,5 x
6 cm)
Doba sezení: 25 - 28 dní ( S i ? )
Péče rodičů: 7- 6 týdnů
Potrava: vodní živočichové, především
rybky, žáby, ale i menší ptáci, měkkýši,
myši, hraboši a větší hmyz

Charakteristika: Volavka popelavá je velikostí i postavou podobná čápu. Svrchní strana těla je
šedě popelavá. Černý proužek nad okem je zakončen ozdobnými pery jak u samic, tak u samců.
Na voleti má prodloužené peří. Mláďata jsou bez proužku přes oko. Prachové peří mají zářivě
stříbřité, na hlavě se znatelnou chocholkou. Za letu poznáme volavku podle "esovitého" krku a
pomalého máchání křídly. Volavky jsou částečně tažné, ty naše zimují zpravidla ve Středomoří,
ale také v západní a východní Africe. V mírných zimách se však můžeme setkat s volavkami po
celou zimu. Když leží sníh a stojatou vodu pokrývá led, loví na potocích a ve stokách. Jsou
ovšem značně vyhublé. Hnízdo budují oba ptáci z větviček, rákosových stébel apod., obvykle
vysoko na listnatých i jehličnatých stromech. Některá hnízda slouží volavkám několik let za
sebou, každoročně je jen přistavují. Mezi starými a novými hnízdy je tedy značný rozdíl ve
velikosti. V koloniích bývá i více hnízd na jednom stromě.

kvvwv.Malmfoln.cv

© Jan Ševčík
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Vrána obecná (Corvus corone)

Řád: pěvci (Passeriformes)
Čeleď: krkavcovití (Corvidea)
Výskyt v povodí Rokytky: při tahu
Délka: 50 cm
Rozpětí křídel:
Hmotnost: 5 4 0 - 6 0 0 g
Doba hnízdění: březen - červen
Snůška: 2 - 6 zelených, modře
skvrnitých vajec
Doba sezení: 17 - 19 dní
Doba hnízdní péče: 30 - 32 dní
Potrava: drobní obratlovci, ptačí vejce,
mršiny, hmyz, červi, ovoce, bobule,
odpadky
Charakteristika:

Společně se všemi

krkavcovitými je vrána

obecná

nejinteligentnější a

nejvyvinutější ze všech ptáků. Vyskytuje se ve dvou formách, celá černá a černošedá. V povodí
Rokytky jsem viděl pouze černou formu. Poznáte ji podle černého peří a silného zobáku,
kterým trhá potravu nebojím dokáže otevřít i vlašský ořech.
Zajímavost: „V chladných severních oblastech vrány dokonce vytahují nohama z otvorů v ledu
rybářské

vlasce a sežerou pak návnadu

čí dokonce ulovenou

rybu. Vrány nejsou

nadarmo

vyhlášené svou mazaností. A když jsme už u té mazanosti, tak přidám i chytrost vran, protože
existuje mnoho důkazů: Mnohá vrána se ze zkušenosti naučila, že když se přiblíží člověk, vyplaší
hnízdící ptáky a ti opouštějí své hnízdo se snůškou či s mláďaty. Vrána pak využije situace a
snadno hnízdo vyloupí. Jiné vrány vyletují do výšky se škeblí v zobáku, pak ji upustí na tvrdou
zem a rozbijí tím jejich skořápku. "

12

n

http://www.priroda.cz/lexikon.php7detaih876
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Žilina zelená (Picus viridis)

Řád: šplhavci (Piciformes)
Čeleď: datlovití (Picidae)
Výskyt v povodí Rokytky: Pískovna,
Podleský rybník
Délka: 32 cm
Délka zobáku: 4,5 cm
Délka jazyku: 10 cm
Rozpětí křídel: 4 1 cm
Hmotnost: 180 - 200 g
Doba hnízdění: duben - květen
Snůška: 5 - 7 bílých vajec
Doba sezení: 15 - 17dnů, sedí ? i cf
Doba rodičovské péče: cca 35dní
Potrava: drobný hmyz, především
mravenci a mravenčí larvy, semena, lesní
plody
Charakteristika: Má olivově-zelené záda, občas až se žlutavým nádechem, šedavé bříško a na
temeni hlavy červenou čepička. Samička má černý „vous" pod okem. Žlunu možná spíše
zaslechnete, než spatříte, ale pokud se Vám ji podaří zahlédnout, určitě ji s jiným ptákem
nezaměníte. Dobře pozorovatelné jsou zejména na podzim, kdy nemají šanci se před Vámi
schovat v zelených korunách stromů. Obývá lesy s velkým počtem starých stromů, jejichž
dutiny si upravuje jako hnízdo. Úprava takové dutiny oběma žlunám zabere 10 až 30 dnů. Svůj
deseticentimetrový jazyk používá na lov mravenců, kteří se na jeho lepkavý povrch nalepí.
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Hryzec vodní (Arvícola terrestris)

Řád: hlodavci (Rodentla)
Čeleď: hrabošovití

(Microtidea)

