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• Proč někteří živočichové žijí na vodní hladině? 
• Jak to, že se někteří živočichové dokážou 

pohybovat po vodní hladině a nepotopí se? 
• Co je povrchové napětí vody a jak pomáhá 

živočichům v pohybu po vodní hladině?

badatele.cz / Bruslařky bez bruslí  / © Sdružení Tereza

ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1



38

● trvalé porozumění
Žáci pochopí, že každý organizmus je jedineč-
ný a přizpůsobený co nejdokonaleji svému 
prostředí a způsobu života. Např. bruslařka 
obecná se dokáže pohybovat po vodní hladi-
ně díky chloupkům na těle a nohách, k pohy-
bu po vodní hladině využívá také povrchové 
napětí vody.

● tematické cíle lekce
Žák vyjmenuje více druhů organizmů, kte-
ré se pohybují po vodní hladině, a uvede ja-
kým způsobem. Metodou pozorování zjistí, že 
bruslařka se pohybuje po vodní hladině po-
mocí spodní části těla a chodidel. Při bližším 
zkoumání (pomocí mikroskopu) žák rozpo-
zná chloupky na těle bruslařky. Pomocí po-
kusu vysvětlí efekt – povrchové napětí vody.

● kroky vědeckého postupu
V  lekci jsou rovnoměrně zastoupeny všech-
ny kroky vědeckého postupu. Na základě 
motivační aktivity, během níž žáci samostat-
ně předem danými různými způsoby hle-
dají informace o živočiších pohybujících se 
na vodní hladině, kladou otázky a vybírají 
z nich ty, které jsou ověřitelné. Každá dvojice 
či skupina žáků může mít vlastní výzkumnou 
otázku, ke které formuluje hypotézu. Velký 
důraz je kladen na práci s texty, díky nimž 
žáci získají povědomí o souvislostech i infor-
mace potřebné k plánování pokusů. Žáci sa-
mostatně připravují i provádějí pokusy. Žáci 
samostatně prezentují zjištěné informace.

BRUSLAŘKY 
BEZ BRUSLÍ

● Příprava před lekcí
> Na konci hodiny před lekcí zadejte žákům do-

mácí úkol (viz popis aktivity „úkol na doma). 
> Před zahájením hodiny, v níž lekce proběhne, 

vytiskněte pracovní list a přílohu 4 pro každé-
ho žáka; přílohy 1, 2 a 3 vytiskněte pro každou 
dvojici žáků. Dejte pozor, abyste přílohu 3 vy-
tiskli dostatečně velkou, aby text v bublinách 
komiksu byl čitelný. 

> Připravte si pomůcky k pozorování bruslařek 
(viz aktivita 5), živé bruslařky a jejich potravu 
odchytněte (viz metodika odchytu v příloze 5). 

> Několik bruslařek usmrťte vhozením do eta-
nolu ( jejich končetiny budou žáci pozorovat). 

> Připravte si pomůcky na pokus 
(viz aktivita 7). 

> Vyzkoušejte, zda v učebně funguje technika na 
promítání fotografi í, které žáci mají přinést (viz 
popis aktivity "úkol na doma"). Připravte do-
statek místa na nástěnkách.

90 min.

období realizace
duben — květen 
nebo září — říjen

  CD / pracovní list
příloha 1 – 5 
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Vodní pátrání / úkol na doma

Popis aktivity
Na konci hodiny před lekcí zadejte žákům domácí úkol. Řekněte 

jim, že příští hodinu si zkusí práci vědců a budou zkoumat organi-
zmy pohybující se na vodní hladině. Nejdříve je však musí vypátrat. 
Pátrat budou ve 3 skupinách. Protože však nemá každý badatel vždy 
k dispozici všechno, co by potřeboval (možnosti, technika), i skupi-
ny žáků budou mít jasně vymezeno, jakou techniku či jaké zdroje in-
formací mohou použít:

1. skupina – fotoaparát (vydá se do terénu)
2. skupina – internet a tiskárna
3. skupina – knihy a internet, ale nesmí používat tiskárnu – musí 

nakreslit obrázky živočichů a zjištěné informace opsat.

Upozorněte žáky na to, že každý z nich má vybrat a dodat jen 1–2 
své výtvory. Žáci z 1. skupiny je musí předem poslat emailem, před 
zahájením lekce předloží žáci z 2. skupiny vytištěné obrázky a infor-
mace z internetu a žáci z 3. skupiny nakreslené obrázky živočichů. 
Všechny materiály žáci umístí na připravenou velkou nástěnku.

