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Abstrakt 

JUHASOVÁ, P., Úlohy ze zoologie bezobratlých a jejich využití ve volnočasových 

aktivitách. Diplomová práce, vedoucí: Mgr. Dagmar Říhová. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. 94 s. 

 

 V předložené diplomové práci byly navrženy praktické úlohy z biologie 

bezobratlých cílené pro zájmové přírodovědné útvary.  

 Nalezneme zde detailní návody na pokusy a pozorování i odlov bezobratlých 

živočichů. Jsou zde popsány i dlouhodobější projekty v podobě úlohy badatelsky 

orientovaného vyučování, výroby obydlí pro bezobratlé venku a jejich chovu v interiéru. 

Úlohy byly z valné většiny ověřeny v praxi ve dvou přírodovědných kroužcích, které 

navštěvuje celkem 30 účastníků.  

 Cílem těchto úloh je zatraktivnění a zpřístupnění přírodních věd širšímu publiku a 

zkvalitnění jejich prezentace, ale také vzbuzení kladného vztahu k přírodě a všem živým 

tvorům. Inspiraci zde naleznou nejen vedoucí zájmových útvarů, ale také učitelé, kteří 

chtějí do výuky zařadit praktické činnosti s živočichy. 

 

Klíčová slova: bezobratlí živočichové, pokus, pozorování, chov, BOV 

 

  



 
 

Abstract  

JUHASOVÁ, P., Invertebrate Lectures And Their Use In Leisure Lessons. Master thesis.  

Praha: Charles univerzsity in Prague, Faculty of Education, 2016. 94 s. 

 

 In this diploma thesis, practical tasks focused on invertebrate biology are presented. 

They are targeted for science hobby groups.  

 Detailed instructions for experiments and observations as well as for capturing 

invertebrates can be found in this diploma thesis. There are described also long-term 

projects in the form of inquiry-based teaching tasks, construction of man-made outdoor 

insect nests (so-called “insect hostels”) and also the indoor invertebrate keepings. The vast 

majority of tasks were tested in practice in two science hobby groups, attended by a total of 

30 participants. 

 The aim of these tasks is to increase the attractiveness and accessibility of natural 

science to a wider audience and improving its presentation, but also to arouse positive 

attitude to nature and all living creatures. Inspiration will be found there not only by 

leaders of natural science clubs, but also by teachers, who want to incorporate practical 

work with animals into teaching. 

 

Key words: invertebrates, experiment, observation, breeding, inquiry-based edusdion, IBE
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1 Úvod 

 Zájmová činnost kroužků a oddílů má svou nezastupitelnou roli v přírodovědném 

vzdělávání. V těchto skupinách se můžeme věnovat praktickým činnostem a projektům 

dlouhodobějšího charakteru, které ve výuce na školách většinou nejsou uskutečnitelné. 

Poskytneme tak rozvoj nadaným žákům a žákům se zájmem o přírodní vědy, a mnozí další 

si v kroužku či oddíle přírodní vědy oblíbí a získají také pozitivní vztah k přírodě a všemu 

živému. 

 To vše je také mým cílem vedoucího přírodovědného kroužku, který již čtvrtým 

rokem vedu na středisku ekologické výchovy Chaloupky, o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí. 

Za tu dobu jsem sama poznala, jak je mnohdy těžké každý týden připravit program 

kroužku, který by zaujal, nadchl a zároveň by splňoval výše popsané cíle. Proto jsem se 

pokusila o sepsání námětů pro činnosti v zájmových útvarech, které jsou vyzkoušené a 

podle návodu v praxi dobře realizovatelné. Bezobratlí živočichové byli vybráni, protože 

jsou dobře dostupní, jednoduše se získávají a manipulace s nimi není omezena zákonem.  

 Práce zahrnuje z valné většiny ověřené popisy atraktivních pokusů a pozorování i 

návody na lov bezobratlých. Protože je velice přínosné se v přírodovědných kroužcích a 

oddílech věnovat i dlouhodobým projektům, popisuji zde i několik možností, jak vyrobit 

obydlí pro některé bezobratlé venku (např. pro čmeláky, samotářské včely nebo škvory), 

ale také jak zařídit chovy v interiérech. Do práce byly vybrány aktivity a činnosti, které 

účastníky nejvíce zaujaly a bavily a zároveň mají potenciál zkvalitnění a zpřístupnění 

výuky přírodopisu na ZŠ a biologie na SŠ. Proto tyto návody mohou být také inspirací pro 

učitele na ZŠ a SŠ, kteří chtějí svůj obor posunout od encyklopedismu k praktickému 

bádání a zkoumání. Jednotlivé návody jsou označeny přitažlivé názvy, aby to přitáhlo 

řešitele.  

 Kroužky a oddíly jsou v neposlední řadě velkou školou pedagogiky pro jejich 

vedoucí. Jsou totiž nuceni posouvat hranice svých možností stále dál. Jedinou jejich zbraní 

k udržení kázně je udělat program tak aby účastníky bavil, nadchl a motivoval. Dovoluji si 

tvrdit, že většinu svých pedagogických dovedností jsem se naučila při práci vedoucího 

kroužku. Doporučuji všem, nejen začínajícím pedagogům, se na tuto dobrodružnou cestu 

vydat. 
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2 Přírodovědné vzdělávání 

2.1 Přírodovědné vzdělávání na školách a ve volnočasových aktivitách 

Přírodovědný kroužek je důležitou součástí přírodovědného vzdělávání, která 

napomáhá motivaci žáků ke studiu přírodních věd a také tyto vědy zpřístupňuje, 

zatraktivňuje, dělá je srozumitelnějšími a budí zájem k jejich dalšímu studiu. To může být 

jednou z možností, která pomůže zvrátit trend poklesu zájmu o studium technických a 

přírodovědných oborů.   

Papáček (2010b) zmiňuje zprávu společnosti White Wolf Consulting z roku 2009 

(White Wolf Consulting 2009), která jasně konstatuje snižující se zájem o přírodovědné a 

technické obory. Průvodním jevem je také to, že s přibývajícími roky školní docházky se 

vytváří globální odmítavý a generově posílený postoj k přírodním vědám. Důvodem je, že 

je žáci považují za obtížné, striktně dané a náročné a to i přesto, že jinak jsou pokládány za 

zajímavé a perspektivní. Dále zpráva konstatuje, že středoškolští studenti odmítají 

přírodovědné předměty ve větší míře než žáci základních škol, a dívky více než chlapci. 

Dále Papáček (2010b) cituje i výzkum PISA z roku 2006, který ukázal, že čeští žáci v té 

době měli osvojeno velké množství přírodovědných poznatků a teorií, problémy jim ale 

dělalo samostatné uvažování o přírodovědných problémech a jejich zkoumání na 

přiměřené mentální úrovni včetně vytváření hypotéz, hledání a navrhování cest řešení, 

interpretce zjištěných dat a formulace a argumentace závěrů. Jedním z důvodů vidí tato 

zpráva v tom, že potenciál a možnosti prezentace technických a přírodovědných oborů 

ještě není plně využit.  

Již Altmann (1979) ve svém Praktiku ze zoologie píše: 

„Ve výuce biologie, podobně jako v jiných předmětech, je dnes v celém světě 

oprávněně kritizován encyklopedismus, tj. snaha seznámit žáky s celým obsahem současné 

vědecké biologie. Proto se i ve výuce biologie přechází k fundamentalismu, který pozorně 

vybírá z obsahu biologické vědy jen určité úseky a moderně je zpracovává pomocí 

aktivizujících metod pozorování a pokusu. Tento směr dává přednos hlubokým vědomostem 

o významných biologických jevech, ale s určitými mezerami vzhledem k celkovému obsahu 

biologické vědy. Výuka v duchu fundamentalismu probíhá tak, že se žáci na vybraných 

biologických jevech učí vědeckému pozorování, přičemž už částečně ovládají základní 

biologickou školní techniku.“ 
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Bohužel od té doby k velkému posunu na školách směrem od encyklopedismu, 

který před 37 lety Altmann kritizoval, nedošlo. Proto se metodami a formami, které 

pomáhají přírodovědné a technické obory lépe prezentovat a žákům zpřístupnit, budeme 

zabývat v další kapitole – 2.2  Metody a inspirace pro přírodovědné vzdělávání. 

Dobrým příkladem přístupu k přírodovědnému vzdělávání je paní učitelka Ichová 

(2015), která se podělila o svou praxi v článku v časopisu Živa. Jako zásadní věc, která 

napomáhá k úspěchu studentů Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, se zaměřením 

na matematiku a přírodní vědy v předmětových olympiádách z přírodovědných předmětů, 

založení přírodovědného kroužku pro nejmladší studenty, kde získají základní vztah k 

biologii. V rámci tohoto kroužku s dětmi jezdí do přírody, využívají odborné exkurze 

Přírodovědné fakultu Jihočeské univerzity a Cally – Sdružení pro záchranu prostředí, 

pořádají letní tábory a víkendové akce. Součástí činnosti kroužku je i tzv. práce pro 

přírodu, což obnáší vysazování stromů, hrabání stařiny, stavění ptačích budek a jejich 

následné monitorování apod. Činnost kroužku navíc pomáhá rozvoji dobrých vztahů mezi 

žáky různých ročníků. 

Za svůj poslední úspěch ve výuce biologie považuje Ichová (2015) založení 

včelařského kroužku. Chodí tam chlapci, které například botanika moc nezajímala. Ale 

jakmile si pořídili vlastní včelstvo, začali pozorovat, kdy rozkvétá líska, jestli mají v okolí 

dostatek nektarodárných rostlin a dokonce sledují předpověď počasí.  
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2.2 Metody a inspirace pro přírodovědné vzdělávání  

„Vyučovacími metodami ve výuce biologie rozumíme práci učitele, která při 

respektování vývoje poznávacích schopností, didaktických zásad a vytčeného vzdělávacího 

a výchovného cíle umožňuje žákům osvojovat si základy biologické vědy a získané 

vědomosti, dovednosti a návyky uplatňovat v praxi“(Altmann, 1975). 

 

2.2.1 Pozorování a pokus 

Pozorování a pokus jsou pro žáky nejatraktivnější vyučovací metody, proto jsou 

velice vhodné pro využití ve volnočasových zájmových kroužcích. Žáci při nich pracují 

samostatně dle pracovního návodu a pouze za koordinace vedoucího zájmového útvaru. 

Průběh a výsledky pozorování či pokusu poté zaznamenávají do protokolu nebo 

pracovního listu. Tyto praktické metody mohou některá témata, někdy neatraktivní, 

obtížně představitelná či pochopitelná, žákům zpřístupnit a motivovat je k jejich 

prozkoumání. Podle Altmanna (1975) výuka biologie je úspěšná a přináší trvalé vědomosti 

žáků pouze tehdy, když je opřena o metody samostatné práce žáků pod učitelovým 

vedením a to hlavně při řízeném pozorování a při pokusu. 

Pozorování 

Pozorování má ze všech vyučovaných předmětů právě v biologii největší význam. 

Touto metodou učitel předá jasné a konkrétní představy o přírodních jevech a dějích a 

zároveň i odborné pojmy. Výsledky, které žáci získají pozorováním, jsou východiskem pro 

veškeré vědění žáků o živé přírodě. Při pozorování žáci samostatně nebo pod učitelovým 

vedením studují biologické jevy a změny, ke kterým dochází, aniž by do nich v jejich 

průběhu zasahovali (Altmann, 1975). Cílem těchto aktivit je popis skutečností, ale i 

vysvětlení vypozorovaných jevů. Je důležité žáky upozornit, na co se mají zaměřit, jak 

bude celá aktivita probíhat, eventuálně jim zadat otázky, na které mají hledat v průběhu 

pozorování odpověď. Ve výuce lze využít tzv. komparativní pozorování, kdy žák 

porovnává rozdíly mezi pozorovanými objekty (Pavlasová, 2013). Při této metodě je 

důležité zohlednit stupeň obtížnosti, dosavadní přípravu žáků po stránce teoretické i 

praktické. Přihlíží také k věku žáků, k charakteru práce a k rozsahu závěrů, ke kterým mají 

žáci v průběhu pozorování dojít (Altmann, 1975).  
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Výukové pomůcky a přírodniny musí učitel pečlivě vybírat a zohlednit jejich 

životnost a příslušným způsobem je upravit, konzervovat a uskladnit. Ideální je, když je 

mají žáci objekty pozorování k dispozici v lavici (Pavlasová, 2013). 

Pokus 

„Pokus je pozorování biologických jevů za uměle vytvořených podmínek, které 

dovolují záměrně měnit jednotlivé faktory biologického jevu.“ (Altmann, 1975) 

 Praktická činnost během pokusu umožňuje vytvořit kladný vztah žáka ke 

zkoumanému objektu. Metodou pokusu si žáci prakticky ověří teoretické učivo.  Někdy je 

pokus jedinou možností, jak vysvětlit biologické jevy tak, aby byly snadno pochopitelné. 

Pokus by proto neměl být vedlejší vyučovací metodou, ale metodou hlavní ve spojení 

s dalšími metodami jako výkladem nebo rozhovorem. Praktické využití pokusů 

v přírodovědném vzdělávání pěstuje v žácích dovednosti a návyky laboratorní práce, 

metodiku a techniku experimentu. Žáci tyto získané zkušenosti využijí v budoucím 

povolání nebo při studiu na vysoké škole. 

 Je důležité, aby učitel na začátku pokus vhodně uvedl a motivoval žáky a po 

skončení se vrátil k rozhovoru a formulaci průběhu a závěru, který z pokusu vyplývá 

(Altmann, 1975). Jsou dva způsoby, jak pokus s žáky provádět. V prvním případě provádí 

pokus učitel a žáci ho pozorují.  V druhém případě provádí pokus sami žáci, což je více 

žádoucí, protože se tak učí pracovat s biologickým materiálem, laboratorními pomůckami, 

zaznamenávat průběh své práce a vyhodnocovat výsledky. Můžeme provádět krátké 

pokusy přímo ve vyučovacích hodinách, náročnější třeba v laboratorních pracích, nebo 

pokusy několikadenní (např. klíčení různých rostlin, pohyby rostlin za světlem atd.), které 

vyhodnocujeme buď průběžně, nebo v následujících hodinách (Pavlasová, 2013). 
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2.2.2 Badatelsky orientované vyučování (BOV) 

Do badatelsky orientovaného přírodovědného vyučování je vkládáno mnoho nadějí, 

protože tato metoda by mohla napomoci k větší motivaci žáků i ke zvýšení jejich zájmu o 

přírodovědné obory a zároveň i k rozvoji jejich kritického myšlení, kreativity a rozvoje 

jejich schopnosti řešit problémy (Papáček, 2010a). Proto je také ideální metodou pro 

zájmové kroužky, kde jsou aktivizační metody ideální pro motivaci účastníků. Současně se 

také v zájmových útvarech setkáváme s nadanými žáky, kterým tato metoda poskytne 

dostatečný prostor k uplatnění jejich schopností a vědomostí. 

Učitel je v BOV zasvěceným průvodcem při řešení problému a vede žáka postupem 

podobným, jako při reálném výzkumu. Pomáhá žákům s formulací hypotéz, se stanovením 

metod řešení, přes získání výsledků zjištěných metodikou, na které se žáci s učitelem 

dohodli, až k diskusi a závěrům. Nepředává tedy učivo výkladem v hotové podobě. Žáci do 

jisté míry samostatně ve spolupráci se spolužáky formulují problém, navrhují metodu jeho 

řešení, vyhledávají informace, řeší problém v diskusi a tímto způsobem získávají důležité 

kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti (Papáček, 2010b). 

Žák by si s pomocí učitele měl cestu k řešení problému najít sám nebo se o to 

alespoň pokusit. Může vyzkoušet osvědčené postupy, které se používají v přírodních 

vědách jako pokus, pozorování, simulace nebo hledání informací z různých zdrojů. Nejde 

o to rutinně zvládat badatelské kroky, důležitý je způsob, jak žák při bádání přemýšlí. Měl 

by přicházet s nápady, testovat své hypotézy, nebát se udělat chybu (Votápková a kol., 

2013). 

Činnostní a badatelský charakter výuky je preferován i v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání v cílovém zaměření vzdělávacích oblastí Člověk a jeho 

svět a Člověk a příroda. BOV zároveň vhodně rozvíjí kompetence k učení a řešení 

problémů, kompetence pracovní a komunikativní. Je doporučeno jeho užití i 

v Doporučených očekávaných výstupech pro environmentální výchovu, metodické 

podpoře pro výuku průřezových témat v základních školách (Votápková a kol., 2013). 
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Dovednosti, které BOV rozvíjí podle Votápkové a kol. (2013) 

Kritické myšlení – schopnost klást otázky a položit správnou otázku ve správnou chvíli. 

Přezkoumávat to, co vidím, slyším, čtu.  

Práce s chybou – když se něco nedaří, žák zkoumá, proč tomu tak je. Nepřijme nezdar 

jako fakt, ale pátrá po příčinách. 

Čtenářské dovednosti – při čtení žák textu nejen porozumí, ale dokáže v něm objevit 

rozpory nebo naopak souvislosti. Svými slovy vysvětlí, o čem četl a jaký na to má názor. 

Spolupráce – badatelské učení probíhá v menších skupinkách, ve kterých žáci pracují a 

komunikují spolu, nebo dokonce v týmech, kde má každý vymezenou svou roli. 

Komunikační dovednosti – trénují se při skupinové práci, ale také když žáci mluví sami 

za sebe při předávání instrukcí, vysvětlování, jak probíhal pokus i při prezentování 

výsledků ostatním spolužákům. 

Ovládání multimédií – při zdokumentování pokusu používá fotoaparát, zapisuje data do 

tabulek v počítači nebo udělá prezentaci z fotografií. 

Eastwell (2009), Papáček (2010b) a Stuchlíková (2010) analyzovali výhody a 

nevýhody, rizika a šance BOV z různých pohledů. Učitel musí počítat s rizikem, že i 

přesto, že postupuje podle předem pečlivě připraveného postupu a podrobných příprav, 

jeho vyučování nenaplní předpoklady a nedosáhne stanoveného cíle. Je vždy riziko, že při 

BOV se věc zčásti či zcela nepovede. Ale i takovou situaci lze využít v souladu s cíly 

BOV. BOV klade vysoké nároky na připravenost učitele, jeho tvořivost, flexibilitu, ale i 

odvahu. Kromě výhod má i svá rizika a existují i překážky v jeho zavádění. 

 Stuchlíková (2010) shrnula omezení BOV, které popsala řada autorů, např. 

Edelson, Gordin a Pea (1999), takto:  
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Přínosy BOV  

 vytváření obecné schopnosti hledat a objevovat  

 speciální schopnosti a dovednosti potřebné pro zkoumání  

 zlepšené porozumění vědeckým pojmům  

 objevování vědeckých principů  

 zvýšení citlivosti na nedostatky ve vlastních znalostech a jejich doplňování cestou 

systematického zkoumání, upřesňování a využívání dosavadních znalostí  

 

Obtíže při zavádění BOV:  

 motivace studentů  

 dovednosti studentů potřebné pro zkoumání  

 nedostatečnost studentských dosavadních znalostí  

 omezení možné realizace – čas, zdroje, učební plány atd.  

