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Vyučovací předmět SKN

Cíle Žák si ověřuje význam různých tvarů zobáku u ptáků.

Žák klade badatelské otázky.

Žák v textu vyhledává důkaz o způsobu příjmu potravy ptáka.

Zastřešující cíl Žák vysvětlí, jak se živé organismy přizpůsobují svému prostředí a 

způsobu získávání potravy.

Testováno na (třída) První stupeň ZŠ (druhý ročník)

Potřebný čas 2 vyučovací hodiny

Potřebný  prostor  a
pomůcky

Učebna s interaktivní tabulí, příroda v okolí školy.
Pomůcky: štípací kleště, sítko, síťka na motýly, pinzeta, louskáček 
na ořechy, dláto

Krok1 -Motivace                                                                                  čas:   7   minut
Zahnízdily se nám sýkorky. Shromáždíme se vzadu na koberci. 
Každý žák dostane jeden obrázek se zavřenýma očima. Stejné obrázky utvoří skupinu. 
Obrázek si pečlivě prohlédněte. Jaký máte nos = ZOBÁK? Na interaktivní tabuli promítnout 
obrázky všech ptáků. Tušíte, jak se váš pták jmenuje? Všimli jste si, že ptáci mají různé 
zobáky? Vyvodíme si téma hodiny – Podle nosa poznáš kosa. Jaký nástroj vám zobák  
připomíná?

Krok1 -Kladení otázek čas:  25  minut
Ve skupinách se posaďte do lavic. Každá skupina dostane protokol. Rozdělí si role. Opět 
upozornit na obrázky všech ptáků. Jaké vás napadají otázky, na ptačí zobáky? Nemusí být 
konkrétně na vašeho ptáka. Zkuste vymyslet minimálně tři. Využijte návodné začátky otázek. 
Mluvčí čte otázky za skupinu. Učitel všechny otázky zapisuje na tabuli. Vzniká parkoviště 
otázek.

Krok 1 -Výběr výzkumné otázky čas:  3  minuty
Výzkumná otázka je stejná pro všechny. Mohli bychom se tady shodnout?

Krok 2 -Formulace hypotézy
čas:  10   minut

Stanovte si vlastní hypotézu. Umíte tvořit hypotézu? Jaký má začátek? Myslíme se, že náš 
pták má takový tvar zobáku, protože se živí… Hypotézy si přečteme. Učitel nehodnotí, ale 
pomáhá s tvorbou hypotézy.



Krok 3 -Plánování, příprava a provedení pokusu či měření               čas:  20  minut
Přesun ven. Rozložíme viditelně všechny pomůcky. Vyberte si kartu vašeho ptáka 
( v přílohách je k dispozici buď verze s obrázkem nebo jen text). Zapište si název ptáka. 
Přečtěte si společně text a vyhledejte větu, která dokládá způsob, kterým zobák využívá. 
Zapište nebo nakreslete nástroj. Vymyslete, jak nejlépe demonstrovat nástroj. Vyhledejte si 
v přírodě vhodné pomůcky, vyzkoušejte si všichni. Důraz na bezpečnost!

Krok 4 -Formulace závěrů a návrat k hypotéze čas:  15  minut
Vrátíme se k hypotéze. Potvrzení x vyvrácení? 
Společné vyhodnocení, prezentace poznatků.
 Kterého ptáka jsme zkoumali?

Naše hypotéza byla… Popište pokus. Přečtěte důkaz z textu.
Napadá vás další otázka?

Návrat do třídy, svačina                                                                              čas:   10  minut
1. Co nám ještě vrtá hlavou? Otázky zapište na zadní stranu PL.
2. Hledáme souvislosti – Přizpůsobují se prostředí i jiná zvířata? Která. Povídejte si ve 

skupině. Pak společně.          JE DOBRÉ BÝT JEDINEČNÝ!
3. Propustka – na lísteček napiš, co ti utkvělo v hlavě. Jak se organismy přizpůsobují 

prostředí? Jak získávají potravu? (Důkaz o učení, založíme do badatelského deníku)
4. Vyvěšení propustek na tabuli.



Zobáky - úvodní  rozdělení do skupin

  



Přehled ptáků k prezentaci



Podle nosa poznáš kosa - BADATELSKÝ PROTOKOL
Členové skupiny Vedoucí, mluvčí ___________________________

Zapisovatel ______________________________

Čtenář __________________________________ 

Výkonný pracovník _________________________

Otázky, které nás napadají (vymyslete alespoň 3 otázky)

Kdo …? _______________________________________

Kde …? _______________________________________

Kam …? _______________________________________

Jak …? _______________________________________

Kolik …? ______________________________________

Výzkumná otázka: Jak náš pták využívá tvar zobáku?

Naše hypotéza:

Náš pták se nazývá                                     Zobák využívá jako (NÁSTROJ)

Důkaz z textu, jakým způsobem pták využívá zobák.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Naše hypotéza byla                       potvrzena     x      vyvrácena



Dlask tlustozobý

Je nápadný velkým silným zobákem. Zdržuje se v korunách 

stromů. Staví si miskovitá hnízda. Silným zobákem louská 

nejrůznější semena, ale dokáže si poradit i s peckou třešně. 

Rád jí i pupeny. Samec je podobný samici. Žije ve světlých 

lesích, parcích a zahradách. V zimě se na krmítku vyskytuje 

poměrně často.



Kos černý

Jeho melodický zpěv můžeme slyšet po ránu jako první, často 

zpívá i v noci. Černé zbarvení je typické pouze pro samce, 

samice bývá šedohnědá. Vyzobává z hlíny hmyz, žížaly, 

housenky. Přitom rychle pobíhá po zemi s lehce spuštěnými 

křídly. Na podzim se živí dužnatými plody.



Strakapoud velký

Je to náš nejčastější šplhavý pták. Převážně se živí hmyzem a 

červy, občas plení i hnízda jiných ptáků. Hnízdí v dutinách 

stromů, které si sám hloubí. V případě, že pod kůrou pozná 

hmyz, tluče do kůry svým silným špičatým zobákem až do 

doby, než se rozpadne. Kořist chytá svým dlouhým drsným 

jazykem. Má velmi silnou lebku, která chrání mozek před 

nárazy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pta%C4%8D%C3%AD_hn%C3%ADzdo


Káně lesní

Je to náš nejčastější dravý pták. Často vysedává u silnice, kde 

hledá auty sražená zvířata. Za potravou odlétává na pole, 

louky nebo pastviny, kde loví myši, ještěrky, žáby a také malá 

ptáčata. Zahnutým zobákem trhá potravu. V Evropě hnízdí 

téměř milion párů káňat. 



Kachna divoká

Žije v okolí řek, rybníků a jezer. Dobře se přizpůsobila i životu

ve  městech.  Své  peří  si  potírá  tukem,  aby  nepropouštělo

vodu.  Na  hladině  kachnu nadnáší  vzduch v peří.  Potravu  si

hledá  ve  vodě i  na  souši.  Plochým zobákem vybírá  z  vody

rostliny a různé druhy trav. Hnízdo si staví v rákosí na břehu

nebo na ostrůvku.



Vlaštovka obecná

Má dlouhý ocas do V a dlouhá křídla. Hnízdo si staví z bláta. 

Má tvar misky. Živí se létajícím hmyzem, který loví za letu 

nebo ho sbírají z vodní hladiny. Takto dokonce i pijí. V období 

dlouhých dešťů trpí hlady, protože hmyz nelétá a oni ho jinak 

lovit neumí. Na zimu odlétá do Afriky.
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