Připravte si také několik snímků organizmů pohybujících se po 
vodní hladině pro případ, že by žáci nic neměli; avšak podle našich 
zkušeností donesou velké množství materiálu.

> motivaCe

Cíl aktivity 
Žák se domácí přípravou namo-
tivuje k práci v lekci. Někteří žáci 
vyrazí do přírody, jiní vyhledají 
informace na internetu či v knihách.

Pomůcky 
fotoaparát, internet, tiskárna, knihy, 
psací a výtvarné potřeby, papíry

> motivaCe

Cíl aktivity 
Žáci si navzájem prohlédnou 
vypracování domácího úkolu 
a seznámí se s organizmy 
pohybujícími se na vodní hladině.

Délka 5 min.

Pomůcky 
vypracované domácí úkoly, technika 
na promítání, volná nástěnka

1.

1.

1/ Co jsme objevili?

Popis aktivity
Uvítejte žáky jako vědce a zeptejte se jich, jaké organizmy po-

hybující se na vodní hladině vypátrali. Společně si prohlédněte 
splněnou domácí přípravu. Zeptejte se, jak se žákům úkol plnil. Ne-
zapomeňte je ocenit za aktivní přípravu (pokud byla). Shrňte, že 
vypátrali 2 velké skupiny živočichů pohybující se na vodní hladině – 
vodní ptáky a vodní hmyz. Oznamte, že v lekci se budete věnovat 
vodnímu hmyzu, konkrétně bruslařkám.

badatele.cz / Bruslařky bez bruslí  / © Sdružení Tereza
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2/ Co nás zajímá?

Popis aktivity
Vyzvěte žáky k sepsání otázek, které je napadají k tématu bruslař-

ky, k jejich životu a pohybu po vodní hladině. Dejte žákům 3 min na 
samostatnou práci, a pak je vyzvěte, ať své otázky říkají nahlas a za-
pisujte je na tabuli. Otázky se pravděpodobně budou opakovat – to 
je časově náročné, ale lze s tím pracovat: Koho napadla stejná otáz-
ka? Má někdo otázku, která ještě nepadla? Následně si každý žák do 
pracovního listu napíše otázku, kterou by chtěl zkoumat a o které si 
myslí, že jde ověřit pokusem či pozorováním.

● Jak se bruslařky udrží na vodě?
● Proč se pohybuje na vodní hladině?
● Jak loví potravu?
● Čím se živí?
● Kolik má nožiček?
● Jak je bruslařka velká?
● Jak rychle se pohybuje?
● Rozmnožují se bruslařky na vodní hladině nebo kde?
● Jaké mohou mít zbarvení?
● Jak mají bruslařky vyvinutý zrak?
● Může žít bruslařka bez vody?
● Kam se v noci schovává?
● Jak má dlouhé chloupky?
● Jak se pozná sameček a samička?

> kladení otázek
> výběr výzkumné otázky

Cíl aktivity 
Žáci vymyslí otázky 
k tématu a vyberou z nich 
ty, které jsou ověřitelné.

Délka 10 min.

Pomůcky 
pracovní list pro každého žáka 

> formulaCe hyPotézy

Cíl aktivity 
Každý žák formuluje svou hypotézu.

Délka 7 min.

Pomůcky 
pracovní list

1.

2.

  CD / pracovní list

  CD / pracovní list

3/ Naše domněnky

Popis aktivity
Nechte žáky, ať si zkusí samostatně na svou na otázku rovnou 

odpovědět – tím vytvoří hypotézu. Motivujte žáky tím, že následně 
výzkumem zjistí, zda se jejich domněnky potvrdily či vyvrátily. Vyzvě-
te žáky k vytvoření výzkumných týmů – menších skupin (po 2–3 žá-
cích), případně jim s rozdělením pomozte. Jedna skupinka bez potíží 
zvládne ověřit více hypotéz.

Žák chtěl zjistit odpověď na otázku: „Kolik mají bruslařky noži-
ček?“ Zapsal si hypotézu: „Bruslařka má 4 nohy,“ a při ověřování 
zjistil, že jich má 6.