 

Pro překonání těchto překážek je důležitá změna ve způsobu výuky a znamená proměnu 

myšlení na školách a nejen v ČR. V souladu s touto změnou je podpora a rozvoj 

činnostního a zážitkového vyučováni, které rozvíjí kreativitu a schopnosti řešení problémů. 

Cílem badatelsky orientovaného vyučování je mimo jiné také rozvoj kritického myšlení 

žáků (Papáček, 2010a). 

Badatelsky orientované vyučování v praxi 

Při BOV je učitel průvodce žáka při bádání, nastíní postup výuky i metody, zadá 

úkoly, zprostředkuje pomůcky, doporučí literaturu. Dbá na to, aby se všichni žáci zapojili. 

Do myšlenkových pochodů a do práce žáků však pokud možno příliš nezasahuje. Pouze je 

koriguje a usměrňuje správným směrem (Votápková a kol., 2013). 

Stuchlíková (2010) rozděluje podle Eastwella (2009) badatelsky orientované 

vyučování na několik typů (viz obrázek 1): 
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 potvrzující bádání – otázka i postup jsou studentům poskytnuty, výsledky 

jsou známy, jde o to je vlastní praxí ověřit; 

 strukturované bádání – otázku i možný postup sděluje učitel, studenti na 

tomto základě formulují vysvětlení studovaného jevu; 

 nasměrované bádání – učitel dává výzkumnou otázku, studenti vytvářejí 

metodický postup a realizují jej; 

 otevřené bádání – žáci si sami formulují problém, promýšlejí postup, 

provádějí šetření a formulují výsledky 

 

 

Obrázek 1: Znázornění vzájemného poměru zapojení učitele a žáka při BOV podle 

Votápkové a kol. (2013). 

 

Votápková a kol. (2013) rozdělili badatelský cyklus do 4 kroků a každý z nich ještě na 

dílčí krůčky, které mohou být s žáky postupně nacvičeny. Žáci tak mají prostor, aby 

dovednosti BOV postupně zvládli. 
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1. Co chci řešit  

 motivace 

 získávání informací 

 kladení otázek 

 výběr výzkumné otázky 

 

2. Přicházím s domněnkou  

 formulace hypotézy 

 

3. Jak zjistím, zda mám pravdu  

 plánování a příprava pokusu 

 provedení pokusu 

 zaznamenávání pokusu 

 vyhodnocení dat 

 

4. Na konci cesty sklízím ovoce své práce  

 formulace závěrů 

 návrat k hypotéze 

 hledání souvislostí 

 prezentace 

 kladení nových otázek 
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2.2.3 Didaktická hra 

Didaktické hry dobře poslouží k zopakování probraného učiva zábavnou formou. 

Může se stát také odpočinkovou vsuvkou ve výuce, nebo odměnou pro ty, co jsou brzo 

hotoví se zadanou prací (Pavlasová, 2013). Velice vhodné je využití her při volnočasových 

aktivitách. Jejich využíváním v oddílech a malých organizovaných skupinách učíme děti 

poctivosti, kázni, kamarádství, ohleduplnosti k mladším i respektu ke starším. Hry děti učí 

samostatnému rozhodování a převzetí zodpovědnosti za své rozhodnutí (Hájek a kol., 

2004). 

Hry mají být zajímavé, zaměstnat nejlépe všechny členy skupiny, rozvíjet myšlení i 

pohybové schopnosti dětí. Musejí umožnit vítězství i smíření s prohrou a být přiměřené 

věku dětí a jejich schopnostem (Hájek a kol., 2004). Základním rysem hry je dynamika a 

střídání počátečního napětí a uvolnění skrytého v řešení, které se opakuje bez definitivního 

konce. Smyslem hry může být více skutečností. Pro zajímavost zde můžeme uvést např., že 

veškerá mláďata si hrají proto, že potřebují uvolnit energii, ve hře také ožívají činnosti 

předků, hra se může stát také pomocníkem řešení vnitřních konfliktů lidí. Hru také 

můžeme považovat za procvičování instinktů důležitých pro další život dítěte a pomáhá 

zvládnout nové situace a získávat životní zkušenosti. V neposlední řadě ve hře člověk také 

pookřeje a obnovuje své síly, projevujeme v ní radost ze života a také patří k aktivnímu 

odpočinku (Neumann, 2014). 

Hru můžeme použít pouze pro zábavu, ale má v sobě skrytý potenciál. Ten můžeme 

využít jako základní prostředek komunikace mezi učitelem a studenty, základní impuls pro 

změnu fungování skupiny, osobního potenciálu jednotlivce či míry jeho porozumění 

určitému problému. Překážkami při zařazování hry do výuky jsou hlavně prostorové a 

časové zvyklosti ve vyučování na škole. Proto je prospěšné zařazovat do výuky např. 

projektové dny nebo několikadenní pobytové akce (Činčera, 2007). 

Použití hry jako výukové metody by mělo sledovat konkrétní výukový cíl, který by 

se v přírodovědném vzdělávání měl týkat učiva biologie. Zkušený učitel si vytvoří hru 

sám, nebo si přizpůsobí nalezenou hru v literatuře svému konkrétnímu cíli a skupině, 

kterou vede (Pavlasová, 2013). 

Aby hra byla úspěšná a splnila své cíle, měl by učitel či vedoucí volnočasových 

aktivit dodržovat tyto zásady popsané Hájkem a kol. (2004): 
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Pravidla hry  

Vysvětlujeme jasně a srozumitelně, od jednoduchých ke složitějším. Raději dvakrát 

vysvětlíme, co se nesmí.  

Prostor – kam se smí 

Je nutné přesně vymezit hranice hry, zejména v přírodě. Můžeme např. určit signál na 

svolávání na určitém místě, nebo vyznačit hranice fáborky, provazem nebo přírodninami. 

Čas 

V publikacích se většinou uvádí, jak dlouho může hra trvat, jinak se musíme spolehnout na 

svůj odhad a zkušenost.  

Rozdělení hráčů 

Pokud se stane, že jsou skupiny o nestejném počtu členů, je lépe, když dítě bude v méně 

početnému družstvu hrát dvakrát, než když přejde jinam, kde třeba nechce být, jen kvůli 

tomu, aby se vyrovnaly počty.  Vylučování dětí ve hrách také není dobré, je lepší je 

nahradit např. trestnými body nebo systémem zástav. Vyloučené děti se nudí a vyrušují 

ostatní. 

Rozhodčí 

Většinou je jím vedoucí, ale můžeme jím pověřit i starší dítě ze skupiny. Musí být 

spravedlivý a nestranný. 

Hodnocení 

Po skončení hry zhodnotíme průběh a vyhlásíme výsledky, protože nezhodnocená hra jako 

by nebyla. 

Má hrát vedoucí s dětmi? 

Pokud je to ve fyzických silách vedoucího, tak je zajisté přínosné, když hraje s dětmi. Hru 

by měl, ale dobře znát, protože její neznalost by mohla snížit jeho autoritu. Pokud jde o 

soutěž družstev, musejí mít i v dalších týmech rovnocenné partnery. 
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2.2.4 Kooperativní vyučování  

„Kooperace je vymezena jako schopnost více osob sledovat společný cíl, zaměřit na něj své 

jednání a účelně se k němu přibližovat. Při naplňování tohoto cíle by měli být všichni 

připraveni uplatnit své individuální schopnosti a dovednosti.“ (Čechová, 2006) 

Kooperativní učení se do výuky zařazuje proto, aby se žáci prostřednictvím 

spolupráce v malých skupinách posunuli individuálně dál. Opravdová kooperace, na rozdíl 

od skupinové práce, má dva efekty – přináší prospěch jednotlivci i skupině (Čechová, 

2006). 

 

Hlavní cíle a podmínky pro kooperativní vyučování podle Kasíkové (1999) jsou 

následující: 

Cíl 1: Rozvíjet schopnost žáka kooperovat – spolupracovat, rozvíjet tedy dovednosti 

potřebné k úspěšné spolupráci: 

 Otevřeně komunikovat 

 Připravenost poskytnout své schopnosti a dovednosti, přinášet představy 

 Umět se identifikovat se společným cílem a postupem 

 Přijímat zodpovědnost 

 Respektovat ostatní a jejich mínění 

 Konstruktivně jednat při konfliktech 

 Dávat a přijímat zpětnou vazbu 

 

Cíl 2: Zlepšovat kvalitu spolupracující skupiny spolupracující skupina tedy 

bude funkční, pokud: 

 Nepouští ze zřetele cíl a stanoví si postupné cíle 

 Sjednotí se na způsobu řešení a rozdělení úkolů 

 Všichni členové se podílejí na hledání cíle a cest a všichni se podílejí na 

rozdělených úkolech 

 Umí zhodnotit výsledky  

 Společně se bude podílet na úspěchu  
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Při realizaci kooperativního vyučování v praxi musíme zajistit ve skupině těchto 

5 podmínek kooperativního vyučování: 

1. Pozitivní vzájemná závislost 

Základem pozitivní vzájemné závislosti je vědomí, že jsem spojen s druhými tak, že mohu 

uspět, pouze pokud uspějí i druzí a můj neúspěch bude i neúspěchem skupiny. 

Pozitivní vzájemné závislosti můžeme tedy dosáhnout prostřednictvím společného cíle, 

prostřednictvím vhodné odměny nebo rozdělením zdrojů. Žáci však potřebují hlavně 

zpočátku některé pragmatické důvody pro to, aby si začali s učením pomáhat.  

2. Osobní odpovědnost 

Kromě odpovědnosti za své zvládnutí učiva jsou žáci ještě odpovědni za výsledky celé 

skupiny a za zvládnutí učiva ostatními členy skupiny. 

3. Interakce tváří v tvář 

Při kooperativním učení musí být žáci blízko sebe. Musí na sebe všichni vidět, prostor je 

zorganizován tak, aby mohli pohodlně komunikovat a nerušili ostatní. Žáci pracují 

v malých skupinách po 2–6 členech. 

Klíč, podle jakého jsou žáci rozděleni, záleží na cílech. Hledisko si učitel musí dobře 

promyslet, protože sestava skupin hodně ovlivňuje výsledek práce. 

4. Formování a využití sociálních dovedností 

Kooperativní učení nebude fungovat, pokud si žáci neumějí naslouchat, akceptovat jiné 

osobnosti a jejich názory, podporovat se navzájem, konstruktivně řešit konflikt názorů, vzít 

svěřenou roli v týmu zodpovědně a mnoho dalších dovedností. Pro rozvoj těchto 

dovedností by měl učitel využívat i aktivity, které nesouvisí s učivem (zahřívací aktivity, 

hraní rolí, nácvik ve dvojicích apod.) i vlastní učení v kooperujících skupinách. Při práci ve 

skupinách se tyto dovednosti dále rozvíjejí. 

5. Reflexe skupinové činnosti 

Žáci pracující kooperativně by měli svou práci reflektovat. Reflexe může být zaměřena 

pouze na sociální dovednost, na kterou se v dané době třída soustředí, může probíhat ústně 

či písemně, můžeme využít různé techniky využívající umělecké prostředky. 
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Vhodné otázky pro reflexi jsou např.: Zvládli jsme úkol? Mohl by být náš výsledek lepší? 

Co se nám povedlo? Co bychom mohli příště udělat lépe? Co bych mohl udělat příště lépe 

já sám? Co mě osobně pomohlo, abych se více zapojovala do skupinové práce, abych látku 

pochopila? Co mi při dnešní práci vadilo? Co bych chtěla vzkázat skupině? 

 

2.2.5 Zážitková pedagogika 

Zážitková pedagogika pracuje s emocemi, díky nimž si prožité lépe pamatujeme. 

Nejvíce poslouží tam, kde chceme žáků zprostředkovat nějakou chybějící zkušenost. 

Základním pravidlem je, že zážitek nemá být sám o sobě cílem, ale prostředkem k tomu, 

aby se žáci něco nového naučili a dověděli. Součástí zážitkové pedagogiky je 

dobrodružství, fyzické i psychické činnostní napětí. (Drahanská a kol., 2015). 

Cornell (2012) po letech zkušeností se zážitkovou výchovou zjistil, že existuje 

pořadí činností a her, které vždycky funguje, bez ohledu na věk a naladění skupiny, i 

nezávisle na prostředí. Tento systém Cornell nazval plynulé učení (flow leasing).  

 

Plynulé učení podle Cornella (2012) má tyto čtyři fáze: 

Fáze 1: Probuzení nadšení 

Zábavné hry a činnosti pomáhají rozproudit energii. Při výpravách do přírody je 

dobrý začátek nesmírně důležitý. Když začínáme živějšími hrami, je velmi pravděpodobné, 

že se účastníci naplno a s chutí zapojí do činnosti. Zábavné hry pomohou k rozpuštění 

počáteční nedůvěry a povzbuzení pasivních skupin k aktivnější účasti. 

Fáze 2: Zaměření pozornosti 

Na konci první fáze, během níž se probouzí nadšení, se lidé většinou dobře baví a 

jsou uvolnění. Tuhle energii nyní můžeme směřovat pomocí her ke klidnější pozornosti. 

Hry druhé fáze rozvíjejí ztišení a vnímavost. Učí lidi si lépe všímat, ale také pomáhají 

naladit srdce a mysl na krásu přírody. Tato fáze nemusí trvat dlouho, úplně stačí deset až 

patnáct minut. 
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Fáze 3: Přímý prožitek 

Třetí fáze se podobá fázi druhé, ale liší se od ní větší intenzitou a schopností 

vtáhnout lidi prostřednictvím her přímo do lůna přírody. Úlohou všech her třetí fáze je 

prohloubit intenzitu jednoho ze smyslů při vnímání přírody. 

„Přímé prožitky z přírody nám umožňují plněji vstoupit do ducha přírodního světa. 

Pomáhají nám objevovat uvnitř nás samých hlubší pocit sounáležitosti a porozumění. 

Pokud si lidé mají vytvořit lásku k Zemi a pocítit starosti o ni, potřebují zakusit tyto přímé 

prožitky. Jinak vědomosti zůstanou odtažité a teoretické a nikdy se člověk do hloubky 

nedotknou.“ (Cornell, 2012) 

Fáze 4: Sdílení inspirace 

Na konci třetí fáze by se měli účastníci nacházet v klidném a radostném 

rozpoložení. Nyní je vhodný čas nechat lidi mluvit o jejich dosavadních prožitcích z her. 

Sdílení zážitků posiluje pocit úžasu a stmeluje skupinu. 

 

2.2.6 Chov živočichů 

Přítomnost živého tvora ve třídě je přínosem, pokud jsou respektovány potřeby 

chovaného druhu a učitel na žáky vhodně didakticky působí (Jančaříková, 2008). Chov 

živočichů v profesionálně vedených zookoutcích pomáhá učitelům zajímavě vyučovat. 

Z hlediska volnočasových aktivit jsou právě chovatelské kroužky velice žádané a oblíbené 

(Kellnerová, 2013). 

Kellnerová (2013) také vyjmenovává přínosy, které chov zvířat na školách přináší: 

1. Zvýšení atraktivity budovy školy a získání jejího dobrého jména. 

2. Obohacení výuky – chovy můžeme využít při badatelsky orientovaném 

vyučování, školních projektech i odborných žákovských pracích. 

3. Nové zájmové kroužky – zoologický, chovatelský, teraristický, akvaristický atd. 

4. Terapeutické působení na děti prostřednictvím zvířat. 

5. Zajímavé, příjemné a atraktivní prostředí – na chodbě, v odborné učebně, na 

zahradě atd. 

6. Nové akce pro veřejnost – dny otevřených dveří, výstavy, prodejní burzy zvířat. 
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 Důležité je zmínit také přínos chovu různých druhů hmyzu, které můžeme využít 

k pozorování, pokusům a projektům ve výuce. Některé druhy hmyzu (potemník moučný, 

krátkokřídlé octomilky) lze chovat ve velkém jako levnou a snadno dosažitelnou potravou 

pro jiné druhy živočichů. Velice přínosná je také demonstrace jednotlivých stádií hmyzu, 

které bychom např. ve volné přírodě těžko pozorovali jako např. larvy mravkolva, larvy 

vážky, potápníka, komára atd. (Skuhravý a kol., 1968). 

Jančaříková (2008) popsala výzkum, který probíhal na 25 náhodně vybraných 

školských zařízeních. Na šesti chov exotických zvířat již existuje, v sedmi ho plánují, 

v dalších čtyřech chov nemají, ale pořádají různé aktivity a projekty s živočichy 

jednodenní a vícedenní. Vyjmenovává zvířata chovaná na školách: křečci, zakrslí králíci, 

morčata, pískomilové, žáby, želvy suchozemské i vodní, strašilky, pakobylky, achatiny, 

žížaly v kompostéru, korely, andulky a různí drobní živočichové v akváriích. Zvířata 

pozvaná byli psi učitelů i canisterapeutiční, morčat, křečci, králíci, pískomilové, zakrslí 

králíci, bílá myš, želvy, hadi. Při pořizování chovu učitelé nejvíce zvažují alergie žáků, 

cenovou dostupnost, méně zvažují nároky na péči, hluk a zápach. Učitelé v tomto výzkumu 

uvedli, že dětem vztah k zvířeti psychicky prospívá, zklidňuje je, přispívá k rozvoji jemné 

motoriky. Péče o zvíře buduje pozitivní rysy osobnostní např. schopnost vcítění a úctu 

k životu, zodpovědnost a pracovní dovednosti. 

 

2.2.7 Vztah k živočichům 

Děti dnes tráví většinu času v interiérech budov. Toulání se a prozkoumávání 

přírody a spontánní venkovní aktivity již téměř vymizely a byly nahrazeny virtuálním 

světem televize, počítačů a videoher, sportem pod dohledem a strukturovanými aktivitami. 

Děti jsou v dnešní době ve velké míře odděleny od přírody a vytvářejí si averze a strachy 

k živým tvorům (Rule, Zhbanová, 2012).  

Proto by mělo být jedním z hlavních cílů učitelů přírodopisu, biologie a programů 

zaměřených na ochranu přírody vytvoření pozitivního přístupu dětí k živým organismům. 

Přestože v posledních dekádách vědecké vzdělávání obvykle zanedbávalo emoce, pocity 

nebo obecně citové domény, postupně narůstá uvědomování si významu emocionálních 

procesů žáků. Ve vědecké a biologické pedagogice existují přinejmenším dvě zájmové 

linie týkající se role emocí v procesu vzdělávání. První linie zahrnuje efekt emocí na 
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výsledky učebních procesů. Druhá linie týkající se emocí ve vzdělávacích procesech se 

zabývá přístupem žáků k divokým zvířatům. Někteří živočichové jsou méně oblíbení a 

stávají se proto objekty lidského pronásledování (např. velcí predátoři), intolerance, 

nepravdivých mýtů nebo iracionálního strachu. Zvířata nám poskytují nesčetné příležitosti 

k detailnímu studiu svého chování, vnějšího vzhledu a životních cyklů. Výzkum prokázal, 

že školní vzdělávací programy zvyšují vědomosti žáků o zvířatech, zlepšují jejich přístup 

k živým tvorům, a že využití zvířat ve školním vyučování zvyšuje sociální integraci žáků a 

empatii a snižuje agresivitu (Randler a kol., 2012). 

 Rule a Zhbanová (2012) ve své studii dokázali, že praktická činnost se živými 

zvířaty, která jsou snadno uchovatelná ve školních laboratorních podmínkách, významně 

redukuje odpor a strach k živočichům, kteří jsou obecně označováni jako nepopulární. 