Výskyt v povodí Rokytky:
Dolnopočernický rybník
Délka: bez ocasu 12 - 20 cm,
ocas 7 - 1 1 cm
Hmotnost: 60 - 200 g
Čas námluv: březen - říjen
Doba březosti: 20 - 22 dní
Počet mláďat: v 1 roce 3 - 5 vrhů po
2 mláďatech
Doba rodičovské péče:
Pohlavní dospělost: v 8 týdnu
Potrava: tráva, rostliny, kořínky
Délka života:
Charakteristika: Hryzec je obyvatel stojatých vod a různých zátočin vod tekoucích. Můžete se
s n í m setkat například v zátoce Velkého Počernického rybníka poblíž železničního viaduktu.
Hryzcova srst je velmi hustá, na hřbetu tmavě šedohnědě zbarvená, na spodní části těla je šedá
až bílá. Hryzec žije velmi skrytě a pravděpodobně najdeme spíše stopy jeho činnosti, nežli jeho
samotného. Je schopen pomocí pysků uzavřít svoji ústní dutinu a ohlodávat rostliny i pod
vodou. Samec si značkuje své teritorium pomocí bočních kožních žláz, které otírá o okolní
rostliny, sekretem z nich si natírá i tlapky a jejich pomocí si značkuje své cestičky. Přezimují
v norách, do kterých si předtím uloží potřebné zásoby. „Hryzec hrabe rozsáhlé systémy nor s
hnízdem a zásobárnami.

Vyhrabanou hlínu vrší do plochých hromádek. Vchody ústící do břehů

jsou často pod úrovní hladiny. Je znamenitý plavec a potápěč, s přestávkami je aktivní v noci,
maximální

aktivity

dosahuje

ráno.

Když je

hryzec

pod

vodou

pronásledován

nějakým

nepřítelem, například vydrou, zvíří ze dna bahno, které vytvoří nepřehledný mrak, a hryzec tak
snadno uprchne. Hryzci nevytvářejí
rodinných skupinách."13

větší kolonie. Jedinci, kteří nevyhledávají

vodu, žijí častěji v

Mláďata se rodí slepá, ve třech dnech jim narůstá srst, v devíti dnech

vidí, dvanáctý den umí plavat a v šestém až osmém týdnu jsou schopna se rozmnožovat.

13

http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=806
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Ježek západní a ježek východní (Erinaceous europaeus, Erinaceous

concolor)

Řád: hmyzožravci (Insectívora)
Čeleď: ježkovití

(Erinaceidea)

Výskyt v povodí Rokytky: běžný
Délka:
ježek západní: 24 - 29 cm
ježek východní: 24 - 29 cm
Hmotnost:
ježek západní: 500 - 1200 g
ježek východní: 500 - 850 g
Čas námluv:
Doba březosti: 5 - 6 týdnů
Počet mláďat: 4 - 6 ve vrhu
Doba rodičovské péče: 5 týdnů
Potrava: hmyz, měkkýši, červi,
vejce a mláďata ptáků, výjimečně
rostlinná potrava
Charakteristika:

Ježci mají tělo

pokryto

bodlinami.

Podle jejich

postavení je

můžeme

rozpoznat. Ježek západní má bodliny uhlazené jedním směrem a náprsenku hnědě zbarvenou,
zatímco ježek východní má bodliny rostlé do všech stran a kožich na prsou bílý. Ježek

žije

podobným způsobem života jako třeba medvěd. Čili na jaře a v létě hýří aktivitou a na podzim a
zimu se uklidí někam do pelíšku. Přes toto období spánku se jeho tělesná teplota

pohybuje

kolem 5 "C. Jakmile však začne na jaře hřát sluníčko, jeho tělesná teplota se zvýší až na 35-37 °C
a ježci se pomalu probouzejí k životu. Z pelíšku ježky nevytáhne ani tak sluníčko jako takové, ale
teplo, které vydává. Ježek je totiž spíše noční zvíře. Nebezpečná jsou pro ježky náhlá předjarní
oteplování

kolem 15 °C. Tato teplota ježky totiž probudí a ty pak spotřebují větší množství

tukových zásob, které jim na jaře budou chybět. Poměrně štíhlou postavu si ježci udržují až do
podzimu, kdy si začínají vytvářet

tukové zásoby na zimu. Tyto zásoby si vytvářejí

pojídáním

žížal, plžů a spadaného ovoce. Na jídelníčku se občas objeví i vajíčka. Za potravou se vydávají až
několik kilometrů. "

u

ježek východní

14

http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=23
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Kuna skalní a kuna lesní (Martes foina, Martes

martes)

Řád: šelmy (Carnivora)
Čeleď: lasicovití

(Mustelidea)

