
Téma: Ochrana přírody (19. 4. - 23. 4. 2021)

• co pro nás příroda znamená

• životní prostředí

• Den Země 

Milí družiňáčci, máme další týden a s ním i další téma. Od minulého týdne se 

téměř neliší, ale přesto tu pár změn najdete. Ochrana naší přírody je důležitá, 

ale to vy už víte. :-) Družina online začíná. :-) Opět je vše dobrovolné. :-)

Přejeme všem příjemnou zábavu. Vaše vychovatelky :-)

Den Země - 22. dubna

Jedná se o největší mezinárodní svátek, který si připomíná více než 193 zemí.  

Už je to 51 let, kdy byl poprvé Den Země slaven v San Francisku. Mysleme na 

ekologii a na to, co můžeme udělat pro zlepšení životního prostředí. Můžeme 

uklidit poházené odpadky v našem okolí, zasadit strom. 



Úkol č. 1

Najdi si svůj strom – na světě nejsou žádné dva stromy stejné, vždycky se od 

sebe liší, podobně, jako lidé. Vyzkoušejte si v lese nebo v parku, kde je dost 

různě silných, větvených, mechem porostlých stromů, jednoduchou hru, na 

kterou potřebujete jen jeden šátek pro dva účastníky (spíš šátek pro každého, 

když tady řádí a nás řídí ten virus). 

• Děti udělají dvojice. První z každé dvojice si zaváže oči, druhý bude mít oči

odkryté. 

• Vidící dítko je i vodící a dovede svého nevidícího kamaráda nebo 

sourozence k nějakému stromu. Nejde přímo, ale chvilku s ním kličkuje po

lese, aby to nevidící kamarád neměl moc snadné. 

• U vybraného stromu nevidící dítko strom osahá – zkoumá jakou má 

strukturu kůry, jak je tlustý, jaké má větvení, zda je porostlý mechem 

nebo lišejníkem, jaký je u země, jaký je o kus výš. 

• Poté vidící dítko klikatě vede nevidícího parťáka na výchozí místo. 

• Až nyní si nevidící sundá šátek. Má najít strom, který zkoumal hmatem. 

• Poté, co strom najde, si role (ne)vidících prohodí. 

• Vypadá to složitě a obtížně. Ale nakonec se stromy poznat dají.

Rodiče si to mohou vyzkoušet také. Zkuste, zda bude šikovnější tým dětí nebo 

tým rodičů. My samozřejmě sázíme na vás, naši šikovní družiňáčci :-)

Hru jsme našli na stránkách Správy Krkonošského národního parku. Zde 

přidáváme odkaz, můžeš si stáhnout Pidiatlásek toho, co teď kvete a (Ne)hmyzí 

atlásek. Navíc zde najdeš spoustu užitečných informací jak se chovat v přírodě a 

jak dělat naší planetě Zemi jen samou radost. 

https://www.krnap.cz/data/File/EVVden_zeme_2021/den-

zeme_2021_final.pdf/

https://www.krnap.cz/data/File/EVVden_zeme_2021/den-zeme_2021_final.pdf/
https://www.krnap.cz/data/File/EVVden_zeme_2021/den-zeme_2021_final.pdf/


Úkol č. 2 

Znáte hmyzí hotel? Vytvořte nějaký na vaši zahradu anebo ho dejte do okolí 

vašeho domu.

Hmyzí hotel – jednoduchá stavbička ze dřeva naplněná různým přírodním 

materiálem, kterou vyrobíte s rodiči během hodinky. Pomůže hmyzákům a 

můžete chodit pozorovat, kdo v něm bydlí. 

Nejčastějšími návštěvníky hmyzího hotelu jsou samotářské včely, které se u nás 

vyskytují poměrně hojně. Patří mezi významné opylovače našich luk a polí a v 

přírodě jich napočítáte na 600 druhů. V hotelu najdou svůj úkryt také motýli, 

pestřenky, zlatoočka, berušky a škvoři. Zvláště škvoři a pestřenky budou vaší 

zahrádce velmi užiteční, protože likvidují škodlivý hmyz, např. mšice.

   

Ptačí koupaliště – určitě jste si někdy všimli ptáčků, kteří se koupou v kaluži na 

cestě. Když jim vyrobíte jednoduchou napáječku někde, kde na ni uvidíte z okna

třídy nebo obýváku, budete moci ptáčky pozorovat v létě, jak se koupou a pijí.  

Postavte místo pro koupaliště ve stínu, aby se voda rychle nakazila a 

neodpařovala; z dosahu dravců a koček, ale zároveň by někde poblíž měl být 

strom, na kterém si ptáčci budou moci po koupeli dopřát pořádnou očistu peří, 

které si musejí natřít sekretem kostrční žlázy. 



• Na zvolené místo dejte špalek nebo něco jiného, aby koupaliště bylo nad 

zemí, a na špalek mělkou misku s vodou o max. hloubce 5–8 cm. Dovnitř 

vyskládejte kamínky tak, aby některé byly kousek nad hladinou. Miska se 

tím zatíží. Pomůžete i hmyzu, který také potřebuje pít, a v misce bez 

kamínků by se utopil. 

• Každý den doplňujte vodu a koupaliště alespoň jednou týdně vydrbejte 

kartáčem. 

Těšíme se na fota vašich společných výrobků a věřte, že i tyto maličkosti dělají 

život kolem nás o něco hezčí :-)

Další svátky a významné dny, které si tento týden připomínáme.     

Světový den knihy – 23. dubna 

Tento den si máme uvědomit, co pro nás knihy znamenají. Je to radost, 

prožitek. Jaká je tvá oblíbená kniha? Tento svátek se slaví od roku 1995. Datum 

23. dubna není náhodný. V tento den roku 1616 zemřeli slavní autoři jako např. 

William Shakespeare.

Jak oslavíš tento svátek ty? Můžeš rodičům přečíst kousek z tvé knihy, nebo si 

od kamaráda půjčit knihu, o které ti vyprávěl. Víš, jaká je oblíbená kniha tvých 

rodičů? Zeptej se jich 

Svatý Jiří 24. dubna

Máte doma nějakého Jiříka? Tak nezapomeňte, že v sobotu slaví svátek.  Tento 

den je také spojován s koncem zimy. Podle známé pověry se v tento den otvírala

země a z ní vylézali hadi a štíři.

Už jste někdy našli v trávě čtyřlístek?  A víte, že čtyřlístek nalezený právě v tento 

den má zvláštní magickou sílu? Dříve se věřilo, že nálezci přinese obzvlášť štěstí. 

Tak co, půjdeš hledat? My určitě ano. Přejeme mnoho úspěchů. Ve škole si pak 

povíme, kdo z nás byl úspěšný .



Zdroj: www.krnap.cz, Tradinář, www.fred,fraus.cz

http://www.krnap.cz/