Doporučují tedy využívání živých zvířat v hodinách biologie po zvážení některých 

aspektů: 

 Nedoporučují invazivní experimenty (ubližování, zabíjení). Souhlasí se zákazem 

použití zvířat jako objektů pitev na základních školách.  

 Nedoporučují nutit žáky proti jejich vůli manipulovat se zvířaty a dotýkat se jich. 

Děti s vyšší mírou strachu by měly provádět pouze pozorování.  

 Doporučují učitelům diskutovat s žáky o etických aspektech používání živých 

tvorů ve vyučování. Doporučují mít zvířata ve třídě pouze krátkodobě z učebních 

důvodů a poté je vrátit do jejich přirozeného prostředí.  

 Zdůrazňují důležitost poskytnutí náležitých instrukcí o správném zacházení se 

zvířaty před započetím experimentů. Přínos použití živých tvorů ve vyučování by 

v žádném případě neměl převýšit nutnost etického zacházení se všemi žijícími 

stvořeními. 

 

 Vzhledem k zaměření diplomové práce bychom měli brát v úvahu tato doporučení 

Rule a Zhbanové (2012). Bezpodmínečný souhlas můžeme vyslovit druhému a čtvrtému 

bodu. První bod, kde se vyslovují pro zákaz použití zvířat jako objektů pitev na základních 

školách, musíme diskutovat a přenést do našeho prostředí. Samozřejmě, že nemůžeme 

pitvy živočichů nutit přes jejich nesouhlas vyučujícím nebo žákům, ale např. často 

používaná pitva žížaly na školách může být ku prospěchu a k biologii poznávání anatomie 

živočichů patří. K čtvrtému bodu bychom mohli dodat, že některé zvláště bezobratlé 
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živočichy lze chovat na školách dlouhodobě, za předpokladu dobře obhospodařovaného a 

etického chovu (např. žížaly ve vermikompostéru, pakobylky indické v insektáriu nebo 

vodní bezobratlé živočichy v akváriu). 

 Studie Randlera (2012) a Rule a Zhbanové (2012) podpořily myšlenku praktických 

úloh realizovaných s bezobratlými živočichy, protože právě oni často vzbuzují u dětí odpor 

a strach. Tyto úlohy jim mohou pomoci k získání kladného vztahu k těmto živočichům. 
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3 Praktická část 

V praktické části je popsáno 15 úloh, z velké části ověřených v praxi, které jsou 

vhodné k realizaci ve volnočasových aktivitách a některé i v rámci školní výuky na ZŠ a 

SŠ. Činnosti byly odzkoušeny v rámci činnosti dvou přírodovědných kroužků, které 

organizuje středisko ekologické výchovy Chaloupky o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí. Ve 

školním roce 2015/2016 tyto kroužky navštěvuje celkem 30 dětí.  

 

3.1 Pozorování a pokusy 

3.1.1 Kdopak by se světla bál?  

Cíl: Pozorovat reakci drobných korýšů na jednostranné osvětlení – pozitivní fototaxe 

Pokus nás zavede do světa miniaturních tvorů žijících ve vodě – hrotnatek a 

buchanek, které patří do skupiny korýši a jsou součástí sladkovodního zooplanktonu. 

Ideální je, když si živočichy mohou žáci nalovit sami např. v jezírku nebo rybníčku. 

K pokusu použijeme tyto živočichy: 

Podkmen: Korýši (Crustacea) 

Třída: Lupenonožci (Branchiopoda) 

Řád: Perloočky (Cladocera) 

 Hrotnatka obecná (Daphnia pulex) 

 Hrotnatka velká (Daphnia magma) 

 Nebo jakékoliv dostatečně velké hrotnatky, které máme k dispozici 

 

Třída: Maxillopoda 

Podtřída: Klanonožci (Copepoda)  

 Buchanka obecná (Cyclops strenuus 

Poznámka: V praxi jsem zjistila, že pokus lze provést také s larvami koreter (rod 

Chaoborus), které rovněž pozitivně reagují na světlo. Naopak je dobré vyhnout se ulovení 

lasturnatek (řád Ostracoda), které jsou spíše bentické a světlu se vyhýbají. 
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Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ; po zjednodušení MŠ a 1. stupeň ZŠ  

Počet žáků: Ideální je menší skupina v kroužku nebo v laboratorních pracích na ZŠ a SŠ – do 

15 členů. Žáky rozdělíme na skupiny po 2–5.    

Časová náročnost:  lovení, pozorování a určování 30–45 min. 

    samotný pokus 20 min. 

Prostorové požadavky: 

K lovu – zahradní jezírko nebo rybník; v případě hrotnatek postačí i menší zahradní nádrže ( 

např. ozdobné korýtko na vodu nebo nádoby expozic s vodními rostinami) 

K pokusu – místnost se zatemněním 

Materiál a pomůcky:  

Pomůcky k lovu živočichů:  

Pomůcky je vhodné mít v počtu alespoň jeden kus do každé skupiny.  

planktonky, nádoby na ulovené živočichy např. bílé misky, sklenice, velké kelímkové lupy 

Pomůcky k pozorování živočichů: průhledný obal na doklady, lupy, akvárium 18×24×22 cm 

nebo elementky (ideálně jedno do skupiny), 2 stolní lampy, zásuvka elektrického proudu, lze 

použít i výkonnější baterky do ruky, voda s oxidem uhličitým (sodovka), nalovení drobní 

korýši  

Klíče k určování: 

PETŘIVALSKÁ, K. 2010: Klíč k určování bezobratlých živočichů. Ekologické sdružení 

Rezekvítek 

Postup: 

1. Žáky seznámíme s cílem pozorování a pokusu. Rozdělíme je na skupiny. Ukážeme 

jim hledané živočichy na obrázku. Vysvětlíme jim postup při lovení, pozorování a 

následném pokusu. Zdůrazníme, že nechceme živočichy usmrcovat a nijak jim 

ubližovat (viz obrázek 2).  
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Obrázek 2: Lovení vodních bezobratlých v jezírku, autor: Petra Juhasová 

 

2. Nalovené drobné vodní živočichy můžeme v terénu velice dobře pozorovat pomocí 

průhledného obalu na doklady a lupy. Drobné živočichy s trochou vody nabereme 

do průkazky. Proti světlu jsou výborně vidět a s lupou je to ještě lepší. Takto 

můžeme dobře rozeznat jednotlivé rody (viz obrázek 3).  

 

Obrázek 3: Pozorování planktonu v průhledném obalu, autor: Petra Juhasová 
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3. Nalovené živočichy dáme do akvária s vodou z jejich přirozeného prostředí. 

K užším stěnám akvária postavíme stolní lampy a zapojíme je do zásuvky (viz 

obrázek 4). Místnost zatemníme. Lampy střídavě rozsvěcujeme a pozorujeme 

chování živočichů. Potom rozsvítíme obě lampy současně a pozorujeme reakci. 

Můžeme také měřit čas, za jak dlouho se živočichové přesunou od jednoho zdroje 

světla ke druhému.   

 

Obrázek 4: Pokus - pozitivní fototaxe perlooček a buchanek, autor: Petra Juhasová 

4. Do akvária s živočichy přilijeme sodovku (vodu s CO2). Na 1 litr vody maximálně 

0,05 l sodovky. Pozorujeme, jestli se reakce živočichů na střídavé osvětlení 

změnila. Opět změříme čas, za jak dlouho se živočichové přesunou od jednoho 

zdroje světla ke druhému.   

Zjištění: Korýši i larvy rodu koretra se shromažďují v hejnu u zdroje světla. Při současném 

osvětlení obou stran akvária se shromažďují uprostřed. Korýši se pohybují k světelnému 

zdroji zejména, pokud vodu obohatíme oxidem uhličitým (pozitivní fototaxe). Na zeslabení 

nebo zesílení intenzity světla při jednostranném osvětlení již dále nereagují.  

Poznámka: Nalovené perloočky a buchanky můžeme v akváriu chovat podle návodu 

v kapitole 3.5.1 Chov perlooček a buchanek na straně 71. 

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

ALTMANN, A., LIŠKOVÁ, E., 1979.  Praktikum ze zoologie.  1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 233 s. 
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BAER, H.W., 1968. Biologické pokusy ve škole. 2. vyd. Prah. Státní pedagogické 

nakladatelství, 241 s. 

BARTUŠKA, V., 2014. Vzhůru do Bažin. České Budějovice: Veduta, 166 s 

 

3.1.2 Úžasné žížaly 

Cíl:  Pozorovat reakci žížaly na jednostranné osvětlení – negativní fototaxe 

 Pozorovat pohyb žížaly a zjištění štětin na jejím těle 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ;  po zjednodušení MŠ a 1. stupeň ZŠ  

Počet žáků: Ideální je menší skupina v kroužku nebo v laboratorních pracích na ZŠ a SŠ – 

do 15 členů. Žáky rozdělíme na skupiny po 2–4.    

Časová náročnost:  30–45 min. 

Prostorové požadavky: místnost 

Materiál a pomůcky:  

Skleněná nebo plastová průhledná trubička, může být zkumavka nebo epruveta,  

černý papír, bílý list papíru, lepidlo (typu Herkules), žížaly  

Poznámka: V jarních a letních měsících nachytáme žížaly v půdě např. při rytí záhonu nebo 

v zahradním kompostu. Můžeme využít jako aktivitu s dětmi před pokusem. V zimním období 

lze použít žížaly z vermikompostéru nebo chovného zařízení umístěného na místě chráněném 

před mrazem. Návod je v kapitole 3.5.3 Chov žížal na str. 75. 

  

Postup: 

1. Žížalu položíme na suchý list filtračního nebo savého papíru. Pozorujeme, jak se 

pohybuje. Uslyšíme šelestivý zvuk, který vydávají štětinky na jejím těle (viz 

obrázek 5). Podržíme žížalu v rukou proti světlu a důkladně ji pozorujeme. Na 

okrajích každého článku uvidíme kratičké štětinky. Protahujeme-li žížalu mezi 

prsty nebo jí opatrně hladíme po hřbetě mírně navlhčeným prstem, můžeme je i 

nahmatat. 
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Obrázek 5: Poslouchání zvuku štětin, který vydává žížala třením štětinek o suchý list 

papíru, autor: Petra Juhasová 

2. Černý papír ovineme kolem zkumavky nebo epruvety. Slepením okrajů papíru 

utvoříme zatemněné skleněné pouzdro. Žížalu očistíme od zbytků hlíny a opatrně 

vsuneme do zkumavky nebo epruvety (viz obrázek 6). Necháme ji ve tmě asi 5 

minut. Potom pouzdro posuneme a vystavujeme světlu napřed přední a pak zadní 

konec těla žížaly v délce asi 2 cm, vždy po dobu cca 5 min. Pozorujeme reakce 

žížaly. 

 

Obrázek 6: Pokus s žížalou - negativní fototaxe, autor: Petra Juhasová 
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3. Vyřízneme uprostřed pouzdra okénko dlouhé asi 3 cm a osvětlíme jím různá místa 

na těle žížaly. Vyzkoušíme tak čivost ke světlu na různých částech těla. 

 

Zjištění: Bylo objeveno, že žížala reaguje na světlo a teplo pohyby pření části těla 

v různých směrech. Žížala uniká z osvětleného místa a krouživými pohyby přídě hledá 

temné místo, a tím směrem se potom pohybuje.  Vykonává tak lokomoční pohyb, který se 

nazývá negativní fototaxe. Je tedy fotofobií, při které se vyhýbá osvětlení. 

Žížala reaguje rychleji na osvětlení přední části těla, než na osvětlení zadní části těla. 

Důvodem je to, že světločivné buňky (fotoreceptory) má nahloučeny v přední části těla, 

která je častěji vystavena světlu. 

 Žížaly v přírodě obývají různě hluboké chodbičky a nad zem vychází (vyjma 

deštivých dnů, kdy je z půdy vyžene zaplavení a nebezpečí utopení) pouze v noci. Pokud 

by vylezly ve dne, hrozila by jim mimo poškození ultrafialovým světlem také ztráta vody a 

případná smrt vyschnutím. Působení světla a tepla je často spojené, a proto žížaly na světlo 

reagují negativní fototaxí. 

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

ALTMANN, A., LIŠKOVÁ, E., 1979.  Praktikum ze zoologie.  1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 233 s. 

BAER, H.W., 1968. Biologické pokusy ve škole. 2. vyd. Prah. Státní pedagogické 

nakladatelství, 241 s. 

 

3.1.3 Život v kompostu 

Cíl:  Porovnání půdního edafonu v zahradním kompostu a vermikompostéru 

 z hlediska počtu morfotaxonů a jejich početnosti. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ;  po zjednodušení MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Počet žáků: Ideální je menší skupina v kroužku nebo v laboratorních pracích na ZŠ a SŠ – 

do 15 členů. Žáky rozdělíme na skupiny po 2-4.    

Časová náročnost:   45 min. 

Prostorové požadavky: místnost 
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Materiál a pomůcky:  

Do každé skupiny: bílá miska na kompost, čajové lžičky na prohrabání kompostu, epruvety 

a kelímkové lupy na odlovené živočichy (viz obrázek 7), jemné štětečky na přenášení 

živočichů, lupy, binokulární lupa, kompost ze zahrady, vermikompostér 

 

Obrázek7: Pomůcky ke zkoumání kompostu, autor: Petra Juhasová 

  

K sestrojení Berleseho - Tullgrenova extraktoru: stolní lampa, elektrická zásuvka, 

kuchyňské sítko nebo síťovina s oky asi 2×2 mm, velká PET-lahev nebo trychtýř s nádobou,  

Poznámka: Výhodou vermikompostéru je, že živočichové k pozorování jsou k dispozici i 

v zimě, ekologicky se zbavíme odpadu z kuchyně a navíc ještě získáváme cenné hnojivo na 

květiny  

Určovací klíče: 

BUCHAR, J. a kol. 1995. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995, 283 s.  

ŘÍHOVÁ, D. (2013): Půdní bezobratlí: zoologická zahrada pro každého. Příručka k 

projektu Věda do škol. – UK v Praze, PedF Praha. 

Tilling S., Bebbington A. A Bebbington J (2001): Klíč k určování půdních bezobratlých 

(ve formě leporela). Rezekvítek Brno. 

 

Postup:  

1. Před zahájením úlohy s žáky sestrojíme dva jednoduché Berleseho - Tullgrenovy 

extraktory podle fotografického návodu (viz obrázek 8). Na jednom extrahujeme 

půdní živočichy ze vzorku zahradního kompostu a na druhém vzorek 

z vermikompostéru. Vzorky zahříváme alespoň 1 hodinu před započetím aktivity 
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žáky. Během práce na úloze žáci mohou pozorovat vylézání půdních živočichů 

z kompostu.  

 

 

Obrázek 8: Berleseho - Tullgrenův extrakor, autor: Petra Juhasová 

Postup při zhotovení Berleseho - Tullgrenova extrakoru:  

Vzorek kompostu umístíme na sítko nebo síťovinu. Sítko dáme do trychtýře, ten 

umístíme do nádoby. Alternativou je rozříznout PET-lahev a z vrchní části udělat 

trychtýř, který vložíme do spodní části (viz obrázek č. 8). Na vzorek shora svítíme 

lampou. Živočichové unikají před teplem a suchem a padají do nádoby. Takto 

získáme především různé skupiny roztočů, chvostoskoky, hmyzenky, stonoženky, 

štírky a drobnější jedince. 

 

2. Rozdělíme žáky do skupin po 2–4. Vysvětlíme cíl a postup pozorování. Zdůrazníme, 

že živočichy nechceme usmrcovat, ani jim jinak ubližovat. Rozdáme pomůcky do 

skupin. Žákům dáme k dispozici kompost ze zahrady a vermikompostéru (viz 

obrázek 9). Žáci sami kompost naberou do misky. Můžeme zkoumat jen jeden druh 

kompostu. Zajímavější je však porovnat morfoskupiny a početnosti (či množství) 

živočichů v obou a porovnat je. 
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Obrázek 9: Vlevo vermikompostér, vpravo pozorování a odchyt živočichů z kompostu, 

autor: Petra Juhasová 

3. Žáci pozorují odlovené živočichy pod různými lupami – příklopnou, kelímkovou, 

binokulární (viz obrázek 10 a 11). Živočichy se snaží určit pomocí určovacích klíčů 

a porovnat kompost ze zahrady a vermikompostéru z hlediska druhů a jejich 

početnosti. 

4. Živočichy vrátíme zpět do jejich přirozeného prostředí. 

 

 

Obrázek 10: Nejvíce vždy žáky láká elektronická zvětšovací lupa s připojením na tablet, 

která jim umožní dělat fotografie i videozáznam., autor: Petra Juhasová 
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Obrázek 11: Pozorování bezobratlých živočichů z kompostu pod binokulární lupou,  

autor: Petra Juhasová 

 

Zjištění: Ve vermikompostéru je složení edafonu z hlediska morfotaxonů chudší. 

Nalezneme zde hlavně kalifornské žížaly, chvostoskoky, hlístice a různé druhy roztočů. 

Početnost jedinců, zvláště chvostoskoků je obrovská. 

V zahradním kompostu nalezneme druhově pestřejší edafon, ale početnost jedinců je 

mnohem nižší v stejně velkém vzorku kompostu. Můžeme zde nalézt např. žížaly, stonožky, 

mnohonožky, stínky, pavouky. 

Zdroj: nápad autora 
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3.1.4 Nebojte se stínek – úlohy se stínkami 

 Stínky (Crustacea: Isopoda) jsou v České republice velice hojné a vyskytují se 

téměř všude na vlhkých místech s dostatkem stinných úkrytů. Můžeme je velice dobře 

nalovit i s dětmi v zahradách pod kameny a dřevem nebo i ve sklepech budov. Jsou proto 

dobrými živočichy pro experimenty ve skupinách žáků.  

 Stínku si také vybrali pro svoji neoblíbenost u žáků v experimentu Randler, 

Hummela a a Prokopa (2012). V jejich studii pracovali se třemi neoblíbenými tvory – 

stínkou, hlemýžděm a myší v praktické biologii s dětmi ve věku 11–13 let. Míra pocitu 

odporu a strachu hlášená dětmi ve skupině, se kterou výzkumníci prováděli praktické 

úkoly, se během této studie významně snížila, zatímco v kontrolní skupině, kde se s dětmi 

s živočichy nepracovalo, zůstala nezměněná. Tato studie tedy podporuje myšlenku, že 

postoj ke zvířatům je pozitivně ovlivněn fyzickým kontaktem s nimi. Vytvoření 

pozitivního přístupu k živým organismům, i k těm méně oblíbeným, je jedním z hlavních 

cílů ve vzdělávání v biologii. Proto jsme si pro několik následujících úloh vybrali 

neoblíbenou stínku. 

 

Stínka obecná (Porcellio scaber) 

Zařazení: 

Stínka obecná (Porcellio scaber) 

Čeleď: Porcellionidae 

Podřád: suchozemští stejnonožci (Oniscidea) 

Řád: stejnonožci (Isopoda) 

Třída: rakovci (Malacostraca) 

Podkmen: korýši (Crustacea) 

Kmen: členovci (Arthropoda) 
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Morfologie a ekologie stínky obecné 

 Stínka obecná dosahuje délky až 17 mm. Samci bývají zbarveni tmavošedě až 

téměř sedě. Samice jsou obvykle světlejší, hnědě, šedě, někdy i zelenošedě mramorované. 