Výskyt v povodí Rokytky: vzácná
Délka: (s ocasem)
kuna skalní: 60 - 90 cm
kuna lesní: 60 - 90 cm
Hmotnost:
Kuna skalní: 9 5 0 - 2 1 0 0 g
Kuna lesní: 800 - 1750 g
Čas námluv:
červenec - srpen
únor - březen
Doba březosti: 2 měsíce (8 měsíců při
utajené březosti)
Počet mláďat: 3 - 5
Doba rodičovské péče:
Potrava: hlodavci, potkani, ptáci,
vejce, mláďata, plody
Délka života: až 8 let
Charakteristika: Kuny jsou noční tvorové a šance, že ji uvidíte za dne, je malá. Obě kuny jsou
velké přibližně asi jako kočka domácí. Obě jsou štíhlé postavy a hnědavě zbarvené, jejich
zbarvení směrem k ocasu a končetinám tmavne. „Srst
chodidlovými

polštářky.

aby se zvíře smekalo při pobíhání na zledovatělých
světlé lemování.

kuny skalní na nohou prorůstá

Má to důležitý význam pro šplhání. Chlupy na chodidlech

i

zabraňují,

větvích. Ušní boltce jsou dost velké a mají

Nos je černý. Od své příbuzné kuny lesní se liší především krémově žlutou

skvrnou na hrdle, tzv. náprsenkou."15

Kuny jsou výborní lovci a zvládnou až 3,5 metrové skoky

ze stromu na strom. Rodí se holé a slepé. Malé kuny poprvé spatří svět kolem pátého týdne a
na mateřském mléku zůstanou závislé ještě další 3 týdny.

kuna lesní
15

kuna skalní

http://www.priroda.cz/lexikon.php7detaih459
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Lasice hranostaj (Mustela erminea)

Řád: šelmy (Carnivora)
Čeleď: lasicovití (Mustelidea)
Výskyt v povodí Rokytky:
Lítožnice
Délka: bez ocasu 17 - 32 cm,
ocas 5 - 12 cm
Hmotnost: 150 - 300 g
Čas námluv: červenec - září a
únor - březen
Doba březosti: 10 týdnů (skrytá
březost až 8 měsíců)
Počet mláďat: 3 - 9 , stará se
?í

ě

Doba rodičovské péče:
Potrava: hlodavci, ptáci, hmyz,
v nouzi obojživelníci, lesní
plody
Délka života: až 10 let
Charakteristika: S lasičkou hranostajem jsem se poprvé setkal na hrázi horního Lítožnického
rybníka a udělala mi radost, jako žádné jiné zvíře, které jsem v povodí Rokytky spatřil. Lasička
hranostaj je poměrně drobná, neuvěřitelně zvědavá a roztomilá šelma. Její kožíšek je hnědě
zbarvený s bílým hrudníkem a bříškem. Konec ocásku je černý, tím se liší od velmi podobné
lasice kolčavy. Právě pro svůj kožich je lasice hranostaj chována, zimní kožich této šelmy byl
používán k výrobě „královského hermelínu". Na zimu se mění jeho zbarvení u většiny jedinců
z hnědého na bílé. U samic oplozených v létě a na podzim dochází ke „skryté březosti". Je to
velmi šikovný lovec dávající přednost vlhkým místům v otevřené křovinaté krajině. Dobře šplhá
i plave.
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Liška obecná (Vulpes vulpes)

Řád: šelmy (Carnivora)
Čeleď: psovití (Canidae)
Výskyt v povodí Rokytky:
„V Pískovně"
Délka:
bez ocasu 50 - 80 cm
ocas 30 - 50 cm
Hmotnost: 3 - 10 kg
Čas námluv: leden - únor
Doba březosti: 60 - 63 dní
Počet mláďat: 5 - 8 někdy i
více
Doba rodičovské péče:
kojení do 4. týdne, mláďata
opouští noru ve 3. - 4.
měsíci a pohlavně dospějí
v 9 měsících
Potrava: ptáci, hlodavci,
menší obratlovci, mláďata,
mršiny, plody
Charakteristika: Výtečný, inteligentní a drzý lovec s rezavým kožichem, na hrudi a břiše bíle až
tmavě zbarveným. Pro lišku je charakteristický dlouhý huňatý ocas, jemně zašpičatělý čumák a
relativně krátké nohy. Lišky žijí samotářský život a na lov vycházejí především v noci, dokázaly
se přizpůsobit i životu ve velkoměstě. K páření lišek dochází obvykle v noře, kde se matka stará
o svá mláďata až 4 měsíce. Krmí je vyvrženou natrávenou potravou.
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Srnec obecný (Capreolus

capreolus)

