
Fenologické aktivity na duben… 

V březnu nám pranostiky nelhaly, ale v dubnu snad již za kamny nebudeme se flákat a jarní sluníčko 

nás do přírody bude lákat.  Předpovědi jsou však různé?! Jaká je vaše hypotéza na průběh 

dubnových teplot? Jaké venkovní teploty vás nutí zůstat ještě za kamny? Povídejte si o pocitu chladu 

a jeho relativním vnímáním každého z nás, možná vás překvapí, jak je každé lidské tělo jinak 

nastaveno. Umíte určit teplotu na vlastní kůži bez teploměru? Vyzkoušejte si badatelskou 

lekci.(http://badatele.cz/portfolio/cz/teplo-zima) Kdo je ve vaší třídě největší teplomil a kdo zase 

lední medvěd?  

Medvědi se brzy vzbudí, ale ty my u nás nemáme, tak na česnek 

medvědí naše zraky upneme! Než vyrazíte do lesa, vytvořte si 

hypotézu, kolik jarních květinek potkáte a na jakých místech? 

Naplánujte si výlet do terénu, zakreslete si trasu do mapy a 

vyznačte možný výskyt jarních rostlin, zkuste si tipnout i druhy, 

které naleznete. Na místě vyhodnoťte, jak byly vaše domněnky 

přesné. Nezapomeňte si vzít foťák a tu jarní nádheru 

zdokumentovat, pošlete nám foto – moc nás potěší a ty 

nejkrásnější rádi odměníme. Máte nějaký oblíbený recept 

z medvědího česneku? Uspořádejte piknik a sdílejte s námi nejen 

fotografie, ale i recepty, rádi se přiučíme. 

 

Kvák aneb big frog love 

 

Těšili jste se na pozorování žabí lásky a březnové teploty vám to nedovolily? Nezoufejte a v dubnu 

expedici za žabkama uspořádejte. Že je ještě mráz a sníh, nevadí. Můžete s přípravou začít už v teple 

v třídy. 

Před plánovanou žabí badatelskou hodinou zadejte žákům domácí úkol. Vyzkouší si práci vědců a 

jejich nutnou přípravu, než vyrazí do 

terénu. Každý vědec nemá k dispozici vždy 

všechny potřebné materiály a techniku. 

Rozdělte tedy žáky do 3 skupin, každá 

skupina bude mít jasně dáno, jakou 

techniku, či jaké zdroje informací 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.  

Medvěd radí: Žerte česnek a buďte 
v pohodě! :-) 

http://badatele.cz/portfolio/cz/teplo-zima


Žáci z 1. skupiny musí předem poslat emailem fotografie z terénu.  

Před zahájením lekce předloží žáci z 2. skupiny vytištěné obrázky a informace z internetu.  

Žáci z 3. skupiny přinesou nakreslené obrázky živočichů.  

Všechny materiály žáci umístí na připravenou velkou nástěnku. Připravte si také několik snímků žab a 

jejich vajíček  pro případ, že by žáci nic neměli; avšak podle našich zkušeností donesou 

velké množství materiálu. Naplánujte si s žáky výlet k rybníku a pozorujte žabí lásku, určit stihnete i 

kladení vajíček. Vytvořte fotopříběh a pošlete nám jej.  

 

Duben je také obdobím mláďat.  

Ale pozor u mláďat buďte opatrní, jejich 

rodiče nemusím mít pro malé badatele 

pochopení. Pokud při vašich badatelských 

expedicích narazíte na mláďata, v žádném 

případě se jich nedotýkejte, mohli byste 

jím tím podepsat rozsudek smrti. Pokud 

však máte po ruce foťák, neváhejte a 

zkuste zachytit pěkný záběr a sdílejte 

s námi. 

Ukažte žákům přiložený obrázek a trénujte 

kladení otázek, otázky si zapisujte a společně vyberte výzkumné otázky, kterým se budete věnovat.  

První týdny života jsou mláďata velmi zranitelná, napadá vás, jaká nebezpečí mláďatům hrozí?  

Na závěr pranostika k ověření: 

Panuje-li na Svatého Jiří příznivé počasí, lze očekávat, že vydrží až do konce měsíce. 

A pozor, také na Svatého Jiří, vylézají hadi a štíři! 

 

Co nejvíce jarních úlovků Vám přejí  

Hanka a Jenda 

 

 