Žijí synantropně, ale také ve volné přírodě. V blízkosti člověka se nachází převážně ve 

sklepích, sklenících, pařeništích, v zahradách pod dřevem a cihlami. Ve volné přírodě se 

ukrývají pod kameny, listím, dřevem, hlavně na vlhkých místech. Často se s nimi setkáme 

nad úrovní terénu jako na omítnutých zdech. Během léta také vylézají po stromech a 

ukrývají se pod odchlipující se kůrou.  

 Dýchají pomocí žaberních destiček (políček) vespodu zadečku, proto musejí žít ve 

vlhkém prostředí. Pro stínku je optimální relativní vlhkost vzduchu v rozmezí mezi 65 % 

až 70 %. Jsou aktivní za soumraku a v noci. Přes den je schovaná ve vlhkých a tmavých 

úkrytech. 

 Živí se tlejícími rostlinami. Jejich krunýř neroste s nimi, musejí ho tedy vyměňovat 

procesem zvaným ekdyse (svlékání). Z toho důvodu musí přijímat vápník a další minerály, 

které mohou nalézt například v podobě rozpadající se omítky a zdiva. 

 Samičky nocí vajíčka na svém břiše až do vylíhnutí, a nějakou dobu se takto starají 

i o drobné larvy. Po uvolnění potomstva hynou; někdy se však mohou dožít i dvou let. 

Mláďata jsou bílá až žlutá, ze začátku dosahují délky necelý milimetr a ihned zalézají 

nejčastěji do půdy nebo do malých skulinek. Rychle rostou a poté začínají vylézat i na 

povrch a pomalu tmavnou od prostředku krunýře (Truhlářová, 2016). 

 

Odchyt stínek 

 Pro odchyt stínek můžeme použít návod podle Patočky (1984). Do bramborové 

hlízy vydlabeme dost hlubokou díru. Takto připravenou bramboru položíme dutým 

koncem dolů, vznikne nám tak jakási stříška. Vybereme místo, kde by se stínky mohly 

nacházet, např. ve sklepě, nebo venku na zahradě u kompostu atp. Ambroseová (2014) se 

stejným principem používá vydlabaný grep. Takto připravená lákadla necháme na místě 

přes noc. Druhý den se podíváme, jestli jsme stínky takto nalákali. Najdeme zde 

samozřejmě i jiné živočichy, které našim lákadlům neodolali. Můžeme je pozorovat a 

pokusit se je určit. Stínky využijeme pro naše další experimenty. 
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 S žáky se také můžeme vydat na lov stínek do školní zahrady, je-li k dispozici. 

Skrývají se pod kameny, dřevem, v kompostu a všude, kde je tmavo a vlhko. Stínky žáci 

odloví rukou nebo entomologickou pinzetou a dají do kelímkové lupy nebo zavařovací 

sklenice (viz obrázek 12). Před lovem žákům zdůrazníme, že stínky nechceme usmrcovat a 

nijak jim ubližovat.  

 

Obrázek 12: Hledání stínek dětí z kroužku Bobříci, autor: Petra Juhasová 

Úloha č. 1:  

Cíl: Jakým způsobem stínky vyhledávají temné a vlhké prostředí? Jak rychle umí 

najít vlhké a temné prostředí, které jim vyhovuje? 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, MŠ a 1. stupeň ZŠ – po zjednodušení 

Počet žáků: Ideální je menší skupina v kroužku nebo v laboratorních pracích na ZŠ a SŠ – 

do 15 členů. Žáky rozdělíme na skupiny po 2–4.    

Časová náročnost: 45 min. 

Prostorové požadavky: odchyt venku nebo ve sklepě, úlohu realizujeme v místnosti 

Materiál a pomůcky:  

Na odchyt stínek: kelímkové lupy nebo zavařovací sklenice, entomologické lupy, 

entomologické pinzety či štětečky 
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Na úlohu: akvárium nebo jinou podobnou nádobu např. truhlík, dřevěnou laťku nebo jiný 

předmět na oddělení mokré a suché půdy, suchou půdu, tmavou látku na zakrývání, nádobu 

na kropení půdy např. postřikovač na rostliny 

 

Postup: 

 Pro každou pracovní skupinu potřebujeme alespoň 20 stínek. Vezmeme nějakou 

nádobu např. akvárium, plastovou nádobu nebo truhlík na květiny atd. Naplníme ji suchou 

půdou a do poloviny vtlačíme laťku tak, aby nevyčnívala na povrch. Jednu polovinu 

pokropíme vodou. Do každé poloviny dáme 10 svinek a sledujeme jejich pohyb. Potom 

zakryjeme nádobu tmavou látkou a za cca 10 minut se do ní opět podíváme.  

 Dále navlhčíme i druhou polovinu, ale necháme zakrytou jen tu stranu, která byla 

dříve suchá, a stínky zde nejsou. Za cca 10 min se podíváme, jestli stínky změnily 

stanoviště. 

 Po ukončení úlohy vrátíme stínky do jejich přirozeného prostředí (Dobroruková, 

Dobroruka, 1978). 

 

Zjištění: 

 Stínky se na vlhké půdě pohybují pomalu nebo vůbec ne. Po suché půdě rychle 

pobíhají. Po cca desetiminutovém zakrytí obou stran tmavou látkou se stínky přemístí na 

vlhkou stranu. Po navlhčení obou stran a zakrytí jedné z nich se stínky přesunou na temné 

místo.  

 Sucho a světlo stínky nutí k rychlému pohybu. Pobíhají všemi směry do té doby, než 

narazí na tmavé a vlhké místo. Ve tmě a vlhku se zmírní jejich pohybová aktivita a v tomto 

prostoru zůstanou. Večer opouštějí svůj úkryt a pomalu se vydávají na cestu za potravou 

(Dobroruková, Dobroruka, 1989). 

 

Úloha č. 2: 

Bludiště pro stínky 

Cíl: Když mají stínky v bludišti na výběr, jdou doleva nebo doprava? 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, MŠ a 1. stupeň ZŠ – po zjednodušení 

Počet žáků: Ideální je menší skupina v kroužku nebo v laboratorních pracích na ZŠ a SŠ – 

do 15 členů. Žáky rozdělíme na skupiny po 2–4.    

Časová náročnost: 20 min. 
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Prostorové požadavky: v místnosti 

Materiál a pomůcky: Lego nebo dřevěné kostky, ze kterých lze postavit bludiště. 

Odchycené stínky. 

Postup: Pomocí kostek lega nebo dřevěných kostek postavíme bludiště, které má pravé úhly 

do tvaru T. Můžeme vyzkoušet i bludiště, které bude mít rozcestí ve tvaru Y. Sledujeme, 

stínky jak se chovají. Jak se rozhodly, když mají jít do leva nebo doprava, jakou variantu 

zvolí. Děláme si čárky na papír, kolikrát se rozhodli jít doprava a kolikrát doleva. 

Zjištění: Stínky ve většině případů odbočí doleva (Ambroseová, 2015). Dosud se vlastně 

neví, pro stínky tyto levotočivé tendence mají. 

 

Úloha č. 3: 

Cíl: Zjistit, jakou potravu stínky preferují. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, MŠ a 1. stupeň ZŠ – po zjednodušení 

Počet žáků: Ideální je menší skupina v kroužku nebo v laboratorních pracích na ZŠ a SŠ – 

do 15 členů. Žáky rozdělíme na skupiny po 2–4.    

Časová náročnost: 30 min. 

Prostorové požadavky: v místnosti 

Materiál a pomůcky: akvárium, odchycené stínky, mrkev, brambor, kolečko salámu, 

kousek masa, struhadlo 

Postup: Stínky dáme do akvária. Do každého rohu akvária dáme na víčka od sklenic 

potravu. Do jedné misky nastrouháme bramboru, do druhé nastrouhanou mrkev, do třetí 

kolečko salámu, do čtvrté kousek masa. Pozorujeme, která potrava přilákala nejvíce stínek. 

Zjištění: Přesvědčíme se, že se stínky živí rostlinnou potravou (Patočka. 1984). 

 

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

AMBROSEOVÁ, J. 2015. 365 Nápadů, jak se bavit v přírodě. Praha: Nakladatelství 

Slovart, 160 s. 

DOBRORUKOVÁ, J., DOBRODUKA, J., 1989. Malá tajemství přírody. Praha: Albatros, 

175 s. 

PATOČKA, K. 1984. Hledání přírody. Brno: Blok, 233 s. 
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RANDLER, C.; HUMMEL, E.; PROKOP, P., 2012: Practical Work at School Reduces 

Disgust and Fear of Unpopular Animals. Society &Animals, vol 20, no. 1, p. str. 61-74. 

TRUHLÁŘOVÁ, K., 2016. Velikost agregace stínky obecné. Diplomová práce, vedoucí: 

RNDr. & Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

Přírodovědecká fakulta, 2016. 44 s. 
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3.2   Lovy beze zbraní 

 Lovení bezobratlých živočichů ať už ve vodě nebo na souši vždy nadchne většinu 

účastníků bez rozdílu věku. Zde je několik návodů, jak různé metody lovu praktikovat. 

 

3.2.1  Kdo žije v mechu? 

Cíl: Prozkoumání života v mechu, odlov živočichů a jejich určení.   

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, MŠ a 1. stupeň ZŠ – po zjednodušení 

Počet žáků: Ideální je menší skupina v kroužku nebo v laboratorních pracích na ZŠ a SŠ 

– do 15 členů. Žáky rozdělíme na skupiny po 2 – 4.    

Časová náročnost: 45 min. 

Prostorové požadavky: nejlépe venku, je možné i v místnosti 

Materiál a pomůcky:  

Do každé skupiny: exhaustor, kelímkové lupy, epruvety, mech  

 

 

Obrázek 13: Odchyt živočichů z mechu, autor: Petr Juhasová 

Určovací klíče: 

BUCHAR,  J. a kol. 1995. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995, 283 s.  

EISENREICH, W. a kol. 2003, Nový průvodce přírodou – zvířata a rostliny. Praha-Plzeň: 

Pavel Dobrovský – Beta a Jiří Ševčík. 556 s. 
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HUDEC, K. a kol. 2007, Příroda České republiky, Průvodce faunou. Praha: ACADEMIA. 

439 s. 

Tilling S., Bebbington A. A Bebbington J (2001): Klíč k určování půdních bezobratlých 

(ve formě leporela). Rezekvítek Brno. 

 

Postup:  

1. Před zahájením úlohy s žáky nasbíráme větší množství mechu, aby každá skupina měla 

v čem lovit. 

2. Žákům vysvětlíme, jak propátrat mech. Můžeme z mechu živočichy vytřepávat, nebo ho 

trhat na menší kousky. Je důležitá spolupráce, protože živočichové rychle utíkají. (Proto je 

také lepší úlohu provádět venku). Vždy musí být někdo připraven k odlovu rychlých 

živočichů s exhaustorem nebo nějakou nádobou (viz obrázek 13).  

3. Je důležitá žákům vysvětlit, že živočichům nechceme ubližovat ani je usmrcovat. Do 

nádoby dáváme společně živočichy, kteří se neloví. 

4. Živočichy se pokusíme určit a žáci si některé nakreslí (viz. obrázek 14). 

  

Obrázek 14: Práce dětí z kroužku Bobříci ve věku 5-7 let, kresba odlovených bezobratlých 

v mechu 
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Zjištění: Mech je plný života a je ideálním obydlím pro drobné živočichy. V kroužku se 

nám podařilo odlovit střevlíky, stonožky, mnohonožky, několik druhů pavouků, škvory, 

slunéčka, chvostoskoky, hlístice, a několik druhů brouků. 

 

3.2.2  Lov na souši 

Úkoly, které můžeme žákům při lovu na souši zadat: 

 Pomocí smýkačky nalovte hmyz na květnaté louce a poté v lesním podrostu. Porovnejte 

výsledky a zhodnoťte různorodost vzhledem k počtu řádů nebo druhů a jejich početnost. 

 Každé skupince žáků zadáme jiný úkol, např. odchyťte živočichy např., kteří mají deset 

nohou, více jak deset nohou, šest nohou, nemají nohy, mají křídla atp. 

 Každá skupina zhodnotí výsledky svého lovu např. formou posteru. (viz. Obrázek č. 

15) Výhodou těchto posterů je, že při opakovaném lovu na stejné lokalitě je můžeme 

použít pro porovnání např. z hlediska ročního období, počasí atp. 

 

 

Obrázek 15: Poster vytvořený dětmi z kroužku Bobříci ve spolupráci s vedoucími, věk dětí 

5-7 let 
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Pomůcky: 

Do terénu: Badatelská ledvinka pro každého, nebo alespoň do skupin a v ní epruvety, 

kelímková lupa, kapesní určovací klíč; do skupin exhaustor a smýkačka  

 

Poznámka: Badatelská ledvinka (viz Obrázek č. 16) je pomůcka, kterou jsem navrhla po 

zkušenostech s lovením bezobratlých s dětmi z kroužku. Důvodem bylo to, že děti pomůcky 

často ztrácely (často např. entomologickou pinzetu a epruvety) a nedokázaly s pomůckami 

manipulovat, pokud je měly v rukou. Před kroužkem dětem do ledvinky předem připravím 

potřebné pomůcky, většinou entomologickou pinzetu (ta je k ledvince připevněna pomocí 

barevné stužky a malé karabinky, aby se nemohla ztratit.), kelímkovou lupu, epruvety, 

určovací klíč (některý z doporučených určovací h klíčů). Některým dětem přidávám 

exhaustor. Při příchodu dětí do kroužku jim ledvinku připnu kolem pasu, batůžek se 

svačinou a pitím mají na zádech a můžeme vyrazit do terénu. Tímto čas k přípravě do 

terénu omezíme na minimum a zároveň uděláme maximum pro to, aby se nám pomůcky 

v pořádku vrátily. Další výhodou je, že žáci mají na lov volné ruce a pomůcky mají 

v ledvince kdykoliv k dispozici.  

 

 

Obrázek 16: Pomůcky, které jsou součástí badatelské ledvinky, autor: Petra Juhasová 

Doporučené určovací klíče: 

ROUČKOVÁ, R., Bezlesí. Rostliny a živočichové., Černá v Pošumaví: Správa NP a 

CHKO Šumava 
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ROUČKOVÁ, R., Bezlesí. Rostliny a živočichové., Černá v Pošumaví: Správa NP a 

CHKO Šumava 

DVOŘÁK, L., Les. Živočichové., Černá v Pošumaví: Správa NP a CHKO Šumava 

KŘIVÁNKOVÁ, D., 2013, Hmyz v přírodní zahradě. Brno: Lipka 

TILLING, S. a kol. 2001, Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů. Brno: 

Rezekvítek  

 

Metody odchytu bezobratlých živočichů: 

Smýkání 

Je to asi nejčastější metoda hromadného odchytu. Použijeme ji hlavně při sběru 

z bylinného patra. Potřebujeme smýkací síť, tzv. smýkačku. Smyk provádíme tak, že 

smýkačku držíme před sebou a ve vzduchu s ní opisujeme ležatou osmičku, při které 

kontinuálně narážíme do vegetace a členovce lezoucí po ní tak srážíme do nitra sítě. Pohyb 

smýkačkou musí být rychlý a energický, avšak zároveň ohleduplný k rostlinám (viz 

obrázek 17 a 18). Aby hmyz neunikl, udržujeme smýkačku stále v pohybu a když 

neděláme osmičky, tak s ní potřepáváme či ji držíme ústím přivráceným k zemi (Mourek, 

Lišková, 2010) 

 

Obrázek 17: Metoda smýkání v porostu na louce, autor, Petra Juhasová 
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Obrázek 18: Chytání nasmýkaných živočichů s pomocí exhaustoru a kelímkové lupy, 

autor: Petra Juhasová 

 

Sklepávání 

Metoda, kterou používáme při sběru živočichů ze stromů, keřů a vyšších bylin. Získáme 

tak druhy, které neodlovíme smýkáním. Ke sklepávání používámesklepávalo, na kterém se 

zachytí sražení bezobratlí, a tyč, kterou samotné srážení z větví provádíme. Sklepávado 

buď si nějaké koupíme ve specializovaných prodejnách (např. EntoSprinx), nebo 

použijeme světlý jednobarevný deštník, který obrátíme držadlem vzhůru a držíme za 

špičku. Sklepávadlo samotné funguje jen jako „přistávací plocha“ členovcům, které z větví 

srazíme údery tyčí. Lze použít jakoukoliv dostatečně dlouhou tyč, od násady 

entomologické sítě přes vycházkovou hůl po právě uříznutý silný lískový prut.  Při 

sklepávání je nutné sklepávadlem stále třást, aby nám živočichové neutekli (Mourek, 

Lišková, 2010). 

 

3.2.3 Lov ve vodě 

 Lov vodních bezobratlých je velice oblíbená aktivita všech věkových skupin od 

mateřské školky až po střední školu. Žáci po celou dobu pracují ve skupinách. Výhodou je, 

že vybavení se dá pořídit velice levně. Nejvhodnější jsou kovová či plastová polokulovitá 

síta o průměru 20 cm a velikosti ok 0,8–1 mm s delší rukojetí; použít lze i akvarijní síťky 

na dlouhé rukojeti. Čajová sítka nejsou příliš vhodná kvůli malému průměru, který snižuje 
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pravděpodobnost zachycení vzácněji se vyskytujících živočichů, a také dobrých plavců, 

kteří z malého sítka snadno vyklouznou. Ve stojatých vodách lovíme sítkem především 

v porostech vodních rostlin. V tekoucích vodách můžeme nadzvedávat kameny a sítko 

umístíme těsně pod kámen po proudu. 

Úlohy, které můžeme s žáky řešit: 

1. Porovnat morfotaxony a početnost živočichů v tekoucí a stojaté vodě. 

2. Porovnat druhy a početnost živočichů vzhledem ke znečištění vod. 

3. Porovnat druhy a početnost živočichů v různém ročním období.  

4. Pozorování živočichů pod binokulární lupou nebo mikroskopem. Druhy a početnost 

namalovat a zpracovat formou posteru. 

 

Pomůcky: bílá plastová miska, kuchyňské sítko na tyčce nebo planktonka, velká 

kelímková lupa, lžíce a štětec (pro snadnější přemístění živočichů ze sítka do misky nebo 

lupy), klíč k určování  

Planktonka je síť sloužící k lovu planktonu, to je drobných živočichů a rostlin 

vznášejících se samovolně ve vodě. Měla by mít kuželovitý tvar, dlouhá alespoň 30 cm 

s horním okem alespoň 15 cm v průměru a spodním asi 2–3 cm (Patočka, 1963). 

 Materiál sítě je mlynářské hedvábí nebo uhelon. Jsou dva druhy planktonek. Jednou 

z nich je vrhací, zakončená vypouštěcím kohoutem nebo odnímatelnou lahvičkou se 

šroubovacím uzávěrem. Druhým typem je planktonka upevněná na tyči, kterou lze lovit jen 

při břehu nebo z loďky (Mourek, Lišková, 2010).  