Řád: sudokopytníci
(Artiodactyla)
Čeleď: jelenovití (Cervixe)
Výskyt v povodí Rokytky:
Královicko
Délka:
bez ocasu: 90 - 135 cm
ocas: 7 0 - 8 0 cm
Hmotnost: 18 - 30 kg
Čas námluv: přelom července
a srpna
Doba březosti:
(9,5 měsíce utajená březost)
5 měsíců
Počet mláďat: 1 - 2
Doba rodičovské péče: 1 rok
Potrava: větvičky dřevin,
traviny, zemědělské plodiny,
seno - dokrmován
Charakteristika: Nejmenší zástupce jelenovité zvěře. Od června do září je hnědo-oranžově
zabarven. Zimní srst je hnědá až šedohnědá. Žije v párech nebo rodinných skupinkách,
v období nepřízně se shromažďuje do větších stád (až sto jedinců). Samci svádí v období říje
souboje o samice. Vývoj jejich paroží je řízen hormonálně, ale je ovlivněn i dalšími faktory
(potravou, zdravotním stavem). V listopadu srnec paroží shazuje. Na přelomu května a června
se rodí jejich mláďata, jsou skvrnitá a od narození vidí.
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Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Řád: hlodavci (Rodentia)
Čeleď: veverkovití (Sciruide)
Výskyt v povodí Rokytky:na horním toku běžná
Délka: bez ocasu 18 - 27 cm, ocas 14 - 20 cm
Hmotnost: 200 - 400 g
Čas námluv:březen - duben, květen - červen
Doba březosti: 35 - 40 dní
Počet mláďat: 3 - 7 ve vrhu, 2 vrhy za rok
Doba rodičovské péče: 8 týdnů
mláďata jsou první 2 až 4 týdny slepá
Potrava: plody, pupeny, výhony a kůra stromů,
houby, hmyz, vajíčka ptáků
Délka života: až 7 let

Charakteristika: Veverka

se v povodí Rokytky vyskytuje ve dvou

barevných

variantách

v závislosti na prostředí, kde žije. Zrzavá forma je hojnější v nižších nadmořských výškách. Na
veverce je nepřehlédnutelný její ocas, který jí slouží ke kormidlování letu během jejích
dlouhých skoků, při kterých je schopná překonat vzdálenost až 4 metrů. Tento hlodavec je
aktivní především ve dne, kdy sbírá a požírá plody a pupeny stromů. Na zimu si tyto pochoutky
ukrývá v dutinách stromů, ale i do země, kde je ovšem ne vždy nalezne a tak pomáhá
rozšiřování a obnově lesa. Žije většinou v párech. Veverka si při okraji svého teritoria tvoří
několik letních hnízd a jedno velké hnízdo zimní.
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Zajíc polní (Lepus europaeus)

Řád: zajíci (Lagomorpha)
Čeleď: zajícovití (Lepoňdae)
Výskyt v povodí Rokytky: běžně
v tamních polích
Délka:
bez ocasu 50 - 70 cm
ocas 7 - 11 cm
Hmotnost: 2,5 - 7kg
Čas námluv: konec února - srpen
Doba březosti: 42 - 44 dní
Počet mláďat: 2 - 4 z jednoho vrhu (až
4 vrhy za rok)
Doba rodičovské péče: 3 - 4 týdny
Potrava: zrní, plody, tráva a drobné
rostliny, mladé stromky, občas drobní
živočichové

Charakteristika: Domovem zajíce, jak už jeho druhový název napovídá, jsou pole. K životu na
nich je dokonale přizpůsoben svým hnědavým zbarvením, dlouhýma a silnýma zadníma
nohama a velkýma ušima, díky kterým má výborný sluch. Za potravou vylézá ze svého úkrytu
v houští až za šera. Krom období páření žijí zajíci samotářsky. Před predátory ho brání nejen
jeho zbarvení, ale i přirozená bázlivost. Jinak je to tvor veselý a chytrý. Samice má schopnost
superfetace - schopnost ještě jednoho oplození po uchycení zárodku.
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Užovka obojková (Natrix natrix)

Třída: plazi (Reptilia)
Řád: hadi (Ophidia)
Čeleď: užovkovití
(Colubridae)
Výskyt v povodí Rokytky:
Lítožnice
Délka: až 1,5 metru
(běžně však do l m )
Hmotnost:
Doba páření: od května
Doba březosti: 2 měsíce
Snůška:
až 60 vajec
průměr 30 vajec
Počet mláďat:
průměrně 30
Doba sezení: 8 - 1 0 dní
Doba péče o mláďata:
Potrava: ryby, žáby,
hlodavci, kroužkovci
Charakteristika: Jestli toužíte v přírodě spatřit živou užovku obojkovou, doporučuji Vám
lokalitu Lítožnice. Pokud se posadíte nebo pomalinku projdete po hrázi horního rybníka,
uslyšíte a uvidíte v pokoseném rákosí určitě nejednu užovku obojkovou. Užovka obojková je
naším nejhojnějším hadem. Poznáte ji bezpečně podle žlutých až oranžových půlměsíčků za
hlavou, zbytek těla je šedý až nahnědlý. Jde o výborného plavce. Skvěle se potápí a svou kořist
loví především právě ve vodě. Přestože má jed, není ho schopna kvůli absenci jedového
kanálku využít a svou kořist polyká živou.