ZŠ Josefa Bublíka, Bánov

© Sdružení Tereza / Bruslařky bez bruslí / badatele.cz
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4/ Život na vodní hladině

Popis aktivity
Uveďte tuto aktivitu např. slovy: „Ani vědec neví hned všech-

no a občas něco dohledává v literatuře. Teď dostanete literaturu, 
ve které najděte a podtrhněte informace o bruslařkách.“ Rozdejte 
text (příloha 1) – optimálně jeden do dvojice. Na závěr žáci sdíle-
jí, co v textu podtrhli.

> získávání informaCí

Cíl aktivity 
Žák získá informace 
o obyvatelích vodní hladiny.

Délka 5 min.

Pomůcky 
text (příloha 1)

5/ Pozorování bruslařek 

Popis aktivity
Žáci pracují ve 2–3členných výzkumných týmech. Nejprve si do 

pracovních listu sepíší, co všechno chtějí ve skupince zjistit, aby vě-
děli, na co zaměřit svou pozornost. Žáci musí mít stále na paměti své 
výzkumné otázky. Po zapsání dejte žákům k dispozici veškeré pomůc-
ky pro tuto aktivitu. Motivujte je, ať zkusí bruslařkám udělat prostře-
dí podobné přirozenému, aby je v něm mohli pozorovat. Mohou se 
pokusit nabídnout živočichům i potravu. Poraďte jim, ať do nádoby 
napustí vodu jen do poloviny a na vodní hladinu položí suché listy či 
kůru. Doporučte žákům, aby nedávali na hladinu moc suchého listí, 
okřehku apod. materiálu, protože by mohli mylně usoudit, že brus-
lařky se nepohybují po hladině, ale po objektech na ní ležících. Do 
takto připravené nádrže mohou žáci vpustit bruslařky. Nabádejte je 
k ohleduplnému chování a manipulaci s živočichy. Potom žáci pozo-
rují pohyb bruslařek po vodní hladině a snaží se zjistit, jakými část-
mi svých těl se bruslařky vody dotýkají. Dále žáci vhodí do nádoby 
bruslařkám potravu (např. octomilku, drobnou mušku, komára apod.). 
Pozorují, jak bruslařky loví svou kořist. Průběžně si píší poznámky do 
pracovního listu. Na závěr posbírejte bruslařky zpět do suché lahve 
s listím. Nádoby na vodu ještě využijeme.

> PříPrava 
> Provedení Pokusu 
> zaznamenávání Pokusu

Cíl aktivity 
Žáci pozorují bruslařky obecné 
v prostředí podobném jejich přiro-
zenému (na vodní hladině) a snaží 
se zjistit, kterými částmi těla se 
bruslařky vodní hladiny dotýkají. Žák 
zjistí, jak bruslařky loví a čím se živí.

Délka 25 min.

Pomůcky 
pracovní list, preparační misky, 
akvária nebo zavařovací sklenice 
o objemu 3,5 l, příp. misky od 
polárkového dortu (nejlépe nádoby 
vyšší, aby bruslařky nevyskakovaly), 
voda, suché listy, kůra, bruslařky 
obecné, jejich potrava (octomilky, 
drobné mušky, komáři atd.), cedníky

3.

1.

  CD / příloha 1

  CD / pracovní list

ZŠ Ledeč nad Sázavou
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6/ Povrchové napětí

Popis aktivity
Motivujte žáky, např.: „V lekci jste již četli text o životě na vod-

ní hladině. Co jste se dozvěděli? Který přírodní jev využívají brus-
lařky k pohybu po vodě?“ Žáci si možná vzpomenou nebo v textu 
najdou, že se jedná o povrchové napětí vody. Co to ale je? Rozdej-
te texty nebo nechte skupinky, aby si je losovaly; ideálně 1 text do 
dvojice. Cílem je, aby polovina žáků četla novinový článek a polovi-
na komiks. Žáci následně po skupinkách nahlas sdílejí, co se dozvě-
děli, přičemž ti, kteří měli stejný text, doplňují další informace. Žáci, 
kteří zrovna nemluví, naslouchají svým spolužákům a do pracovního 
listu si zapisují informace, které o povrchovém napětí dříve nevěděli 
a které je zaujaly. Dojděte k tomu, že povrchové napětí je způsobe-
no zvýšenou soudržností molekul vody na hladině, díky tomu vzni-
ká povrchová blanka, která poskytuje živočichům oporu k trvalému 
či dočasnému pobytu na hladině.