 Planktonku si můžeme i vyrobit. Horní oko si uděláme ze silného mosazného nebo 

pocínovaného drátu, který nerezaví. Na něj navlékneme punčochu, kterou jsme předem 

obroubili lemovkou, aby se netřepila. Spodní otvor uděláme podobně a lemem protáhneme 

tkanici, kterou pak zadrhneme kolem hrdla skleněné nebo plastové lahvičky. Tato lahvička 

nám bude sloužit jako sběrná nádoba naloveného planktonu. Konce drátu tvořícího horní 

otvor přivážeme pevně k dlouhé dřevěné tyčce, která nám prodlouží ruku, až budeme chtít 

lovit dále od břehu. 

 Druhý způsob je, udělat planktonku z lepšího materiálu a to z mlynářského hedvábí, 

nejlépe číslo 12.  Zhotovíme si papírový střih, který bude mít formu kruhové výseče, jejíž 

poloměr bude roven délce sítě a kruhový oblouk obvodu horního otvoru. Kousek musíme 
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přidat na záložky. Po stočení této výseče dostaneme kužel. U kterého ostřihneme špičku 

v takové vzdálenosti, abychom obdrželi potřebné otvor pro skleničku.  

  

Doporučené klíče k určování:  

OTMAR, a kol., 2012, Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů. Brno: Rezekvítek 

ROUČKOVÁ, R. a kol., Voda. Rostliny a živočichové. Černá v Pošumaví: Správa NP a 

CHKO Šumava 

Postup: 

1. Žákům důkladně vysvětlíme postup lovu a zdůrazníme, že živočichy nechceme 

usmrcovat ani jinak jim ubližovat. Rozdáme pomůcky do skupin. Do bílé plastové 

misky žáci naberou trochu vody a umístí ji někam, kde bude chráněná před 

nechtěným vylitím spolužáky, ale stále v okruhu rychlého dosahu lovců. 

2. Sítkem pohybujeme hlavně kolem rostlin. Ulovené živočichy jemně přenášíme 

pomocí lžíce nebo štětce. Můžeme je také jemně z cedníku vyklepnout (viz obrázek 

19).  

 

 

Obrázek 19: Pomůcky k lovu vodních bezobratlých, autor: Petra Juhasová 

1. Ulovené živočichy pozorujeme pod binokulární lupou nebo mikroskopem (viz 

obrázek 20) a některé mohou žáci nakreslit (viz obrázek 21). 
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2. Ulovené živočichy může přenést do akvária a chovat a pozorovat v klubovně 

kroužku nebo ve školní třídě. Návod je popsán v kapitole 3.5.1 Chov vodních 

bezobratlých ve sladkovodním akváriu na str.73. 

 

Obrázek 20: Pozorování vodních bezobratlých pod binokulární lupou,  

autor: Petra Juhasová 
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Obrázek 21: Poster vytvořený dětmi z kroužku Bobříci ve spolupráci s vedoucími 
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Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

MOUREK J., LIŠKOVÁ, E. 2010. Biologické sbírky – metody sběru, preparace a 

uchovávání. Příručka k projektu Alma Mater Sudiorum. Praha: UK v Praze – Pedagocická 

fakulta, 52 s. 

PATOČKA, K., 1963. Kouzla se zvířaty. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 282 s. 

 

3.3 Badatelsky orientované vyučování 

 Pro rozšíření metod práce v zájmovém kroužku sem byla zahrnuta i jedna úloha 

badatelsky orientovaného vyučování, která se od ostatních liší tím, že žáci si badatelský 

úkol řeší více samostatně. Vedoucí kroužku má pro badatelské skupinky spíše úkol 

poradce a dohlížejícího.  

 

3.3.1 Co mlsají breberky? – úkol badatelsky orientované výuky 

  Během práce na badatelské úloze účastníci zhodnotí své znalosti z oblasti 

bezobratlých živočichů, jsou motivováni k dalšímu studiu  jejich etologie a možnosti jejich 

odchytu pomocí zemních pastí. Mají možnost ověřit nabyté znalosti v praxi, protože sami 

sestaví postup jak past postavit, jakou návnadu použít a v neposlední řadě se učí schopnosti 

živočichy odlovit např. pomocí exhaustoru, entomologické lupy a epruvet. Prověří také svoji 

schopnost živočichy určit pomocí klíčů a odborné literatury. V poslední části úlohy zlepší své 

schopnosti zhodnocení a prezentace výsledků, které jsou dobrým předpokladem k další 

vědecké činnosti.  

Úloha je rozdělena na čtyři zhruba hodinové části, které mezi sebou mají odstup jeden 

den až týden.  

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, lze aplikovat i na SŠ, 1. stupeň ZŠ – po zjednodušení 

Realizace v kroužku: 

Úkol je vhodný pro přírodovědné kroužky. Pokud je setkání kroužku jednou týdně, aktivity 

rozdělíme do 4 schůzek kroužků (1x za týden). V tomto případě je nezbytné, aby pasti bylo 

možné uzavřít a vedoucí kroužku je aktivoval 1–2 dny před schůzkou, kdy pasti budou 

s účastníky vybírat. Pokud jsou žáci z kroužku aktivní a je ta možnost, mohou chodit pasti 
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kontrolovat každý den odpoledne nebo alespoň 1x za dva dny a odchycené živočichy 

fotografovat a poté je pustit. 

V družině s žáky 1. stupně: 

Úkol lze také realizovat ve školní družině s mladšími žáky v podobě jednodušší varianty bez 

pracovního listu a zaměřit se na praktické aktivity – stavění pastí a odchyt živočichů. 

Ve výuce na ZŠ a SŠ: 

V rámci výuky na ZŠ a SŠ je možné úkol zařadit do praktik z přírodopisu nebo biologie třeba 

i v   kombinaci s výukou přírodopisu a biologie, kdy aktivity v rámci 1.dne a 4.dne mohou být 

v rámci výuky a 2. a 3.den v rámci praktik.  

 

Počet žáků:  

Ideální je menší skupina cca 15 účastníků 

Je možné realizovat i se školní třídou 20–30 žáků na větším prostoru. 

Účastníci pracují ve skupinách po 2–4  

 

Časová náročnost:  

Úkol je rozdělen do čtyř dnů, mezi nimi by měl být dostatečný (alespoň denní) časový 

interval. Časová dotace na aktivity každého dne je 45–60 minut. 

1. den – rekapitulace toho co známe z biologie bezobratlých, zjištění dalších informací, 

stanovení výzkumné otázky a hypotézy, diskuze, zadání domácí práce 

2. den – umístění pastí, fotografování postupu 

3. den – odlovení živočichů z pastí, jejich určení, fotografování (s aktivními studenty lze 

opakovat v rámci jejich samostatné práce, kdy úlovky fotografují.) 

4. den – prezentace a zhodnocení výsledků 

 

Prostorové požadavky: Pro úlohu potřebujeme školní zahradu nebo prostor, kde můžeme 

umístit padací zemní pasti bez nebezpečí jejich odstranění neinformovanými kolemjdoucími. 
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Materiál a pomůcky:  

Literatura o bezobratlých, atlasy a klíče k určování bezobratlých 

Doporučené: 

BUCHAR,  J. a kol. 1995. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995, 283 s.  

EISENREICH, W. a kol. 2003, Nový průvodce přírodou – zvířata a rostliny. Praha-Plzeň: 

Pavel Dobrovský – Beta a Jiří Ševčík. 556 s. 

HUDEC, K. a kol. 2007, Příroda České republiky, Průvodce faunou. Praha: ACADEMIA. 

439 s. 

Tilling S., Bebbington A. A Bebbington J (2001): Klíč k určování půdních bezobratlých (ve 

formě leporela). Rezekvítek Brno. 

www.brouci.blog.cz 

Fotoaparát – během experimentu žáci fotografují postup při umístění pastí a odchycené 

živočichy 

(Může být v mobilu. Předpokládáme, že ho starší žáci mají. Pokud nemají, a s mladšími žáky, 

fotografickou dokumentaci udělá dospělý.) 

Nářadí k umístění pastí – rýč, lopatky, motyky 

Materiál ke tvorbě zemních pastí – kelímky od jogurtů, špejle, kůra, prkénka, plastové talířky  

Materiál na návnadu (dle výběru žáků) – např. ocet, ovoce, maso, rybičky v oleji, šťáva 

z ovoce atd. 

Pomůcky k odchytu bezobratlých do každé skupiny – kelímková lupa, epruvety, 

entomologická pinzeta, exhaustor  

Univerzální pracovní list (zdroj: www.badatele.cz) – pracovní list je ke shlédnutí v příloze 

práce 

 

  

http://www.badatele.cz/
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Podrobné pokyny: 

1. den 

1. Žáky rozdělíme do dvojic a každý dostane kopii „Univerzálního pracovního listu“. 

2. Vysvětlíme účastníkům, že budou vykonávat pozorování bezobratlých živočichů. Vedeme 

žáky k tomu, aby ústně prezentovali, co o bezobratlých už ví. Jaké je jejich tělo, kde žijí, 

s kterými se běžné potkávají. Sdělíme některá zajímavá fakta o bezobratlých. U 

středoškolských studentů zmíníme také systematické zařazení různých skupin bezobratlých. 

3. Žákům sdělíme záměr úlohy, tedy zjistit, na co se dají nalákat jednotlivé druhy 

bezobratlých a jak vytvořit past, do které se dají co nejlépe odlovit.  

4. Žákům ukážeme obrázky základních typů zemních pastí (viz obrázek 22 a 23). Vysvětlíme 

jejich princip. Zdůrazníme, že nechceme živočichy usmrcovat. Proto by měli u pasti udělat 

také stříšku proti dešti, aby se živočichové při případném dešti neutopili. Následně je také 

potřeba aby dodrželi harmonogram vybírání zemních pastí, aby ulovení živočichové 

nezemřeli na následky stresu nebo nebyli sežráni většími a dravými úlovky. 

5. Z literatury nebo na internetu žáci zjistí, jakým typem potravy se jednotlivé druhy 

bezobratlých živočichů živí, na základě toho si vytipují, na co by je chtěli nalákat. Každý žák 

vyplní v „Univerzálním pracovním listu bod „1. Vypiš, co podstatného už o tématu víš?“, a 

bod „2. Co bys vědět chtěl? Napiš své otázky.“ – každá dvojice maximálně 5 otázek. 

6.  Diskutujeme s žáky bod 2. pracovního listu. Zjistíme, co by chtěli vědět. Pomůžeme jim 

stanovit výzkumnou otázku (bod 3. pracovního listu). Vysvětlíme jim, jak si stanovit 

výzkumnou domněnku neboli hypotézu. Pomůžeme žákům se stanovením hypotézy. Dbáme 

na to, aby se hypotéza týkala stanoveného tématu, tzn. lákání živočichů do zemních pastí.  

7.  Za domácí úkol žáci připraví vlastní plán, jak ověří, jestli jejich domněnka (hypotéza) platí 

nebo neplatí, tedy vyplní bod 4. pracovního listu. Žáci si doma vyberou, který druh 

bezobratlých by chtěli nalákat, čím živočichy budou lákat a jak bude sestavena jejich zemní 

past. Na další den výuky si donesou materiál, který budou, včetně vybraných lákadel. 
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2. den 

8. Studenti mají stanovenou domněnku, donesli si materiál na stavbu zemních pastí. Před tím, 

než půjdeme do terénu, jednotlivé dvojice ostatním představí, jak svůj experiment budou 

realizovat.  

9. Jdeme s žáky do prostoru, kam budou zemní pasti umisťovat – zahrada, park, nebo jiný 

bezpečný prostor. Zkonstruujeme zemní pasti a nastražíme návnady. Během stavby pastí žáci 

svůj postup fotografují. Žákům pomáháme s konstrukcí a výběrem místa na zemní pasti. 

Nabádáme žáky k tomu, aby sami vybrali, zda nastraží více pastí s různou návnadou, nebo do 

více pastí dají stejnou návnadu na různá místa. Před odchodem z terénu zkontrolujeme, zda 

jsou všechny pasti bezpečné pro kolemjdoucí i živočichy, zda do nich nebude pršet či nejsou 

umístěny na frekventovaném místě atp. 

 

3. den 

10. Další den jdeme s žáky pasti vybrat. Živočichy odlovíme do kelímkových lup nebo jiných 

nádob, ve kterých se dají dobře pozorovat. Živočichy určíme za pomoci přinesené 

determinační literatury (stačí do vyšších systematických skupin; v případě hmyzu rodů, čeledí 

či řádů; v případě pavoukovců do řádů atp.) a spočítáme. Odlovené živočichy mohou žáci 

fotografovat. Pohybujeme se mezi skupinkami a pomáháme žákům s odchytem a určením 

živočichů. Žáci si udělají záznam a vyplní bod 5. pracovního listu (Záznamy a výsledky 

ověřování).   

Zaznamenají v bodu 6. pracovního listu „ Co jsi zjistil? Byla tvá hypotéza potvrzena či 

vyvrácena? Odůvodni“. Dále vyplní bod „7. Jak téma souvisí s tebou nebo s tvým okolím?“ a 

bod „8. Podívej se na začátek pracovního listu na své otázky a označ ty, na které jsi získal 

odpověď. Jaké další otázky tě napadají?“ Bod 7. a 8. se studenty hromadně diskutujeme. Na 

závěr zkontrolujeme, zda pracovní listy u všech studentů obsahují všechny části, protože se 

stanou podkladem pro jejich domácí přípravu k prezentaci výsledků. 

11. Zadáme žákům domácí úkol: připraví si prezentaci výsledků svého experimentu. Jako 

podklad jim poslouží záznam v pracovním listu a fotografie, které si mohli během svého 

experimentu pořídit. Sdělíme jim, jaké možnosti mohou použít (prezentaci v powerpointu, 

vytvořit poster, promítnout sadu fotografií). Zdůrazníme, že jakou formou budou svoji práci 
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prezentovat, je plně na nich. Jedinou podmínkou je, aby prezentace pro publikum byla 

srozumitelná a zajímavá.  

 

4. den 

12. Prezentace výsledků – měla by být vždy součástí BOV cyklu. Za domácí úkol si žáci 

připravili prezentaci svých výsledků. Studenti by měli se zájmem vyslechnout výzkum svých 

spolužáků.  

 

Doporučené možnosti společného zhodnocení úkolu s celou skupinou: 

Jaké skupiny bezobratlých byly zaznamenány? 

Jak se výsledky různých skupin liší nebo podobají, pokud použily stejnou návnadu? 

Který typ pasti nejlépe lovil s ohledem na typ návnady nebo velikost pasti? 

Který typ prezentace (poster, sada fotografií atd.) se účastníkům nejvíce líbil? Můžeme žáky 

nechat hlasovat. 

Který úlovek byl nejvzácnější nebo naopak nejčastější? 

 

 

Obrázek 22: Průřez zemní pastí, Zdroj: http://brouci.blog.cz/1305/zemni-pasti-na-brouky-

novinka 
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Obrázek 23: Různé možnosti instalace zemních pastí,                                                            

zdroj: http://brouci.blog.cz/1305/zemni-pasti-na-brouky-novinka 

 

  

http://brouci.blog.cz/1305/zemni-pasti-na-brouky-novinka
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3.4 Domečky pro malé tvorečky 

  Vytvořit obydlí pro různé drobné bezobratlé je skvělá a užitečná zábava pro žáky 

každého věku a má mnoho pozitiv. Při výrobě si žáci procvičují jemnou motoriku a zručnost 

při práci s různými nástroji. Velice je baví např. práce s pilou, aku-vrtačkou, ale také třeba s 

rýčem nebo motykou.  

  Ve  vytvořených obydlích, která pro živočichy vyrobíme, je můžeme pozorovat a 

provádět různé experimenty. V dnešní době hlavně ve městech je pro mnoho živočichů 

těžké najít vhodné obydlí k vyvedení potomků a k úkrytu. Stavbou „domečků“ jim 

pomáháme, zároveň je lákáme na místo uložení „domečku“ například na zahradu, kde 

mohou udělat spoustu užitečné práce. Škvoři nám pomohou s přemnoženými mšicemi, 

čmeláci a samotářské včely s opylováním. Velký bonus také je, že žáky zároveň učíme 

ohleduplnosti vůči živým tvorům a budujeme tak i jejich pozitivní vztah ke všem 

živočichům, i těm méně oblíbeným jako jsou třeba škvoři. 

  

3.4.1 Domeček pro čmeláky 

Čmeláci 

 Čmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) jsou velice užiteční hlavně kvůli 

opylování. Umí výborně opylovat i květy rostlin, do kterých včely nedosáhnou. I v 

chladných jarních dnech a za deště, kdy včely a opylovači z řad dvoukřídlých nelétají, 

zdatně opylují. Výhodou je jejich částečná endotermie: díky vibrací křídelních svalů se 

ráno zahřejí a jsou schopni vyletět dříve než ostatní opylovači. Husté ochlupení těla 

v tomto případě hraje nezaměnitelnou izolační roli (Macek et al., 2012. Také neútočí na 

člověka, takže pro ně můžeme instalovat domečky i na školní zahradě a s dětmi je 

pozorovat. U nás čmeláci žijí v jednoletých společenstvích v hnízdech na povrchu 

v suchém listí, trávě nebo mechu, nebo v dutinách pod zemí. Rádi osídlují opuštěné díry 

myší a drobných savců.  

 Zimu přežívají jen mladé čmeláčí matky (viz obrázek 24) oplodněné trubci, 

přezimují zahrabané v zemi nebo listí. Zimu z nich přečká pouhých 10–20%. V březnu – 

dubnu (podle druhu čmeláka) vylézají mladé čmeláčí královny ze svého úkrytu a hledají 

obydlí pro založení rodu. Takovou královnu poznáme díky značné velikosti (královny jsou 

až dvakrát větší než dělnice, které se objeví v průběhu léta)a rovněž podle toho, že létá 

nízko při zemi nebo při zdech a hledá chráněné místo s dostatkem izolačního materiálu, 
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který není schopná si do hnízda nanosit sama. Takových míst zajišťujících společenství 

bezpečí před mrazem, promoknutím a parazity, je málo a hodně královen takové místo 

nenajde. Když královna úspěšně najde vhodné místo pro uložení první plodové buňky, má 

mnoho práce, protože je na všechno zprvu sama. Musí postavit buňky, přinášet a 

shromažďovat potravu a odchovat první dělnice (Žďárek, 1997). 

 

Obrázek 24: Matka čmeláka pruhovaného (B. subterraneus) s larvami dělnic 1. generace 

pod voskovým obalem. Laboratorní chov, autor: J.Čížek 

 Čmeláků bohužel stále ubývá. Důvodů úbytku je několik (www.cmelaci.cz). Při 

pěstování monokulturních polních plodin čmeláci přicházejí o potravní zdroje. Možností 

ke hnízdění a zimování čmeláčí matky hledají těžce, protože s kultivací krajiny člověkem 

vznikají krátce střižené anglické trávníky a sterilní uklizené prostory, ve kterých nemohou 

samičky přežít zimu. I když je vypalování mezí a stařiny zakázáno, stále se to děje a tak 

zahyne mnoho čmeláčích matek a zároveň vhodných míst ke hnízdění. Čmelákům také 

velmi škodí používání pesticidů a herbicidů. Čmelákům také uškodíme, když pravidelně 

nevyčistíme ptačí budky po hnízdění ptáků. Tyto budky často využívají a jsou v nich 

snadným cílem pro jejich škůdce např. zavíječe čmeláčího (Aphomia sociella), pestřenku 

čmeláčí (Volucella bombylans) nebo foretické roztoče. Pokud si tito škůdci rozmnoží, 

mohou napadnout mnoho čmeláčích míst v okolí.   
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Výroba vlastního domečku pro čmeláky 

Materiál a pomůcky (viz obrázek 25): květináč s odtokovým otvorem alespoň 15 mm 

v průměru, nářadí na vykopání díry – motyka, zahradnická lopatka, na stříšku kameny a na 

přikrytí např. prkno, břidličná tabulka, placatý kámen atp. 