Väväi1
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13.2 Jak pracovat s výukovým DVD
13.2.1 Potřebné softwarové zázemí
•

Microsoft Internet Explorer (popřípadě Mozzila firefox nebo jiný internetový prohlížeč,
ale bez příslušných doplňků v nich nelze spouštět video a audio ukázky)

13.2.2 Potřebné hardwarové zařízení
•

Reproduktory nebo sluchátka

•

Myš

13.2.3 Postup při spouštění
1.

V adresáři se jménem

příslušného

obratlovce

vyhledejte

soubor s jeho

jménem

(soubor typu dokument HTML) a spusťte jej. K plné funkci výukového programu není
zapotřebí přístup na internet, přestože budete pracovat v prostředí internetového
prohlížeče.
2.

Při spouštění může nastat následující problém - záleží na míře nastavení zabezpečení
vašeho

počítače!

Pokud

se

vám

na

obrazovce

objeví

následující

upozornění

(viz. obrázek), postupujte následovně...
t Z důvodu ochrany :abejpeťeni ;aka:ala aplikace Internet E>ploier teto webove «rance spustit skripty nebo ovladači prvky ActiveX, ktere by mohly přistupovat k poťitaíi. Dalii moinosti lobrarite klepnutím sem...
Váš prohlížeč nepodporuje nebo má vypnutou podopiu JavaScriptu Abyste mohli spustit tuto stránku, zapněte si podporu jazyka JavaScript
Pokud máte Windows X P s nainstalovaným ser\isnkn balíčkem 2, zapníte používám JavaScriptu. kliknete na informační panel a povolte zobrazit obsah stránky
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Pokud zobrazovaný akthui obsah neni zobrazen korektní, potom si nastavte v "Ovládacích panelech->\ložnosli Internetu Upřesnit"

F île Edt View Favorites B | Help
<?»
MaJ and News
Favorites &
JSJ
Pop-up Wocker
*ca *
Manage Add-ons...
C:\test.hi
' ¿3,So
Synchronce...
•.page h
M mght be able to access you computer II you huit Ihn page cfcc» here to alow * i
V corriger
«•«•*»* vvndows Update
Windows Messengei
Show Pelated linií

zatrhněte piosim možnost "Povolit akthui obsah"

General Secuiy Privacy Cortert Connection: Piopams Advanced
Settingt

Alow active content liom CD ! to .un on My Compute.
Alow active content to lun m lies on My Computei
Alow ".ottware to .un or r,;tal even i the -.«nature is mvakd
Počitať I Chráněny reiim: Vypnuto

3.

Při kliknutí na lištu „Z důvodů ochrany zabezpečení...", se vám objeví okno se třemi
možnostmi, zvolte možnost „Povolit zablokovaný obsah..." (postup je zobrazen na
následujícím obrázku).
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X

Povolit {«blokovaný obsah..
Jakeje rwko?

Váš prohkžeč nepodporuje nebo má vypnutou podoptu JavaScriptu Abyste mohH spustit tuto stránku, zapnete si podporu jazyka J;
Pokud máte Windows X P s nainstalovaným servisním babíkem 2. zapněte používáni JavaScriptu. klikněte na informační panel a po\

Fíe Ed* v«w FavOl*«
Favontes TooKls HH
ee
lplp
5] 3j 'gj y Search

Dalil

'n,0'mM

3?
Favorite« f

* ^ C3

fj C;\t«t.htfN
T page ha« be«r tettntfed han >unr»ng aďvehcaolnl>enoglhtí be abie lo«1
accyai convJf

a«

11 you tnnt ihn page cfck hM
ei*et10toa*
acc«*« you I
1
1
More Information..
I nf ot mat kxi Bai Help
J

Pokud zobrazov aný aktivní obsah není zobrazen korektně potom si nastavte v "Ovládacích panelech- »Možnosti Internetu Upřesnit"

Fde Ed* View Favontes H^jH Help
gf
Mál and News
f• . [3 -i
*J Pop-up Blocker ; •
Manage Add-ons
V Q&,
C:\te« ht
SynchionKe...
Thn page ha; been le-.iicted wrxtows Lfcdate
el mgW be aWe lo acceti you con«xJei II youliuii It« page ckck heieio alowil lo accest you
Wndows Messenger
Show Pelated lm»í

zatrhněte ptosim možnost "Povolit aktivní obsah"

Internet Opliom
"? IS||
Genwal Secuiíy Pnvacy Cortert C0in
1eclion; Piogr»ni Advanced
SeOmgt
7.
^
i
3 Secmily
• Alow acive corm
te. liom CD:iunloion My Conipi^e«
M Alow acive cort*
on My ComtUei
mio lun m l*ři
P Alow:oHwaieioijn a miial even i ihe ignaiuie 1: invaM
f
Hotovo

4.

Po spuštění tohoto

# Počítač | Chráněny režim: Vypnuto

povelu se vám

ukáže

následující dialogové okno

aktivního obsahu, jako jsou skripty nebo prvky activeX...".

•»100N, -

„Povolení

Zvolte možnost ANO.