> hledání souvislostí

Cíl aktivity 
Žáci zjistí, co je povrchové na-
pětí vody, a uvědomí si sou-
vislost mezi tímto jevem a ži-
votem živočichů na hladině.

Délka 10 min.

Pomůcky 
pracovní list, novinový článek 
(příloha 2), komiks (příloha 3)

7/ Zkoumáme 

Popis aktivity
Rozdělte skupiny žáků tak, že jedna část (polovina skupin) bude 

pracovat s mikroskopem a druhá bude zkoušet, které předměty se 
udrží na vodní hladině díky povrchovému napětí. Zeptejte se žáků, 
co se dál dozvěděli z úvodního textu (např. že se bruslařky pohybují 
na vodní hladině díky povrchovému napětí atd.) Žáci by se měli do-
pídit toho, že v textu bylo také napsáno, že bruslařkám to umožňuje 
to, že nemají hladké končetiny. Co to ale znamená? Vyzvěte skupinu 
žáků, která bude pracovat s mikroskopem, ať zjistí, jak vypadají kon-
četiny bruslařek, a ať to zakreslí do pracovního listu. Druhá skupina 
žáků může využít nádoby s vodou, ve kterých byly dříve bruslařky.

Žáci budou dále zkoušet, které předměty se díky povrchovému 
napětí udrží na hladině a které ne. Dejte žákům k dispozici krabičku 
s drobnými plochými předměty, ale mohou vyzkoušet cokoli jiného. 
Žáci na vodní hladinu položí např. z alobalu vystřižená kolečka veli-
kosti mince, kancelářskou sponu, podložní sklíčko, krycí sklíčko atd. 
a pozorují, zda se udrží na vodní hladině díky jejímu povrchovému 
napětí. Výsledky pokusu, tedy to, který předmět povrchové napětí na 
hladině udrží a který ne, žáci zapisují do pracovního listu.

Obcházejte žáky, a až budou mít vyzkoušené různé předměty, 
doporučte jim, ať kápnou do nádrže saponát a pozorují, co se sta-
ne. To opět zaznamenají do pracovního listu. Povrchové napětí bude 
saponátem narušeno a předměty, které dříve zůstávaly na hladině, 
se budou potápět.

Nakonec jedna skupina žáků prezentuje, co vypozorovala na kon-
četinách bruslařek, a ti, kdož dělali stejný pokus, jejich informace do-
plňují podrobnostmi a ukazují své nákresy. Druhá skupina žáků pak 
informuje, jak zkoumala povrchové napětí vody, které předměty se 
na hladině udržely a které ne a co se stane, když se do vody kápne 
saponát. Předveďte to celé třídě a zeptejte se, co by se stalo bruslař-
ce, kdyby někdo na hladinu vody, kde žije, kápl saponát. Žáci vyvo-
dí, že by se bruslařka potopila, což by pro ni mělo tragické následky. 
Zeptejte se, jak se může v přírodě dostat do vody saponát, a disku-
tujte s žáky na toto téma. Měli by si uvědomit, že mýt auto u vody 
nebo vylévat vodu od nádobí do přírody není dobré pro živočichy.

> Provedení  
a zaznamenávání Pokusu

> hledání souvislostí

Cíl aktivity
Žáci si pokusem ověří existenci 
povrchového napětí, zjistí, co udělá 
s tímto jevem saponát a uvědomí 
si, že narušení povrchového napětí 
může mít pro bruslařky tragické 
důsledky. S pomocí mikroskopu 
vypozorují, že na povrchu končetin 
a těla mají bruslařky drobné 
chloupky, které zvětšují povrch, a tím 
usnadňují pohyb po vodní hladině.

Délka 20 min.

Pomůcky
pracovní list, psací potřeby, 
mikroskop a laboratorní potřeby, 
preparáty nožiček bruslařek, nádoby, 
voda, krabička s drobnými plochými 
předměty – z alobalu vystřižená 
kolečka velikosti mince, kancelářské 
spony, podložní sklíčko, krycí sklíčko 
apod., saponát

3.

  CD / pracovní list
příloha 2, 3

  CD / pracovní list

4.

4.