Teplo a akumulující materiál na výstelku, např. hobliny, ovčí vlna, krejčovská vata, 

nastříhané hadrové cucky se suchým mechem a trochou suchého listí nebo sena, myší 

hnízdo atp. Nesmí se používat běžná vata (do které by se čmeláci zamotali), písek, a žádné 

syntetické materiály. 

 

Obrázek 25: Materiál ke stavbě domečku pro čmeláky, piliny, seno, ovčí vlna, hliněný 

květináč., autor: Petra Juhasová 

Volba místa 

 Obsazenost domečků pro čmeláky je asi 10%, s tím je potřeba počítat, a domeček 

zařídit tak, abychom zvýšili šance na jejich zahnízdění. Při instalaci domečku ve školní 

zahradě přispějeme k zahnízdění, pokud zde během celého roku pokvete dostatek rostlin a 

tak zde čmeláci naleznou potravu během celé sezóny. Čmeláci milují šalvěje, svazenku, 

chrpu, brutnák a obecně všechny modré a fialové květy,pokud možno s delší květní 

trubkou, která jejich delšímu jazýčku poskytuje výhodu před včelami. Velká zima a horko 

jsou pro život v domečku nebezpečné. Proto volíme umístění do polostínu, nebo stínu pod 

listnaté stromy v klidné části zahrady s maximálně ranním sluncem. Nikdy domečky 

neumísťujeme na přímé slunce.  
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 Ideální je, když ve vyhlédnuté lokalitě umístíme hned několik domečků a zvýšíme 

tak pravděpodobnost jejich obydlení. Mezera mezi domečky by měla být alespoň 20 cm. 

Prospěšné je také domečky barevně odlišit, protože čmeláci se tak budou moci dobře 

orientovat. Nejlépe rozlišují bílou, modrou, žlutou a fialovou (Patočka, 1984). 

Postup 

 Domeček instalujeme časně na jaře na klidné místo, kde nebudou čmeláci rušeni. 

Květináč zakopeme do země. Dno květináče umístíme s povrchem půdy. Před deštěm 

otvor zastřešíme kamenem, břidlicovou tabulkou, nebo jiným vhodným materiálem (viz 

obrázek 26). Květináč vyplníme ze dvou třetin teplo akumulujícím materiálem. Náplň 

rozmělníme na jemné kousky a vytvoříme načechraný kopeček (viz obrázek 27 a 28). 

Obsazenost obydlí zjišťujeme pozorováním, zda z něho vylétají čmeláci (Patočka, 1984).  

 

Obrázek 26: Průřez domečku pro čmeláky, zdroj: http://www.chatar-chalupar.cz/ziji-s-

nami/ 

 

http://www.chatar-chalupar.cz/ziji-s-nami/
http://www.chatar-chalupar.cz/ziji-s-nami/
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Obrázek 27: Zahrabání domečku pro čmeláky, autor: Petra Juhasová 

 

Obrázek 28: Instalace čtyř domečků pro čmeláky na zahradě střediska Chaloupky ve 

Velkém Meziříčí, autor: Petra Juhasová 

 

Nápady pro práci s žáky při pozorování čmeláků: 

Jak čmeláci reagují na barvy 

S žáky uděláme experiment, ve kterém se pokusíme zjistit, jestli barvy nejsou pro čmeláky 

signálem potravy. Z různě barevných papírů vystřihneme několik čtverců o rozměrech 

10×10 cm. Za pěkného slunného dne, kdy jsou čmeláci hodně aktivní, je rozložíme na zem 
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nedaleko jejich domečku. Zatížíme je kamínky, aby nám neuletěly. Doprostřed každého 

z nich postavíme malou skleněnou misku s vodou. Do misky stojící na zvolené, třeba žluté 

barvě přidáme trochu cukru. Namícháme si bílou vodovou barvu, kterou zahustíme 

škrobem a připravíme si tenký štětec. Bílou barvou se pokusíme jemně označit na hřbetě 

čmeláky, kteří se krmí cukrovou vodou (Patočka. 1984). Zjistíme, že se tito čmeláci vrací 

ke žlutému čtverci opakovaně. Po několik dní cukrovou vodu doplňujeme do misky na 

žlutém čtverci. Potom zahájíme experiment. Barevné čtverce různě přemístíme i 

s miskami. Zjistíme, jestli najdou misku s cukerným roztokem a orientují se tak podle 

barev. Abychom vyloučili možnost, že se orientují podle vůně cukrové vody, pokračujeme 

s experimentem. Cukrovou vodu nahradíme čistou vodou. Uvidíme, jestli budou stále létat 

ke žlutému čtverci. Pokud čmeláci stále létají ke žlutému čtverci, stala se pro ně žlutá 

barva signálem upozorňujícím na přítomnost potravy. 

 

Vůně jako signál pro čmeláky 

Tentokrát použijeme všechny čtverce stejné z šedivého papíru. Na každý položíme 

lepenkovou krabičku s otvorem. Do každé krabičky dáme misku s vodou a jen do jedné 

z nich misku s cukrovou vodou. Všechna stanoviště musí na první pohled vypadat úplně 

stejně. Do otvorů krabiček vložíme proužky filtračního papíru s vůněmi. Použije kousek 

filtračního papíru, na který dáme trochu vonícího materiálu, nebo ho do něj namočíme. 

Použijeme například hořčici, citrónovou šťávu, šťávu z okurky. Krabičku s cukrovou 

vodou navoníme květinovou vůní. Stejně jako v předchozím experimentu označíme barvou 

čmeláky, kteří lezou do krabičky s cukrovou vodou. Po několika dnech, kdy jsme cukrovou 

vodu doplňovali, započneme experiment. Krabičky různě přemístíme a pozorujeme, jestli 

čmeláci najdou krabičku s cukrovou vodou. Dále do krabičky s květinovou vůní dáme 

obyčejnou vodu. Pokud budou označení jedinci stále navštěvovat krabičku s květinovou 

vůní, můžeme mít za prokázané, že se květinová vůně stala jejich potravním signálem  

(Patočka, 1984). 

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

ŽĎÁREK, J. 1997. Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti? Aneb hmyzí státy. Praha: 

Ústav organické chemie a biochemie AVČR, 198 s. 

AMBROSEOVÁ, J. 2015. 365 Nápadů, jak se bavit v přírodě. Praha: Nakladatelství 

Slovart, 160 s. 
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MACEK, J., STRAKA, J., BOGUSCH, P., DVOŘÁK, L., BEZDĚČKA, P. a TYRNER, P. 

2012: Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví. Academia Praha, 520 str. 

PATOČKA, K. 1984. Hledání přírody. Brno: Blok, 233 s. 

www.cmelaci.cz  

 

3.4.2 Škvorovník 

Škvor obecný (Forficula auricularia) 

 Škvora obecného potkáme nejčastěji od dubna do října. Na jaře samička klade 

vajíčka do vyhloubených komůrek pod kameny nebo v zemi. Velice láskyplně o ně pečuje, 

vajíčka olizuje a větrá a tak je chrání proti plísním. Po vyvedení mláďat samička umírá. 

Kromě rostlinné potravy a organického detritu se živí mšicemi. Strach z likvidace úrody je 

neoprávněný, škvoři naopak díky predaci mšic snižují riziko poškození pěstovaných 

rostlin. Škvor je tvor aktivní hlavně v noci. Ve dne se ukrývá před světlem zalezlý 

v temném a dostatečně vlhkém  úkrytu. Za jednu noc dokáže jeden škvor spořádat až sto 

mšic a tím výrazně pomáhá v zahradách k jejich hubení. Ukrývá se nejčastěji v zemi, ale 

bude vděčný i za domeček – tzv. škvorovník, který mu instalujeme blízko zdroje potravy, 

tedy mšic, kterých se chceme zbavit. Při práci na škvorovníku je velmi vhodné dětem 

zdůraznit, že škvoři záměrně do uší nelezou (byť v mnoha jazycích díky tomuto nařčení 

získali své národní jméno)a nemusí se jich bát. 

 

Materiál: hliněný květináč, sláma, suchý mech, větvičky, provázek, nůžky, akrylové 

barvy, štětce, kalíšky na vodu, kovové pletivo  

 

Postup 

 Na konec asi 1 m dlouhého provázku uvážeme klacík. Ustřihneme kousek pletiva o 

něco větší, než je horní průměr květináče. Klacík s provázkem prostrčíme odtokovým 

otvorem květináče a potom na něj navlékneme pletivo tak, aby klacík tvořil zarážku pletiva 

a květináč šlo zavěsit na provázek (viz obrázek 29). Hlavní funkcí pletiva bude ochrana 

proti ptákům, aby nechodili do škvorovníku jako na krmítko. Také pomůže držet slámu 

uvnitř. Květináč naplníme slámou, pletivo zasuneme do květináče a klacík nám pomáhá 

držet vše na místě. 

http://www.cmelaci.cz/
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 Květináč žáci mohou pomalovat. Získáme tak i hezký estetický prvek do zahrady. 

Hotový škvorovník zavěsíme dnem vzhůru, nejlépe tak, aby se opíral o větev stromu nebo 

sloupek plotu, aby sem měli škvoři pohodlnou přístupovou cestu (škvoři sice létat umí, 

k dosažení úkrytů však preferují chůzi). 

. 

 

Obrázek 29: Škvorovník, autor: Petra Juhasová 

 

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

CZELISOVÁ, R. 2012, Pohádková zahrada. Brno: Lipka, 44 s. 

AMBROSEOVÁ, J. 2015. 365 Nápadů, jak se bavit v přírodě. Praha: Nakladatelství 

Slovart, 160 s. 

 

3.4.3 Hmyzí hotel  

 Hmyzí hotely (viz obrázek 30, 31 a 32) jsou dnes velice populární součástí zahrad. 

Jejich obyvateli jsou z velké části samotářské včely. Ty chceme do zahrady přilákat kvůli 

pomoci s opylováním rostlin. 

 

Včely samotářky 

 Včely žijící samotářským způsobem života, představují 85 % doposud popsaných 

druhů včel. Mnoho jich žije u nás, a přesto o nich veřejnost mnoho neví. Důvodem je, že 
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jejich obydlí jsou lidmi většinou nepovšimnuta, jsou to malé dírky v hlinitých březích 

kolem pěšin nebo v otvorech ve dřevě. Lidé si je také často pletou s včelou medonosnou. 

 Samotářské včely jsou např. pískorypky (Andrena), stepnice (Eucera), ploskočelky 

(Halictus či Lasioglossum) a chluponožky (Dasypoda), a samotářským způsobem života 

žijí hned po spáření. Samička včel, které žijí v zemi, vyhloubí hlavní chodbu a z ní pak 

vyhrabe do stran jednotlivé plodové komůrky, v nichž proběhne vývoj larev. Do komůrky 

uloží vajíčko a přidá zásobu v podobě kuličky pylomedového těsta. Potom komůrku 

zapečetí. Když takto vytvoří více komůrek, její život končí. Se svými dcerami a syny se 

nepotká, protože ti ze své komůrky vyletí až napřesrok (Macek et al. 2012).  

Jiné druhy samotářských včel dělají hnízda z jiných materiálů, ale i jejich hnízda se vždy 

skládají z oddělených komůrek obydlených vždy jen jedinou larvou, která se až do 

zakuklení živí pylomedovou kuličkou od své matky. Drvodělky (Xylocopidae) vykusují 

chodby do dřeva, maltářky (Chalicodoma) a zednice (Osmia) lepí rourkovitá hnízda 

z bahna na stěny budov či skal. Čalounice (Megachilidae) využívají již hotové dutiny 

v suchých stoncích a vystýlají je úkrojky listů, okvětních plátků a jiných rostlinným 

materiálem. 

 Zvláště dnes, kdy včel medonosných (Apis mellifera) stále ubývá, jsou samotářské 

včely nezbytnými a výkonnými opylovači (velkou měrou k opylování přispívají také 

zástupci dvoukřídlého hmyzu, především pestřenky). Výrobou hmyzího hotelu si tyto 

užitečné včely do zahrady přilákáme. Pro žáky je tako praktická činnost velice přínosná, 

zajímavá a baví je. Instalací hmyzího hotelu např. na školní zahradě získáme možnost 

včely pozorovat, zlepšíme si tak úrodu díky opylování samotářskými včelami a také nám 

přibude do zahrady hezký architektonický prvek. 

 

Materiál a pomůcky:  

Vhodná výplň: dutá stébla trav a rákosu, obilí na jedné straně s kolínkem, stonky celíku 

kanadského, ruličky od toaletního papíru, plastová brčka k pití nápojů, větve a větvičky (u 

bezových můžeme hřebíkem propíchnout měkký střed), cihly ytong (do nich vyvrtáme 

díry), drobné špalíky dřeva (do nich navrtáme dírky), pórobetonové tvárnice 

Na konstrukci se nám hodí: prkna 1-2 cm silná, asi 15 cm široká (lze nahradit 

voděodolnou deskou OSB), vruty, ruční vrtačka  
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Obrázek 30: Hmyzí hotel vytvořený dětmi z kroužků Bobříci a Robinsoni na zahradě EV 

střediska Chaloupky, o.p.s. ve Velkém Meziříčí, autor: Petra Juhasová 

 

Umístění hmyzího hotelu: Suché a slunné místo s orientací nejlépe na jih nebo jihozápad. 

Měl by být chráněn před deštěm a větrem. 

 

Postup:  

 V architektonickém řešení konstrukce hmyzího hotelu se meze kreativitě nekladou. 

Podle vaší šikovnosti můžeme zvolit jednodušší nebo složitější konstrukci, nebo využít 

starý nábytek např. skříň jako na ZŠ Budišov (viz obrázek 31). 

 Poličky hmyzího hotelu naplníme vhodným materiálem hodně natěsno, aby 

se nevysypal a aby ho nevyfoukal vítr. Každý druh samotářek žije jinak, proto při přípravě 

hnízd můžeme být hodně tvořiví.  
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Obrázek 31: Vlevo hmyzí hotel ZŠ Nové Veselí, vpravo hmyzí hotel ZŠ Budišov – využití 

staré skříně, zdroj: www.rezekvitek.cz 

 

Obrázek 32: Hmyzí hotel na zahradě EV střediska Chaloupky, o.p.s. ve Velkém Meziříčí - 

do konstrukce z klád jsou použity větve stromů, je zde také udělán průchod jako 

prolézačka pro děti, autor: Petra Juhasová 

http://www.rezekvitek.cz/
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Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

AMBROSEOVÁ, J. 2015. 365 Nápadů, jak se bavit v přírodě. Praha: Nakladatelství 

Slovart, 160 s. 

MACEK, J., STRAKA, J., BOGUSCH, P., DVOŘÁK, L., BEZDĚČKA, P. a TYRNER, P. 

2012: Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví. Academia Praha, 520 str. 

ŽĎÁREK, J. 1997. Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti? Aneb hmyzí státy. Praha: 

Ústav organické chemie a biochemie AVČR, 198 s. 

www.svetvcel.cz 

www.vcelky.cz 

 

  

http://www.svetvcel.cz/
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3.5 Chov živočichů  

 Chov různých živočichů je ve školním prostředí i v zájmových kroužcích velice 

prospěšný. Přináší nám kousek přírody, který můžeme pozorovat i v zimě a za špatného 

počasí. Pro žáky je tento způsob setkávání se zvířaty prospěšný zvláště v dnešní době, kdy 

jsou často přírodě vzdáleni a nemají mnoho možností trávit venku v přírodě svůj čas. 

S chovem zvířat se žáci učí zodpovědnosti za živého tvora, a rovněž kooperaci a plánování 

času mezi sebou: musí se domluvit kdo, a kdy se o živočicha bude starat. Chov také 

přispívá k získání kladného vztahu k živočichům a některým žákům i ke zbavení se strachu 

z těch neoblíbených. 

 Pokud je chov vhodně zařízen a dobře se o živočichy staráme, stane se oživujícím a 

atraktivním prvkem interiéru školy nebo střediska, kde zájmový kroužek probíhá. Děti i 

dospělí rádi živočichy pozorují a vyhledávají jejich blízkost. 

 Chované živočichy využijeme i k praktickým úlohám a pokusům v hodinách 

přírodopisu a biologie, nebo v zájmových kroužcích. To nám pomůže naši výuku žákům 

lépe zpřístupnit, stane se názornou a pro žáky atraktivní. 

 

3.5.1 Chov perlooček a buchanek 

 Perloočky a buchanky jsou součástí planktonu a jsou hojné ve všech stojatých a 

mírně tekoucích vodách. Hojně se využívají jako krmivo pro akvarijní ryby a lze je chovat 

i v domácích či laboratorních podmínkách. 

 Dříve, než začneme s chovem perlooček, tak si připravíme nádobu, kterou necháme 

několik dní ustát. Jírovec a kol. (1958) i Patočka (1963) popisují vyzkoušený a 

osvědčený Neumannův způsob chovu perlooček. Použijeme velkou sklenici od okurek. 

Umísíme ji do místnosti teplé asi 20 
o
C a dáme do ní cca 1 cm písku a na něj 1 cm jemného 

bahna a přidáme vodu z rybníka. V jiné nádobě smícháme litr vody s 3g čerstvého 

kravského nebo s 5g koňského hnoje. Důkladně rozmícháme a vlijeme do první láhve. Dva 

dny necháme ustát za stálého provětrávání akvarijním filtrem. Nebo můžeme do nádoby 

vysadit některé vodní rostliny, které vodu okysličí. Do takto připraveného akvária 

vpustíme nalovené perloočky (Patočka, 1963).  

 Živé perloočky si doneseme přímo z přírody, nachytáme je pomocí planktonky 

nebo hustého kuchyňského sítka v tůňkách nebo rybnících. Patočka (1963) doporučuje je 

přenést ve vlhkém hadříku, a ne v láhvi s vodou. V hadříku zůstanou naživu téměř všechny 
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a vydrží tak po delší dobu. V láhvi by je pohyb vody při přenášení utloukl a živých 

bychom jich donesli jen málo.  

 Asi po 14 dnech se líhnou malé perloočky. Život kultury perlooček prodloužíme 

přidáním dalšího roztoku s 3 g čerstvého kravského nebo s 5 g koňského hnoje. Můžeme je 

také chovat v přiměřeně velkých sudech umístěných pod širým nebem. Jejich dno 

pokryjeme pískem a vrstvou tlejícího listí. Přidáme rostliny vodní mor nebo růžkatec pro 

okysličování vody. (Jírovec a kol., 1958).  Přikrmujeme tak, že jednou týdně přiléváme 

trochu močůvky (0,5 až 2,5 ml na litr vody). Hnůj nebo močůvka zajistí rozmnožování 

drobnějších zástupců planktonu, který je potravou perlooček. Takto budeme mít stálou 

zásobu živých perlooček pro mikroskopování, pokusy nebo jako krmivo pro akvarijní ryby 

(Altmann, Lišková, 1979).  