Ohrožení počítače nehrozí. Výukový program byl během tvorby pravidelně kontrolován
aktuálním antivirovým programem ESET NOD32 a napadení virem prostřednictvím
tohoto výukového programu se nemusíte obávat. (Postup je zachycen na následujícím
obrázku).
I

Z důvodu ochrany ubezpečeni zakazala aplikace Internet bploier teto weboví strance spustit skripty nebo ovladači prvky ActiveX, kteie by mohly přistupovat k počítači. Datli možnosti zobrazíte klepnutím sem...

V á J prohbžee nepodporuje nebo má wpnutou podopru JavaScriptu Abyste mohH spustit tuto stránku, zapněte si podporu jazyka JavaScript
Pokud máte Windows X P s nainstalovaným servisním baHčkem 2, zapněte používáni Jav aScriptu, klikněte na informační panel a povolte zobrazit obsah stránky

Fíe £<* V*w Favortes Tools Hefe
^ Jl

V /

gp
C3 $

Favo.«W f

O Thapagehaibe.en leitnctad liom lurmng acbvelanc)onlhal mtf* be abte lo
otsa
ycocur corrpulDi II you Innt tNi paga. ckck heie 10 alow «to acc
compul
Mo«e Inlonnaton...
Inřoimation Bai Help
Pokud zobrazovaný aktivní obsah n e « zobrazen korektně potoi

Upozorněni zabezpečeni

Fíe Edt V*w Favorit« HHM Help
Maí and News
Pop-up 8todei
M*->age Add-ons.,,
L:\test.ht
Synth» once...
I, Th.špageti
s page hai been .estncted w^dows update
compUet
Wir>doiv$ Mess^je,
Show Related links

!

Povoleni aktivního obsahu jako jsou skripty a ovladači prvky ActiveX,
múíe byt uirtečne.
múie víak dojit k potkozeni počítače.
Opravdu chcete, aby tento soubor spustil aktivní obsah?

zatrhněte piosim možnost "Povolit aktivni obsah"

Geneial Securty Pnvacy Cortem Connechon; Propan«' Advanced
$e<trig>
^ Securty
- jn
p Alow acilve comert liom COt 10 lun on My Co»ku>«
• Alow achve cortert lo iun .. I4e: on My Compulei
:o"wa"10 ,un 01
8ven * »he s-onaUKe is mvaM
P
r Hotovo
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13.2.4 Práce s výukovým DVD
1.

Nacházíte se v prostředí výukového programu, který byl vytvořen Jakubem Kaprem
v rámci jeho diplomové práce. Prosím, respektujte následující pravidla:
a.

Program je možné vzhledem k autorským právům majitelů fotografií a audio a
videonahrávek využívat pouze ke vzdělávacím účelům a domácí

přípravě

studentů.
b.

Program nemůže být, bez vědomí autora Jakuba Kapra, dále šířen.

c.

Komerční

využití

je,

vzhledem

k autorským

právům

majitelů

fotografií,

nahrávek a textů, nezákonné.
2.

Výukové prostředí je koncipováno následovně:
a.

Vlevo se nachází aktivní obsah,

který Vám

umožňuje

přeskakovat

mezi

jednotlivými listy výukového programu. Pomocí znamének +/- umístěných nad
ním můžete rozbalit/sbalit nabídku multimediálních úkolů.
b.

Uprostřed je umístěna

samotná

plocha výukového

programu, se

kterou

budete pracovat. V její spodní části se nacházejí šipky. Žluté šipky slouží
k pohybu mezi jednotlivými listy. Zelenými šipkami obnovíte příslušný list, na
kterém právě pracujete.
c.

V horní části listu je umístěna nabídková lišta společnosti 4system, které vyrábí
a

distribuuje

program WBTExpress,

v jehož freeverzi byl vytvořen

tento

výukový program.

iQl Počítač |C hiiněny režim: Vypnuto
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3.

Po úvodním listu s fotografií příslušného zástupce povodí Rokytky, následuje list
s krátkým motivačním textem o příslušném zástupci.

• uvodm fotka
• Intro

»•Teoretická tást
•
•
•
•

Shrnuti
Cvičeni
Cvičeni
Cvičeni

Na prvni setkáni s ledňáčkem nezapomenete, je
to barevné nezaměnitelný ptak a při trpělivém
navštěvovaní
povodi
Rokytky
ho
určité
zahlednete, protože jsem ho spatřil na teméř
všech pozorovaných lokalitach Brzy dostanete
„do oka" i jeho charakteristický let a budete si
naprosto jisti, jaky ptak to kolem Vas pravé
„prosvištél
Myslim. že jde o pravého krále
Rokytky.

1% PoťiUč | Chráněny re

Na následujícím listu se nachází úvod do multimediální části. J e zde umístěn návod pro
práci

s následujícími

multimediálními

ukázkami,

ve

kterých

bude

žák

aktivně

vyhledávat odpovědi na otázky vztahující se k životu probíraného zástupce.