© Sdružení Tereza / Bruslařky bez bruslí / badatele.cz
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8/ Shrnutí 

Popis aktivity
Vyzvěte nyní žáky, ať se podívají na svoji hypotézu – potvrdili ji či 

vyvrátili? Každý napíše na papír se schématem bruslařky, co se dnes 
dozvěděl nového. Nabádejte žáky, ať píší konkrétní věci, které dříve 
nevěděli. Pokud je čas, mohou žáci postupně chodit připevňovat své 
„bruslařky“ na nástěnku a přitom říkat své postřehy. Žáci, kteří zrovna 
neprezentují, naslouchají svým spolužákům a do pracovního listu si 
zapisují informace, kterých si v průběhu lekce nevšimli a které je za-
ujaly. Pokud na individuální sdílení nezbývá čas, žáci jen upevní své 
bruslařky na nástěnku. Ta ve třídě zůstane, což zajistí, že si žáci po-
střehy spolužáků mohou přečíst o přestávce. Vybídněte žáky, ať na-
píší do pracovního listu svou odpověď na otázku: Co mohu udělat, 
abych neškodil bruslařkám a dalším živočichům žijícím u vody? Ze-
ptejte se, zda si pomocí nových informací mohou žáci zodpovědět 
otázky, které si kladli na začátku lekce. Pokud stále některé odpově-
di chybí, vyzvěte žáky, aby je zkusili vypátrat.

> formulaCe závěrů
> návrat k hyPotéze
> PrezentaCe
> kladení novýCh otázek

Cíl aktivity
Žáci si uvědomí, co se 
v lekci dozvěděli nového.

Délka 8 min.

Pomůcky
pracovní list, psací potřeby, papír se 
schématem bruslařky pro každého 
žáka (příloha 4)

4.

  CD / pracovní list
příloha 4

ZŠ Ledeč nad Sázavou

ZŠ Josefa Bublíka, Bánov
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BRUSLAŘKY BEZ BRUSLÍ

Zapište otázky, které vás napadají k tématu 
bruslařky, jejich život a pohyb na vodní hladině.

Výzkumná otázka

Tip na odpověď (hypotéza)

Zapište, co chcete zjistit pozorováním bruslařek

© Sdružení TEREZA / Bruslařky bez bruslí / badatele.cz
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A co jste při pozorování zjistili?

Během prezentace svých spolužáků si zapište informace, které jste o povrchovém 
napětí vody dříve nevěděli a které vás zaujaly.

Co jste při pokusu zjistili? 
Zakreslete, jak vypadají končetiny bruslařek, nebo zapište, který předmět povrcho-
vé napětí vody udrží na hladině a který ne. Popište, co se stalo, když jste do vody 
kápli saponát.
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Jak dopadl váš tip? Potvrdili jste ho nebo vyvrátili?

Co mě v lekci zaujalo?

Co mohu udělat, abych neškodil bruslařkám ani dalším živočichům žijícím u vody?

© Sdružení TEREZA / Bruslařky bez bruslí / badatele.cz



Každý živočich obývá určitý prostor, který mu musí zajistit všechny základní životní po-
třeby. Životní prostor daného živočicha se nazývá nika. Na celém světě se musí živoči-
chové vyrovnávat s nejrozmanitějším prostředím. Proto se u nich vyvinula nejrůznější 
přizpůsobení v oblasti anatomie (stavba těla), fyziologie (funkce těla) i chování, která 
jim umožňují přežít.
Zaměříme se na vodní hladinu. Existuje několik živočišných druhů, jejichž zástupci jsou 
schopni pohybovat se po vodní hladině. Například baziliškové dokážou v případě ne-
bezpečí uniknout predátorovi během po vodní hladině. Musí vyvinout opravdu vyso-
kou rychlost a odrážet se velice energicky od hladiny zadníma nohama, aby se udrželi 
nad vodou. Na hladině se však dokážou pohybovat jen krátkou dobu.
Vodní ploštice, bruslařky, jsou daleko lépe přizpůsobeny životu na vodní hladině. Mají 
tři různě dlouhé páry nohou sloužící k rozdílným funkcím. K pohybu po vodní hladině 
využívají povrchové napětí vody. Když se pozorně podíváte na tělo a končetiny brusla-
řek, zjistíte, že není hladké. Bruslařky na hladině loví, zápasí, rozmnožují se atd.
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Pokuste se najít v novinovém článku odpovědi na otázky:
Co je to povrchové napětí vody? K čemu slouží? Jak se 
dá povrchové napětí porušit?