 Krátkodobě lze perloočky chovat také v maloobjemových akváriích s kulturou řas 

(Říhová D., 2016, osobní sdělení). Perloočky společně s dostatkem vody a trochou bahna 

ze dna domovské nádrže umístíme do malých akvárií velikosti cca 20×20×20 cm, které 

postavíme na co nejsvětlejší, nepříliš chladné místo (např. mezi vnitřní a vnější veřeje 

okna). Pokud je místo silně exponované slunečnímu svitu, strany akvárií přivrácené 

k zdroji světla překryjeme vrstvou bílého papíru; lze přidat i malé množství autochtonních 

vodních rostlin. V akváriích se postupně vyvinou řasové nárosty, kterými se perloočky 

živí. Kulturu nijak nepřikrmujeme; vydrží přibližně pět až šest měsíců. 

 Chov můžeme založit i v zimě. Do akvária přeneseme rybniční dno (3–5 cm 

vysoko) a přelijeme rybniční vodou a necháme v pokojové teplotě. Perloočky se objeví do 

14 dnů (Altmann, Lišková, 1979).  

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

ALTMANN, A., LIŠKOVÁ, E.,  1979.  Praktikum ze zoologie.  1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 233 s. 

JÍROVEC, O. A KOL., 1958. Zoologická technika. Praha: SPN, 314 s. 

PATOČKA, K.,1963. Kouzla se zvířaty. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 282 s. 
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3.5.2 Chov vodních bezobratlých ve sladkovodním akváriu 

 U mnoha druhů hmyzu je obecně známo pouze určité vývojové stádium a zvláště 

larvy mnoha druhů žijí skrytě. Z těchto důvodů je ideální, pokud můžeme založit 

sladkovodní akvárium na vodní bezobratlé. Budeme tak mít možnost pozorovat např. larvy 

a kukly komárů, larvy vážek a jepic, klešťanky, potápníka, znakoplavky atd. Při chovu 

v kroužku Bobříci jsme tak mohli pozorovat i poslední stádium larvy vážky, které vylezlo 

na rostlinu, a následně se z něj vylíhl dospělec a odlétl. Také nám z akvária vylétly jepice a 

komáři. Děti byly uchváceny sledováním plovatky bahenní při sbírání potravy z vodní 

hladiny a jejím pohybu nahoru a dolu ve vodním sloupci. Pro všechny děti z kroužku to 

byly neopakovatelné zážitky, které by při pozorování v přírodě těžko získaly. 

 

Metodika chovu 

 Vodní bezobratlé, které jsme nalovili v přírodě, si přeneseme do akvária, ve kterém 

ale předem připravíme co nejpříznivější prostředí. Pokud chceme chovat larvy různých 

druhů vodního hmyzu, vodní ploštice a imaga vodních brouků, připravíme si akvárium 

s nepříliš vysokým sloupcem vody 10–20 cm. Druhy vodního hmyzu žijící těsně při břehu 

vod nebo druhy prožívající část svého vývoje na souši např. kukly některých brouků, 

chováme v akvateráriích, která spojují výhody akvária a terária. 

 K chovu menšího počtu živočichů nám postačí skleněné akvárium, tzv. elementka, 

o obsahu 12–15 litrů. Na dno dáme několik centimetrů vysokou vrstvu nepraného říčního 

písku, nebo směsi stejného dílu listovky, rašeliny a písku, kterou překryjeme 1–2 cm 

vysokou vrstvou praného a ne příliš hrubého říčního písku. Dno upravíme tak, aby se 

svažovalo do jednoho rohu akvária, abychom mohly jednoduše odstraňovat kal a zbytky 

zahnívající potravy. Na dno akvária zasadíme ještě před naplněním vodou trsy doušky 

kanadské (Elodea), růžkatce (Cratophyllum) nebo stolístku (Myriophyllum) (viz obrázek 

33). Výhodou těchto rostlin je, že dobře prosperují i v malých nádobách, ale musí mít 

dostatek světla. Rostliny nám pomohou s okysličením vody v akváriu, ale nesmíme prostor 

rostlinami přeplnit (Skuhravý a kol, 1968).  

 Akvárium plníme vodou tak, že vodu naléváme pomalu na filtrační papír nebo mycí 

houbu, zabráníme tak zbytečnému zakalení vody. Po několika dnech můžeme do akvária 

nasadit živočichy. Množství živočichů v akváriu záleží na jejich velikosti. Musíme počítat 
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alespoň jeden litr vody na jednoho jedince, u větších druhů raději dvou až tří násobek. 

Dobře osazená akvária není třeba uměle provzdušňovat (Jírovec, 1958). 

 Do akvária je možné přidat malé množství perlooček (Daphnia) a berušek vodních 

(Asellus aquaticus), které příznivě ovlivní ekosystém akvária. Perloočky odfiltrují zákal 

z volné vody, berušky zkonsumují přebytky potravy ze dna, které by tam zahnívaly. Tito 

pomocníci se však nesmí přemnožit. 

 Akvárium umístíme na světlém místě, aby byl zajištěn zdárný rozvoj vodních 

rostlin. Nesmí být však na přímém slunci. Teplota vody nesmí vystoupit nad 25–26 
o
C. 

Kvůli vysoké teplotě by živočichové mohli hynout. 

 Akvaterárium založíme ve větším akváriu. Důležité je, aby jeho suchozemská část 

nebyla nadměrně promáčena prosakující vodou. Základ proto vydláždíme nejdříve 

hrubšími kameny a štěrkem, na který se teprve položí vrstva zeminy. Vodní nádrž 

akvaterária může být menší akvárium nebo hlubší miska, zapuštěná do dna až po okraj. Ve 

vodní nádržce musí být vybudován snadný výstup z vody nejlépe z větších kamenů. Na 

dně vodní nádrže upravíme z kamínků nebo střepů z hliněných květináčů úkryty pro 

fotofobií jedince (Skuhravý a kol., 1968). 

 

Obrázek 33: Založení chovu vodních bezobratlých v kroužku Bobříci, vlevo osazení 

rostlinami, vpravo přidání živočichů, Autor: Petra Juhasová 
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Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

JÍROVEC, O. A KOL., 1958. Zoologická technika. Praha: SPN, 314 s. 

SKUHRAVÝ, V a kol., 1968. Metody chovu hmyzu. Praha: ACADEMIA, 285 s. 

 

3.5.3 Chov žížal 

 Žížaly se dobře hodí k zařazení do výuky přírodopisu a biologie nebo pro využití 

v různých projektech ve školách a zájmových kroužcích. Můžeme jich spousty nalovit 

během sezóny (zhruba od března do října).  Pro realizaci pokusů a projektu v zimním 

období můžeme žížaly chovat v domácím prostředí v tzv. „žížaláriích“ nebo 

vermikompostéru. Stanou se tak kdykoli dostupné pro výuku, nebo je můžeme použít jako 

dobré krmivo pro jiná zvířata (např. pro obojživelníky, ptáky, ryby atd.). 

 

Žížaly 

Zařazení: 

Kmen: kroužkovci (Annelida) 

Podkmen: opaskovci (Clitellata) 

Třída: málotětinatci (Oligochaeta) 

Řád: Haplotaxida 

Podřád: žížaly (Lumbricina) 

 Žížala obecná (Lumbricus terrestris) je nejhojnějším obyvatelem naší půdy. Ale 

kromě ní u nás žije dalších 51 druhů žížal (Pižl, 2002). V kompostu a hnojištích žije žížala 

drobnější a pruhovaně zbarvená hnojní (Eisenia fetida). V pařeništích, sklenících a 

záhonech žížala růžová (Aporrectodea rosea) a v trouchu pařezů žížala dřevní (Bimastus 

tenuis). Do vermikompostérů se nasazuje žížala kalifornská (Eisenia fetida andrei), někdy 

také žížala hnojní. Kromě životního prostředí se liší někdy barvou těla, umístěním opasku, 

tvarem ocasního konce těla, počtem článků, rozmístěním štětinek a dalšími znaky. 

 Žížala obecná si v půdě dělá pohyby svého těla množství chodbiček. Někdy 

(především v noci) vylézá částečně na povrch a zatahuje do chodbiček spadlé listy a požírá 

je. S rostlinným materiálem polyká jemné částice půdy. Půdu a nestrávené zbytky potravy 

vylučuje řitním otvorem v podobě malých hromádek na povrchu země nebo těsně pod 

povrchem. Hromádky jsou odborně označovány coby výměty (Pižl, 2002). Takto přispívá 

http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky/bimastus%20tenuis.html
http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky/bimastus%20tenuis.html
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k okysličování půdy a nestrávená potrava obohacuje humus v půdě. Neustálým pohybem 

promíchává spodní vrstvy půdy, které jsou bohatší na nerostné látky s povrchovými. Na 1 

m
2
 půdy žije kolem třiceti žížal, za velmi příznivých podmínek až několik set. Takové 

množství žížal přemístí za půl roku na ploše 1 ha tunu půdy (Dobroruková, Dobroruka, 

1989). Žížaly jsou také užitečné na likvidaci biodpadu z domácností. Chovají se proto 

v tzv. „vermikompostérech“, které lze umístit i v domácnostech (Honzová, 2013). 

 Žížaly vytváření chodby v půdě tak, že půdu stlačují na strany zúženým předním 

koncem těla a zároveň půdu pojídají a vzniklými chodbami prolézají. Žížala obecná, která 

patří do skupiny hlubinných, tzv. anektických žížal, vytváří chodby tlakem svého těla a 

zpevňuje je vyloučeným slizem. Jen anektické žížal zatahují listí pod zem. Proto je 

důležité, když chceme demonstrovat zatahování rostlinného mateiálu do chodeb, ujistit se, 

že máme naloveny právě druhy anektický žížal, jinak pokus fungovat nebude. Na konci 

svislé chodby je rozšířená komůrka, která má hladké pevné stěny a vchod do nich bývá 

ucpán výkaly. Zde se žížaly stáčení do klubíčka a v nehybnosti přečkávají nepříznivá 

období. V zimě tvoří několik jedinců celá klubka. Ve stavu strnulosti způsobené chladem 

nebo suchem přečkávají chlad nebo sucho. Stočením těla se snižují ztrátu tepla a vody.  

Několik hodin po začátku silného deště vylézají žížaly na povrch, protože se v půdě sníží 

obsah vzduchu a tím i kyslíku. Nedostatek kyslíku působí na žížaly dráždivěji než světlo, 

před kterým zalézají do tmy. Pokud na žížaly působí sluneční světlo po dobu tří hodin, 

oslabí se natolik, že nemohou zalézt do země a hynou (Altmann, Lišková, 1979).  

 Po setmění vylézají přední částí těla z chodeb a krouživými pohyby hledají potravu, 

spadlé hnijící nebo čerstvé listy. Zatažené listy žížala navlhčuje sekrety, které se 

působením baktérií rozkládají. Uvnitř chodeb pak žížal vysává rozkládající se listový 

parenchym. Žížala je všežravec, protože se živí těly rostlin i živočichů např. baktérií, 

prvoků, hlístic a také podhoubí a výtrusů půdních hub (Altmann, Lišková, 1979) 

 Žížala obecná je hermafrodit. Má samčí i samičí pohlavní žlázy a tvoří samčí i 

samičí pohlavní buňky. K oplození vajíček jsou potřeba samčí pohlavní buňky jiného 

jedince, proto si je žížaly vyměňují. Tento akt trvá i několik hodin a probíhá v noci na 

povrchu země. Po té žížala naklade několik vajec do zvláštního slizového pouzdra tzv. 

kokonu. Uvolní do něj také část vyměněných samčích pohlavních buněk a teprve v kokonu 

dojde k oplození vajíček. Žížala potom stáhne kokon smršťováním a natahováním přes 

přední část. Otvory kokonu se uzavřou a celý ztuhne. Vajíčka se vyvíjí 1–5 měsíců. 

V kokonu bývá několik oplozených vajíček, vývoj dokončí ale jenom jedno. Žížaly 
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dospívají nejdříve za půl roku a žijí několik let. Žížala může tvořit další kokony, protože 

zásoba vyměněných samčích pohlavních buněk jí vydrží několik měsíců (Dobroruková, 

Dobroruka, 1989).  

 

Metodika chovu žížal 

 Pokud chceme založit chov žížal pro demonstrační účely ve škole nebo v kroužku, 

můžeme použít nějakou skleněnou nádobu např. velkou sklenici o objemu 5 l nebo menší 

akvárium. Také si pro ně můžeme zhotovit obydlí podle Dobrorukové a Dobroruky (1989). 

Potřebujeme na to dvě stejně velké desky z plexiskla asi 30×30 cm, tři lišty široké asi 

2,5 cm a malé vruty. Z lišt uděláme třístranný rám tak velký, abychom na něj mohli z obou 

stran přišroubovat plexisklové tabule. Vznikne tak úzká průhledná krabice.  

 Nádobu naplníme vrstvami půdy různých barev a struktury např. jemně prosetou 

zahradní půdu, jemnou písčitou půdu, rašelinu. Každá vrstva by měla být asi 2,5 cm tlustá. 

Jednotlivé vrstvy vždy pokropíme, aby byly vlhké. Na povrch přidáme listí nebo 

nasekanou trávu (případně malý travní drn). Do připravené krabice dáme na povrch deset 

až dvanáct dospělých žížal, které jsme nalovili při rytí záhonu nebo kompostu (viz obrázek 

34). Poznáme je tak, že mají dobře vyvinutý opasek. Nádobu zakryjeme tmavou látkou a 

přikryjeme pevným víkem, aby žížaly neunikly, a necháme několik dní v klidu. Potom 

zkontrolujeme, co se v našem chovu událo. Uvidíme mnoho chodbiček a promísené vrstvy 

půdy. Z povrchu zmizela část rostlinného materiálu, který žížaly přemístily do chodbiček. 

Na povrchu najdeme malé hromádky vyloučené půdy. Vždy po několika dnech chov 

zkontrolujeme, na povrch přidáme rostlinný materiál a popřípadě provlhčíme. Pokud 

chceme zjistit, jestli se žížaly v našem chovu rozmnožují, půdu z nádoby vysypeme a 

pátráme po kokonech, které jsou velké asi jako hrášek, citrónového tvaru a jsou 

rohovinově hnědě zbarvené. Potom žížaly vrátíme do jejich přirozeného prostředí, nebo 

vysypeme půdu i s nimi někam na záhon či kompost (Dobroruková, Dobroruka, 1989). 
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Obrázek 34: Žížalárium v akváriu, zdroj: www.zs.vrcen.cz 

Chov žížal ve vermikompostéru 

 Při vermikompostování dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. 

Vermikompostér si můžeme zakoupit v různých provedeních, ale levnější a zároveň 

prospěšnější bude, když si ho vyrobíme sami např. podle návodu Honzové a kol. (2013). 

Kompostovat pomocí žížal můžeme ve školách, školkách, kancelářích i domácnostech. O 

žížaly se jen minimálně staráme, nadto nejsou známé žádné na člověka přenosné žížalí 

choroby. Navíc vermikompost dobře prospívá zahradním i pokojovým rostlinám. Také tak 

získáme možnost zkoumat, pozorovat a případně dělat pokusy s obyvateli 

vermikompostéru kdykoli během roku. 

 Do vermikompostéru můžeme použít žížalu hnojní (Eisenia fetida), lepší jsou však 

žížaly kalifornské (Eisenia fetida andrei), které se rychle množí a jsou v tvorbě kompostu 

rychlejší. Postačí nám přibližně 0,5 kg násady, která se skládá z hotového kompostu 

s žížalami různých vývojových stádií včetně vajíček, a pomocných organismů – bakterií, 

chvostoskoků a další rozkradačů organického materiálu. Násadu žížal koupíme u 

specializovaných chovatelů (např. www.zdrava-zahrada.cz, www.vermikompostovani.cz) 

nebo oslovíme někoho, kdo již zavedený vermikompostér má. Můžeme použít i žížaly 

hnojní, které sice rozkládají odpad pomaleji, ale můžeme je nachytat na hnojišti nebo 

venkovním kompostu. Žížala hnojní je typická svým výrazně pruhovaným zbarvením 

http://www.zdrava-zahrada.cz/
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(prostředkem každého tělního článku se táhne výrazný růžovofialový pruh) a ve volné 

přírodě se vyskytuje v silně zamokřených půdách okolo pramenišť nebo v bahnitých 

březích potoků. Jméno dostala díky schopnosti osídlit komposty a hnůj, kde ji lze ulovit 

nejsnáze (Pižl, 2002). Žížaly, které se vylíhnou přímo v daném kompostéru, lépe přežívají, 

než dospělé žížaly, které sem přeneseme z jiných podmínek. 

 Na výrobu nádoby použijeme dřevo, které nebylo chemicky ošetřeno. Můžeme 

použít i plastový box s víkem. Protože žížaly potřebují dostatek vzduchu, připravíme pro 

ně dostatečně prostornou nádobu, ale ne moc hlubokou. Na jeden kg kompostovaného 

bioodpadu týdně je potřeba zhruba 0,2 m
2
 nádoby. Vycházíme také z toho, že 0,5 kg žížal 

spotřebuje denně zhruba 0,25 kg bioodpadu. Ověřená velikost bedýnky je cca 

50×40×40 cm. Do spodní části vyvrtáme dostatečné množství malých děr, aby se mohla 

odpařovat vzniklá vlhkost. Nádoba musí mít víko, které zabrání vysoušení a zamezí šíření 

plísní, nežádoucích organismů i případného zápachu. Při dobré péči o vermikomostér ale 

žádný zápach nevzniká. Na dno bedýnky dáme podestýlku z trávy, listí, roztrhaného a 

navlhčeného papíru, půdy, rašeliny, hoblin nebo kokosového vlákna. Do podestýlky dáme 

násadu žížal a vhodné kousky bioodpadu menší než 5 cm. Pod kompostér umístíme 

sběrnou nádobu, například plech na pečení, na odchyt výluhu, tzv. žížalího čaje. Výluh se 

ředí v poměru 1:1 s vodou a využívá se jako tekuté hnojivo pro rostliny (Honzová, 2013). 

 Můžeme také použít dvě na sebe položené plastové krabičky, které do sebe zapadají 

s jedním víčkem. Do jedné z nich vyřízneme dno. Při krajích musí zůstat místo na pletivo, 

abychom ho tam mohli položit a drželo tam. Na pletivo dáme vrstvu natrhaného mokrého 

papíru a posypeme podestýlkou jako v předchozím návodu. Na povrch dáme slupky 

z ovoce a zeleniny a zavlažíme. Naplněnou krabičku postavíme na druhou prázdnou a 

přikryjeme je víkem, do kterého jsme udělali dírky (Ambroseová, 2015).  

 Vermikompostér umístíme uvnitř v bytě, v domě nebo venku. Lidé jej často 

umísťují v garáži, ve sklepě nebo pod dřezem na nádobí. Žížaly nejlepších výkonů 

dosahují při teplotě kolem 20 
o
C a správné vlhkosti substrátu. Při umístění na balkon 

budou žížaly méně aktivní. Při teplotách pod nulou kompostér zamrzne a žížaly i ostatní 

organismy mohou uhynout. 