Ledňáček řični - úvod do multimediální části
• úvodni fotka
• jntro
- • Teoretická čžst
[ : Video
D Zyufc

• tfití
nisat

• Video
• ghrnuti
• f vičeni

CD

• Cvičeni

tni

V následující části budete pracovat s
multimediálními
ukázkami.
pečlivé
poslouchejte text a pozorujte video, protože
s informacemi, které
are zzde získáte, budete
pracovat v těstově dtisti

w
ww».iMturtoio.cz

fll Počitid I Chráněny režim: Vypnuto
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5.

Multimediální část obsahuje nejprve videoukázku, ve které se žák pokouší vyhledat
některou z charakteristik příslušného živočicha.
www.4system.com

S B

Ledňáček řični - videoukázka (detail)

• uvodni fotka
• Intro
- • Teoretická část
• Video

• Zvuk

•
•
•
•

• Video
Utext
Shrnyti
Cvičeni
Cvičeni
Cvič en j

-

<«

¡ >»

kontakt

WBTE:

Na videoukázce vidíte ledňačka řičniho.
pokuste se ho co nejlepe popsat. Jak byste jej
charakterizovali na zakladé svých znalosti a
poznatků
získaných
sledováním
této
videoukázky?

AP Počitiť I Chráněny režim: Vypnuto

6.

Po videoukázce je v multimediální části umístěna audioukázka, ve které jsou obsaženy
odpovědi na otázky, vztahující se k probíranému zástupci.
.4system.com

• Zxufc

• teď

• video
• tasí
n ^hrnuti
• ÜVKS"J
• Cvičeni
• Cvičeni

«<

»>

kontakt

Nyní uslišite audioukázku s povídáním o Ledňáčku
říčním, pozorné si ji poslechnéte a hledejte
odpovédi na následujíc i otázky:
1. Jsou naši ledňáčci tažní nebo přes zimu zůstávají ve
svých lokalitách"?
2. Kdy nastává období námluv ledňáčka? A jak si
sameček ledňáčka namlouvá samičku?
3. Jakým způsobem a kde ledňáček hnízdi? Podílí se
na jeho hnízdění nějak i člověk?

p Počítač | Chráněny režim: Vypnuto
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7.

Po multimediálních ukázkách následuje stručná charakteristika příslušného zástupce. U
některých zástupců je umístěno několik multimediálních ukázek, obsahují-li některou
další zajímavost k probírané látce.

Ledňáček říční - charakteristika
• úvodní fotka
• Intro

- • l£2r$t!íkitisl

•
•
•
•

• Video
• Zvuk
• text
l : Video
• text
Shrnuti
Cvičeni
Cviženj
Cvičeni

Ledňáček je krásné barevny pták s modrozelenými
zády a rezavým bříškem, na hlavičce se obé
zbarveni prolínají a pestře zbarven je i dykovitý
zobák Od zobáku k týlu prochází bilo-hnédy pruh.
Letá velmi rychle a nizko nad vodou, přičemž se
charakteristicky
zvukové
projevuje
Hnízdo
ledňačka tvoři vyhrabaná vodorovná nora ve
strmém břehu, kterou si tvoři vlastním zobákem.

Počít ať | Chráněny >c

8.

Před

interaktivní

testovou

částí j e v programu

umístěno

shrnutí

nejdůležitějších

informací o příslušném zástupci. V e formátu, jaký můžete znát například ze zoologické
zahrady v Tróji.
fflB
• úvodní fotka
• Intro
- • Teoretická část
• Video

• Zaiás
• tfixt
• video

• te«I

• Shrnutí
n Cvičení

• £xá£Q!
n Cvičeni

Ledňáček říční - Shrnutí

WBTExpres-

Řád: sfostloprstí(Coraciifofmes)
Čeleď: ledňáčkoviti (Alcedimdae)
Výskyt: v povodí Rokytky se vyskytl na téméí všech
pozorovaných lokalitach Dolno Počernický rybník, Pískovna
Litožnice, Královice Podleský rybník
Délka: 15- 17cm
Rozpětí křídel: 2ř-cm
Hmotnost: 40g
w
Doba hnízděni: duben červenec
Snůika: 6 - 7 kulovitých vajec
Doba sezeni: 23 - 27 dnú sedí £ i :
Dcba rodičovské páče cca 30dni
Potrava: Ryby, vodní hmyz

iQl Počítač | C hraniny leiím: Vypnuto
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9.

Interaktivní testová část, je tvořena několika typy úloh např.:
a.

S výběrem odpovědi.

Nčco o potraviik li zvyklostech ledňáčka.

• úvodní fnfrfl
• lota

Béhem poslechu a pozorování ukázky lovu ledňáčka
říčního, jste si mohli vírmnout, jakým způsobem
ledňáček pozře rybku. Vyberte správnou odpověď

- • Teoretický

n vid£2
• ¿xuk
•tfiil
• Videq
• Lfiil

• Shrnuti
• Cvičen

• Cvičeni

• Cviček

•

rybku polyká ocasní ploutví napřed

U

fyWíu polyká hřbetem nahoru

l J rybku polyká hlavou napřed
J

rybku polyká prsním, ploutvemi nahoru

*

b.