Nalezené odpovědi podtrhněte.
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Nalezené odpovědi podtrhněte.

K úhynu vodních živočichů 
v rybníku a výskytu pěny na 
hladině říčky pod rybníkem 
byli dne 7. 8. 2012 přivoláni 
hasiči do Římotovic. Událost 
operačnímu středisku HZS 
ohlásili v 11.06 hodin policis-
té, na místo vyjely tři jednotky 
hasičů. Při průzkumu rybní-
ka a okolí hasiči objevili men-
ší množství uhynulých ryb 
a dalších vodních bezobrat-
lých živočichů. Protože pěna 
na hladině říčky rychle postu-
povala, hasiči k jejímu zachy-
cení postavili tři norné stěny. 
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vrchové napětí způsobuje, že 
některé druhy hmyzu (napří-
klad vodoměrky) se mohou 
pohybovat po vodní hladině. 
Objekt, který by vodní hladi-
nu prorazil, by se nutně po-
topil. Právě saponáty snižují 
povrchové napětí vody, takže 
předměty se snáze potápí. Tak-
že si asi dokážete představit, co 
se po znečištění vody saponá-
tem stane s živočichem, který 
je přizpůsoben životu na vod-
ní hladině.

vrchové napětí způsobuje, že 
některé druhy hmyzu (napří-
klad vodoměrky) se mohou 
pohybovat po vodní hladině. 
Objekt, který by vodní hladi-
nu prorazil, by se nutně po-
topil. Právě saponáty snižují 
povrchové napětí vody, takže 
předměty se snáze potápí. Tak-
že si asi dokážete představit, co 
se po znečištění vody saponá-
tem stane s živočichem, který 
je přizpůsoben životu na vod-
ní hladině.

Pěnu zasypávali sorbentem 
a směs sorbentu a pěny jíma-
li z hladiny. Protože se pěna na 
hladině říčky přestala objevo-
vat, hasiči po 13. hodině norné 
stěny zrušili a ukončili zásah. 
Podle předběžných poznatků 
vodu s velkou pravděpodob-
ností znečistil saponát.

Zeptali jsme se odborníka 
RNDr. Antonína Kláska na 
důsledky dopadu saponátu na 
vodní živočichy.

Povrchové napětí je efekt, 
při kterém se povrch kapalin 
chová jako elastická fólie. Po-
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Bruslařky se sdružují většinou u břehů rybníků. Dospělci se v přírodě nejvíce vyskytují v jarních 
měsících dubnu a květnu a na podzim v září a říjnu (v ostatních měsících je dospělců málo, 
převládají nymfy; v zimě se bruslařky nevyskytují vůbec v ).

Bruslařky lovte planktonkou nebo cedníkem (nemusí být nijak speciální, stačí velký přivázaný 
na klacek). Bruslařky jsou velice rychlé a hbité, často z cedníků vyskočí, a tak musíte být rychlí. 
Bruslařku si vyčíhejte, a rychle cedníkem podeberte a vhoďte ji do připravené nádoby (skleni-
ce o objemu 3,5 l, vystlaná suchou trávou, listím apod.). V žádném případě do nádoby ne-
dávejte vodu, dejte pozor i na vodu stékající z cedníku, bruslařky by si mohly namočit celý 
povrch těla, a poté by vám uhynuly.

Jak nalovit potravu?
Přirozenou potravou bruslařek je drobný hmyz, který v přírodě spadne na vodní hladinu. Dopo-
ručuji vyrazit se smýkačkou na břeh rybníka, louku či do parku. Smýkačkou opisujte na travním 
porostu ležatou osmičku. Nachytaný drobný hmyz pinzetou přeneste do připravené nádoby 
(malá sklenička). Vůbec nevadí, když bude budoucí potrava bruslařek usmrcená. V případě, 
že se vám nepodaří hmyz nachytat, můžete jako potravu pro bruslařky využít např. octomilky.
Když bruslařky přivezete do školy, vypusťte je do akvária s vodou. Můžete přidat trochu okřeh-
ku, suchého listí, kůry apod., aby nádrž vypadala věrohodně. S okřehkem šetřete, protože žáci 
by si pak mohli myslet, že bruslařky se pohybují po něm.
Lovu zdar!

Metodika odchytu bruslařek 
a jejich potravy
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