 Do kompostéru můžeme dávat téměř všechen kuchyňský odpad. Plesnivění 

předejdeme tak, že mísíme přidaný bioodpad se vzniklým kompostem. Kompostováním 

postupně odpad ztrácí objem až na 20 %. Žížaly můžeme krmit zbytky pečiva, kávy, 

použité papírové kapesníky, ubrousky, natrhaným papírem, zbytky ovoce a zeleniny. 
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Žížalám nedáváme mléčné výrobky, maso, kosti, mastná jídla a tuky obecně (Honzová, 

2013). 

 

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  
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pedagogické nakladatelství, 233 s. 

AMBROSEOVÁ, J. 2015. 365 Nápadů, jak se bavit v přírodě. Praha: Nakladatelství 

Slovart, 160 s. 

DOBRORUKOVÁ, J., DOBRODUKA, J., 1989. Malá tajemství přírody. Praha: Albatros, 

175 s. 

HONZOVÁ, M. A KOL., 2013. Pozvěte žížaly domů. Na bioodpad s důvtipem. Brno: 

Ekologický institut Veronica – ZO ČSOP Veronica, 16 s. 

PIŽL, V. 2002: Žížaly České republiky. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském 

Hradišti, Supplementum č. 9/2002. 154 str. 

 

3.5.4 Chov larvy mravkolva 

 I když se dospělci mravkolva v ČR vyskytují hojně, většina lidí je pro jejich 

soumrační aktivitu a nenápadnost ještě neviděla. Ale mnoho lidí zná Ťutínka, larvu 

mravkolva z Knížky Ferdy Mravence od Ondřeje Sekory (2004). Stejně jako v Sekorově 

knize je larva mravkolva i v přírodě postrachem pro mravence, které loví velice zajímavým 

způsobem. Pokud se nám podaří larvu přenést do chovného zařízení, můžeme tento 

unikátní způsob lovu pozorovat a zpestřit tak výuku. Žáci se jistě krmení mravkolva rádi 

ujmou a stanou se tak svědkem úžasného představení. 

Zařazení:  

Třída: hmyz (Insecta) 

Podtřída: křídlatí (Pterygota) 

Řád: síťokřídlí (Neuroptera) 

Čeleď: mravkolvovití (Myrmeleonidae) 

Rod: mravkolev (Myrmeleon) 

Druh: Mravkolev obecný (Myrmeleon formicarius L.) 
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 V ČR žije 11 druhů mravkolvů. Nejhojnějšími jsou mravkolev obecný (Myrmeleon 

formicarius L.) a mravkolev skvrnitý (Euroleon nostras). Rozlišíme je tak, že mravkolev 

obecný má křídla čirá, beze skvrn a mravkolev skvrnitý má na křídlech tmavé skvrnky. Má 

štíhlé dělo a dlouhá, úzká křídla o rozpětí až 8 cm a kyjovitá tykadla. Dospělci občas 

přilétnou na noční světelný lapač (Říhová, 2016, písemně). Třetí instar larev můžeme u 

těchto druhů odlišit podle pigmentace hlavy a předohrudi. Mravkolev skvrnitý má 

výraznější pigmentaci. Larva mravkolva obecného má na třetím páru končetin dvě tmavé 

skvrnky na stehnu a kyčli.  

  Larvy žijí na písčitých stráních či teplých okrajích lesů s jemnou lesní hrabankou. 

Jamky (trychtýřky) larev mravkolva často nacházíme na místech krytých před deštěm 

(Hanel, 2013). Na jedné výzkumné ploše okraje lesa o rozměrech 30 m
2
 bylo napočítáno 

130 jamek larev mravkolva. Někde byla početnost až 14 jamek na 1 m
2
. Nejmenší 

vzdálenost mezi okraji sousedních jamek byla 12 mm (Hanel, 1992). 

 Když se mravenec pohybuje kolem jamky, shodí několik zrníček písku na její dno a 

to je signál pro larvu mravkolva, ukrytou pod povrchem substrátu v nejnižší části lapací 

nálevky. Mravenec se snaží z pasti uniknout, ale larva začne metat zrnka písku a snaží se 

tak kořist zadržet. Když kořist spadne na dno jamky, larva mravkolva ji usmrtí mohutnými 

kusadly a vysaje. Larva má mimotělní trávení. Do těla kořisti vstříkne velké množství slin 

se směsí enzymů. Vnitřní orgány kořisti se rozloží a larva vzniklou kaši vysaje a tvrdou 

chitinovou schránku z pasti vyhodí.  

 Velká larva měří až 1 cm, je mohutná, má široký zadeček, velkou hlavu a masivní 

kusadla ozbrojená vnitřními trny. Na hlavě má sedm oček. Jakmile ji položíme na povrch 

písku, začne couvat v kruhu a vyhrabávat svůj úkryt v jamce. Při práci používá hlavu a 

kusadla k odhazování přebytečného materiálu. Nejjemnější materiál navrství na šikmé 

stěny jamky. Podle velikosti jamky odhadneme i velikost schované larvy. Hladová larva o 

jamku neustále pečuje, zatímco nasycená odpočívá na dně. Larva obvykle dvakrát 

přezimuje a mezi tím prochází třemi larválními stádii. Kuklí se v kulovitých zámotcích, 

které utká z jemných vláken, kterými spojuje zrnka písku. Kokon díky tomu dokonale 

splývá s prostředím. Mravkolev patří mezi hmyz s proměnou dokonalou – z kukly tedy 

vylézá dospělec, který larvě není vůbec podobný. Za soumraku a v noci létá podél okrajů 

lesů, a díky této soumračné a nokturnální aktivitě je pro většinu lidí neznámý (viz obrázek 

35). Živí se dravě. (Hanel, 2013). Samička láká samečka pomocí feromonů a po kopulaci 

klade drobná vajíčka jednotlivě do suché půdy (Patočka, 2006). 



84 
 

 

Obrázek 35: Vlevo mravkolev běžný (Myrmecleon fomicarius) – dospělec, zdroj: 

www.biolib.cz, vpravo larva mravkolva, zdroj: www.zoologie.frasma.cz 

 

Metodika chovu 

 Larvy mravkolva odlovíme v jejich přirozeném prostředí. I když jsou stále 

schované na dně své jamky v písku, můžeme je opatrně vyjmout např. lžičkou i se 

substrátem, prohlédnout si je a přenést je do předem nachystaného chovného zařízení. 

Zajímavou metodou lovu je odfouknutí jemného substrátu z larvy. Pokud při lovu lžičkou 

ponoříme nástroj nedostatečně hluboko, larva se bleskově zahrabe a ulovení unikne. U 

menších trychtýřků se tak osvědčilo do jejich středu prudce fouknout. Proud vzduchu 

poněkud otřesenou larvu obnaží a následně ji lze uchopit měkkou entomologickou 

pinzetou (Říhová D., 2016, písemně).  

 Jako chovné zařízení použijeme malou nádobku o průměru kolem 10 cm naplněnou 

vhodným sypkým písčitým materiálem. Ideálně odebereme vzorek materiálu z místa, kde 

jsme larvu odchytili. Vrstva by měla být vysoká alespoň 8 cm (Hanel, 2013). Larva 

chovaná na balkoně v misce s pískem byla schopná vydržet rozmezí teplot v písku -18 
o
C 

až +51 
o
C. Nejnižší teplota, při které larva ještě přijímala potravu, byla +5 

o
C

 
(Hanel, 

1992).  

 Krmíme ji mravenci nebo rybenkami domácími, zlatoočkami, škvory, potemníky, 

kovaříky, pavouky, slunéčky nebo mandelinkami (Hanel, 1992). Nelze však použít druhy 

rodu Formica, které jsou zákonem chráněné. Můžeme ji krmit i jinými druhy menšího, ale 

vždy živého hmyzu (Hanel, 2013). Larva mravkolva o délce 1,5 cm za den spořádala šest 

dělnic mravence Formica polyctena a další den dalších pět. Larva je schopná i nějakou 

dobu hladovět (Hanel, 1992). 

http://www.biolib.cz/
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 Když se mravkolev zakuklí, je důležité chovné zařízení zakrýt jemným pletivem, 

kvůli parazitoidnímu hmyzu. Často se stává, že z kokonu vylétnou místo mravkolva drobné 

vosičky nebo mouchy dlouhososky, které zde dokončili svůj vývin (Hanel, 2013).  

 Několik námětů k pozorování uvádí Hanel (2013. Například můžeme řešit otázky 

v jak zrnitém substrátu je larva mravkolva schopna pastu vybudovat; a jak se v závislosti 

na textuře substrátu bude měnit sklon stěn lapacího trychtýřku. Můžeme stopovat, jak 

rychle pasti postaví. Nebo budeme sledovat vzájemnou interakci mezi více larvami 

v malém prostoru, z jakého materiálu jsou schopny si postavit jamku a úspěšnost lovu 

larev.  

 Pokud budeme zkoumat kolonii mravkolvů v přírodě, můžeme zmapovat jejich 

výskyt a zakreslit do mapy, změřit jak daleko se nachází nejbližší mraveniště nebo 

zjišťovat vztah mezi velikostí jamek a velikostí larev, které v nich žijí.  

 

Doporučená literatura a zdroje pro vytvoření úlohy:  

HANEL, L. Příspěvek k poznání biologie mravkolva obecného. Sborník vlastivědných 

prací z Podblanicka, 1992, 32, s. 57 – 63. 

HANEL, L. Mravkolev ve školním insektáriu. Biologie Chemie Zeměpis. 2013 (22) 

PATOČKA, J. Mravkolev alias Ťutínek. Vesmír. 2006, roč 85, č. 7, s. 384. 

SEKORA, O., 2004. Knížka Ferdy mravence. Praha: Albatros, 180 s. 
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4 Výsledky 

 V práci bylo navrženo celkem 15 úloh z biologie bezobratlých koncipovaných pro 

zájmové kroužky. Úlohy jsou využitelné i ve výuce přírodopisu na ZŠ a biologie na SŠ. 

Úlohy byly u valné většiny prakticky vyzkoušeny a ověřeny ve dvou zájmových útvarech 

(Bobříci a Robinsoni), které organizuje středisko ekologické výchovy Chaloupky o.p.s., 

pracoviště Velké Meziříčí v průběhu školního roku 2014/2015 a 2015/2016. Ve školním 

roce 2014/2015 i 2015/2016 navštěvuje kroužek Bobříci 15 dětí ve věku 5-7 let a kroužek 

Robinsoni 15 dětí ve věku 8–15 let.  

 Prakticky byly vyzkoušeny čtyři úlohy věnované pokusům a pozorování 

bezobratlých živočichů – perloočkám a buchankám, žížalám, živočichům z kompostu a 

stínkám. Tři úlohy popisující praktické návody na lov bezobratlých byly odzkoušeny 

v terénu několikrát s Bobříky a Robinsony. Byla navržena také jedna úloha badatelsky 

orientovaného vyučování zabývající se kladením zemních pastí na odchyt bezobratlých. 

Tři úlohy nabízí možnost, jak sestrojit obydlí pro bezobratlé, které chceme přilákat do 

zahrady k našemu užitku, a to čmeláky, škvory a včely samotářky. Tato obydlí byla 

vyrobena s Bobříky a Robinsony a instalována na zahradě střediska ekologické výchovy 

Chaloupky o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí. A poslední čtyři úlohy přichází s návody a 

odzkoušenou metodikou, jak chovat některé běžně volně se vyskytující bezobratlé 

v interiéru (perloočky, vodní bezobratlé v sladkovodním akváriu, žížaly a larvy 

mravkolva).  
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5 Diskuse 

 Po úspěšném zrealizování většiny úloh navržených v diplomové práci je třeba se 

pokusit odpovědět na několik otázek: Jak připravit program pro žáky, který splní svůj cíl 

jak po stránce vzdělávací a informační, ale také žáky baví a motivuje je k dalšímu studiu? 

Co je oním momentem, který vzbuzuje v lidské duši pochopení a nadšení pro přírodu a 

živé tvory? A jak vlastně zjistíme, že se nám pochopení a nadšení podařilo dosáhnout?  

 Jako nejdůležitější jednoznačně shledávám pobyt venku, ať už na zahradě nebo 

v terénu, a setkávání se s živočichy (i rostlinami) na „vlastní kůži“ (Krajhanzl, 2005a. 

2005b). Právě v zájmových útvarech máme jedinečnou šanci toto dětem dopřát. Přispějeme 

tak také ke zmírnění nepříznivých důsledků odcizení přírodě jako jsou zdravotní a 

psychologické problémy a nemoci a projevy sociální patologie (Strejčková, 2005). 

 Jako nejlepší hodnotím úlohu Nebojte se stínek. Se stínkou pracovali i Randler, 

Hummel a Prokop (2012), kteří ve své studii, kde dokázali, že praktická činnost s živými 

tvory významně redukuje odpor a strach k živočichům, kteří jsou obecně označování jako 

nepopulární. Úloha Nebojte se stínek měla nečekaný úspěch, nejspíše proto, že obsahuje 

vše, co v žácích budí nadšení. Začíná lovem a objevováním v terénu a prozkoumáním 

prostoru pod kameny, pod kůrou atp. Lov stínek má většinou velkou úspěšnost a žáci se ve 

skupinách při realizaci trochu předháněli, kdo stínek naloví více. Následně žáci samostatně 

provedou pokus, ve kterém zjišťují, jestli stínky vyhledávají vlhká a tmavá místa. Při 

stavění bludiště pro stínky mohou použít obecně oblíbenou stavebnici Lego, což především 

pro mladší žáky přidává úloze na atraktivitě. Tato úloha tedy spojuje několik důležitých 

momentů: lov v terénu, přímý kontakt s živými tvory (Randler, Hummel, Prokop, 2012) 

a možnost samostatně vést pokus (Papáček, 2010a). Tím se povedlo unikátně propojit 

přírodní vědy s dětským světem a dokázat tak, že zkoumání přírody nemusí být 

suchopárné. Dovoluji si tedy tvrdit, že pokud se nám tyto tři složky podaří do úloh a 

projektů pro žáky dát, stanou se z didaktického hlediska úspěšnými a pro žáky zábavnými. 

Tyto složky jsou také v souladu s didaktickými zásadami (např. Altmann, 1975) a to 

hlavně zásadou vědeckosti, zásadou spojení školy se životem, zásadou výchovného 

vyučování, zásadou názornosti (spojení konkrétního s abstraktním), zásadou spojení teorie 

s praxí a zásadou trvalosti. V této úloze je také přítomen tzv. „Aha! Efekt“ (Jančaříková, 

Mazáčová, 2013), kdy při individuálním rozluštění problému zažívá žák takovou radost, 
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kdy je proces ukládání do paměti silně podpořen. „Platí pravidlo, že čím silnější emoce 

doprovázejí zážitek, tím je větší pravděpodobnost jeho zapamatování a udržení 

v dlouhodobé paměti. Učitel by měl proto výuku cíleně vést tak, aby žáci měli možnost 

vlastních objevů a těchto pozitivních emotivních zážitků.“ (Jančaříková, Mazáčová, 2013). 

 Účastníky kroužků nejvíce zaujaly dva typy úloh. Prvním typem jsou úlohy, ve 

kterých mohli s živočichy manipulovat, lovit je, pozorovat, objevovat, a něco nového 

zkoušet. K této skupině bezesporu patří pokus Úžasné žížaly. Kdopak by se světla bál a 

všechny tři úlohy věnované lovu (v mechu, na souši a ve vodě). Také bych sem zařadila 

dlouhodobější činnosti při chovu bezobratlých. Největší nadšení z oblasti chovu vzbudilo 

akvárium s vodními bezobratlými, které spojilo lovení a následné dlouhodobější 

pozorování. Druhým typem úloh, které sklidily úspěch, byly ty, při kterých žáci něco 

vyráběli s pocitem, že přírodě nebo živým tvorům pomáhají. Velké nadšení jsem 

zaznamenala při výrobě domečku pro čmeláky a také hmyzího hotelu. Hmyzí hotel, který 

jsme umístily na zahradu střediska ekologické výchovy Chaloupky, o.p.s., pracoviště 

Velké Meziříčí na jaře v roce 2015 byl velice pestře osídlen hlavně samotářskými včelami. 

Za slunných dní jsme s dětmi pozorovaly mnoho jedinců létajících a hledajících místa pro 

své larvy Dokladem jejich osídlení byly také zaslepené dírky ve větvičkách bezu a dírách 

v pórobetonové cihle. Tuto zkušenost potvrdil i Dohnal (2014).  

 Závěrem jsem si položila otázku, jak vlastně vedoucí zájmového útvaru pozná, že 

jeho snažení nevychází vniveč. Z vlastní zkušenosti a subjektivního pohledu mohu tvrdit, 

že jsou to ty kroužky, kdy se necítím jako „krotitel dravé zvěře“ a nemusím děti v kroužku 

příliš ukázňovat. Při plnění úloh a praktických činností panuje pohodová atmosféra plná 

úžasu, nadšení a zaujetí pro věc ve smyslu známého hesla: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Na 

hluboké zaujetí poukazují také následné dotazy účastníků, jak se chovaným živočichům 

daří, jestli jsou postavená obydlí a úkryty obsazené; děti přichází s dalšími návrhy pokusů 

a kladou si vlastní výzkumné otázky. Jednoznačným důkazem, že činnost v zájmovém 

útvaru dělá vedoucí dobře je, že děti do kroužku chodí pravidelně a zůstávají i v dalším 

školním roce (Hájek a kol., 2004).  
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6 Závěr 

 Cílem práce bylo navrhnout úlohy z biologie bezobratlých využitelných 

v zájmových útvarech. Za tímto účelem bylo z valné většiny vyzkoušeno a v práci popsáno 

15 úloh. Tyto úlohy byly vyzkoušeny ve dvou kroužcích, které navštěvuje cekem 30 dětí. 

Po realizaci v kroužku byly vždy úlohy inovovány a případné zjištěné nedostatky byly 

vylepšeny. Díky tomu se vedoucí kroužků, kteří budou úlohy podle návodů realizovat, 

vyhnou některým nezdarům, se kterými se potýkali řešitelé při jejich odzkoušeních.  

 Navrženy a vyzkoušeny byly čtyři úlohy věnované pokusům a pozorování 

bezobratlých živočichů (perloočkám a buchankám, žížalám, živočichům z kompostu a 

stínkám), tři úlohy popisující praktické návody na lov bezobratlých v terénu, jedna úloha 

badatelsky orientovaného vyučování zabývající se kladením zemních pastí na odchyt 

bezobratlých, tři úlohy s návody jak vyrobit obydlí pro bezobratlé (čmeláky, škvory a 

včely samotářky) a čtyři úlohy s metodikou, jak chovat některé bezobratlé v interiéru 

(perloočky, vodní bezobratlé v sladkovodním akváriu, žížaly a larvy mravkolva). 

 Úlohy splnily bezesporu svůj smysl a cíl. Účastníci si osvojili dovednosti a metody 

vědecké práce a zručnost s pomůckami jako je entomologická pinzeta, lupa, binokulární 

lupa atp. Získaly mnoho zážitků s živými živočichy, díky kterým si nejen o zkoumaných 

živočiších pamatují mnoho informací, ale také k nim získali pozitivní vztah a zbavili se 

negativních pocitů, které u nich někteří živočichové (např. žížala či stínka) vzbuzovali.   
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