PoťrtJČ I Ch> jnen, rtiím: V

Odpovědí typu ano/ne, přiřazováním obrázků k pojmům nebo jinou formou...
« «

• u.Qdni fotkj

D Intro
- • Teoretická t
H Video
• Zvuk

• teíi

•
•
•
•

• Video
• text
Shrnuti
Cvičeni
Cvičen)
Cvičení

edrtAťrj v /jmi...

| » »

I

kontakt

Pokud j s t e bedlivé poslouchali audloukázku
dokážete odpovědět na následující otázku...'

Sledováním k r a j k o v a n ý c h l e d ň á i k ú « n i c h dospěli
Ce5ti oimlologove k poznalku že " n a 5 r ledňáčci na
zimu láhnou d o leple|4ich kra|ú

O Ano
O N*

I

m
- f

AT

V

"

i

I* Pocítíc I Chrtnény tti.m Vypnuto
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10. Pokud to bylo možné, jsou v testové části umístěny i otázky, které se vztahují
k příslušnému zástupci, ale vystupují z rámce biologie a přírodních věd.
| «< | »> | kontakt
fflB
• úvodní fotka

• Intfo

r ] Video
• Zvijk

• t£ž!
• Video

•
•
•
•

• t££l

Shrnuti
Cvičeni
Cvičen.
Cvičení

I edíiáček H< ní jako osobní znak Českého krále

«o

Neví se pořádně proč, ale ledňáček se
stal osobním znakem jednoho z našich
významných králů...
Věděli byste kterého?

O Karla IV
O Jifíka z Podétxad
O Václava IV
O Zikmunda

k

% Počítač | Chuntny reíím: Vypnuto

13.2.5 Shrnutí
Věřím, že Vás e-learningová forma vzdělávání zaujme a v rámci práce s tímto materiálem
získáte některé nové poznatky o přírodě, které Vás inspirují a obohatí.

13.2.6 Poděkování
Děkuji společnosti www.naturfoto.cz za možnost využití jejich fotografií při tvorbě tohoto
výukového programu.
Děkuji společnosti Radioservis, a.s. za možnost využití kompletu CD: Ptáci - Hlas pro tento den.
Děkuji Základní škole Bratří Jandusů za spolupráci při tvorbě tohoto výukového materiálu a
nejen jeho.
Děkuji společnosti 4system za umožnění práce ve freeverzi programu WBTExpress.
Děkuji Bc.Tereze Odcházelové

za věcné

a inspirující

připomínky

během tvorby

tohoto

výukového materiálu.
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1 4 Povolení
14.1 Český rozhlas
Dobrý den,
k těmto účelům můžete nahrávky využít.
Zdravím a děkujeme,
Mgr. Kateřina Konopásková
ředitelka
Radioservis, a. s.
vydavatelství Českého rozhlasu
vydáváme CD, knihy a Týdeník Rozhlas
www.radioservis-as.cz
kkonopas@rozhlas.cz
tel./fax: 222 713 037
Jeseniova 36,130 00 Praha 3
—

Originál Message

—

From: <jakubkapr(5)seznam.cz>
To: <katerina.konopaskova(5>rozhlas.cz>
Sent: Thursday, December 18, 2008 10:36 A M
Subject: Hlas pro tento den - žádost o možnost využití ve výuce a při tvorbě
diplomové práce

Dobrý den,
jsem student Pedagogické fakulty UK, před měsícem jsem si zakoupil Váš 9 CD
komplet Ptáci - „Hlas pro tento den". Velmi mi pomohl při učení poznávání
ptáků v přírodě. Chtěl bych Vás požádat o povolení využít některé nahrávky
(cca 20) při výuce biologie a tvorbě své diplomové práce zabývající se
možností využít kombinaci práce žáků v terénu a následným doplněním učiva s
využitím multimediálních pomůcek.
Děkuji za odpověď,
Jakub Kapr (PedF UK, Bi + Ch, 6.ročník)

14.2 Naturfoto.cz
Dobrý den,
máte náš souhlas.
S pozdravem
Jiří Bohdal

Originál Message
From: <jakubkapr(5)seznam.cz>
To: <info(Snaturfoto.cz>
Sent: Thursday, December 18, 2008 11:07 A M
Subject: povolení umístit fotky do diplomové práce

Dobrý den,
jsem student Pedagogické fakulty UK. Vaše fotky mi velmi pomáhají při
určování zvířat v přírodě. Chtěl bych Vás požádat o povolení využít některé
fotografie při výuce biologie a tvorbě mojí diplomové práce, zabývající se
možností využít kombinaci práce žáků v terénu a následným doplněním učiva s
využitím multimediálních pomůcek. Fotky nebudu nijak upravovat, zanechám je
s označením, autora fotografie uvedu v literatuře a v elektronické verzi
diplomové práce pod každou fotografii umístím hypertextový odkaz na Vaše
stránky.
Děkuji za odpověď,
Jakub Kapr (PedF UK, Bi + Ch, 6.ročník)

