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KDO PŘEZIMUJE 
A KDO LETÍ ZA SLUNÍČKEM
•	 Napište na libovolně velké kartičky nastřihané z papíru (lépe 

se hodí tvrdší karton nebo výkres) jména těchto ptáků: čáp, 
vrabec, sýkora koňadra, vlaštovka, kos, jiřička. 

•	 Vyhledejte jejich obrázky nebo fotografie a přilepte je 
na kartičku ke jménu.

•	 Nakreslete na 3 kartičky sluníčko a na 3 kartičky sněhovou vločku. 
(sluníčko = teplé kraje / sněhová vločka = zima v našich krajích)

•	 Vyberte a dejte na jednu stranu kartičky s ptáky, kteří odlétají 
do teplých krajin, na druhou strany kartičky s těmi, kteří u nás 
přezimují. Podle toho k nim pak přiřaďte obrázek sluníčka nebo 
vločky. 

•	 Ke jménu a obrázku připevněte dlouhý nebo krátký motouz. 
U ptáků přezimujících, stačí krátký motouz (asi 10 cm), u ptáků 
odlétavých, připevněte motouz delší (asi 50 cm).

•	 Vyhledejte další informace, například zkuste přijít na to, proč 
právě tyto druhy naše kraje na zimu opustí, nebo zůstanou.
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PTAČÍ PŘÍBĚH
•	 Vyberte si z ptačí říše aspoň jednoho zástupce. 
•	 Vyhledejte v knize nebo na internetu jeho fotografii či obrázek. 
•	 Namalujte jeho obrázek, nebo pořiďte fotografii.
•	 K obrázku napište, co podle vás takový ptáček dělal poslední 

týden. Týden má 7 dní, zkuste tedy aspoň 7 krátkých vět.
•	 Z obrázků či fotografií můžete vyrobit papírové divadlo. 

Vystříhejte ptačí siluety a nalepte je na špejli, nebo klacík z lesa. 
Rozehrajte ptačí příběhy, třeba jak pečujete o sýkorku či brhlíka, 
kdo kde a jak hnízdí, hledá potravu, hledá svou rodinu atd. Jako 
kulisy i jeviště využijte přírodu – strom, větev, keř, pařez atd.

Více námětů na ptačí téma, pobyt a výuku venku najdete na 
https://ucimesevenku.cz/ 

L Í S K A ,  z . s .
v yhlašuje soutěžní  v ýz vu pro děti  a  rodiny s  dětmi,  2.  roční k

K A M A R Á D I  Z   P T A Č Í  Ř Í Š E

Soutěž je aktivitou 12. ročníku osvětové kampaně Ptáci – žijí tady s námi  
KONTAKT: LÍSKA, z.s., Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín www.liska-evvo.cz

Doporučený věk:  3–12 let

Vyberte si aspoň jeden ze soutěžních úkolů.

Splněné úkoly, doložené zprávičkou, fotografií 
či obrázkem, opatřené kontaktními údaji: 
 jméno a příjmení autora, škola, věk, 
 e-mail, poštovní adresa,
zasílejte do 7. 5. 2021 na adresu: 
 infoevvo@seznam.cz, HESLO: Ptáci
Odesláním udělujete LÍSCE souhlas se zveřejněním fotografie či obrázku 
na Facebooku a webu Lísky.
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DOPLŇOVAČKA
Doplňte správně chybějící písmena ve slovech: 
•	 největší sova je  V– R   V– L K–
•	 nejrychlejší pták je  S– KO L   S T Ě H –V–V–
•	 nejmenší pták Evropy je  K R Á L– Č– K   O B EC–Ý
•	 pták, který může spát i za letu je  R O R–S   O B – CN –
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POMÁHÁM PTAČÍM SOUSEDŮM
•	 Vyrobte a umístěte v zahradě či parku budku, krmítko, pítko. 

(Pokud to není váš pozemek, určitě požádejte o souhlas 
majitele!)

•	 Zasaďte na zahradě, pokud máte, strom, keř, či rovnou živý plot. 
Je to zdroj potravy i úkryt.

•	 Vylepte na skleněnou plochu ptačí siluetu, tenké proužky lepící 
pásky, příp. barevný obrázek na sklo (okno, prosklená chodba, 
skleník apod.). Můžete si je buď objednat, nebo vyrobit.  
Je to účinná ochrana proti ptačím nárazům a poranění! 

 www.veronica.cz/ochrana-ptaku-pred-urazem-na-skle

Více o tom, jak můžete pomáhat, najdete zde 
www.veronica.cz/ochrana-ptaku


