
Ahoj kamarádi! 

Tak jak jste oslavili velikonoční svátek? Hoši, vymrskali jste pomlázkou alespoň mamky a 

babičky, když už nebylo možné chodit na tradiční koledování po vesnici? I když byly letošní 

svátky opět omezené a počasí si s námi aprílově pohrávalo, určitě vám to nezkazilo sváteční 

náladu a jistě jste si velikonoce užili i tak. 

A vyvedli jste někomu aprílový žertík?  

Děti 1. duben je nejenom den, kdy si tropíme z ostatních žertíky, ale tento den je také dnem 

ptactva. Proč? No protože ptáci nejenom krásně zpívají, obzvlášť teď na jaře, ale také jsou 

velice důležití. A protože lidé svou činností narušují jejich přirozené prostředí a v důsledku 

toho ptáků rychle ubývá a některé druhy již úplně vymizely.  

Děti, víte, proč jsou ptáci pro lidi i přírodu důležití?  

Zkuste se zamyslet. Kdyby se vám nedařilo přijít na odpověď, poradím vám, abyste 

popřemýšlely, čím se ptáci živí. 

Jistě jste si také všimli, že po stromech hopká ptáků mnohem více než v zimě. To proto, že 

mnoho druhů ptáků se právě v období března k nám vrací z teplých krajů, aby zde založili 

nová hnízda a vyvedli mláďata. 

Děti, vzpomenete si alespoň na 5 druhů ptáků, kteří se k nám na jaře vracejí?  

Pokud si nemůžeš vzpomenout, přikládám pro připomenutí obrázky ptáčků, které můžete na 

stromech často vidět. 
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vlaštovka                                                       jiřička 

 

Tito ptáci odlétají na zimu, protože se živí hlavně hmyzem. Na podzim, jakmile se začne 

ochlazovat a hmyz zalézat do skrýší, ptáci se začnou shlukovat a pak v houfech odlétají do 

teplých krajin. Většina ptáků létá do jižní Evropy. Ale jsou i velcí letci, jako například vlaštovky 

nebo čápi, kteří odlétají až do jižní Afriky. Většinou i zde vyvedou svá mláďata a na jaře zase 

přilétají zátky k nám, kde opět zakládají hnízda a vyvádějí další mladé.  

Děti, co myslíte, jak ptáci poznají, že mají odlétat nebo přilétat? Copak mají kalendář??  

Kdepak! Ptáci správný čas poznají podle toho, jak se zkracují nebo naopak prodlužují dny. 

U nás na zahradě jsme před několika lety zavěsili ptačí budku. Nejdříve ji okukovaly sýkorky, 

ale nakonec se v ní zahnízdili vrabci. Letos se u nás zabydlují asi 6. rokem.  Na budku máme 

krásný výhled a tak můžeme sledovat vrabčí počínání každé léto.  

V tuhle dobu upravují hnízdo. Sledujeme, jak nosí do budky stébla trav, kousíčky mechů, 

chlupy z našeho psa a drobná peříčka. No nevím, asi se těžko domlouvají, protože jeden do 

boudičky nosí a druhý zase vyhazuje. A tak je na uklizeném trávníku pod boudičkou pěkný 

nepořádek!  ☺ 



Za několik dní, činnost utichne. Skoro to vypadá, že se odstěhovali. To samička snesla vajíčka 

a nyní je zahřívá. Jen občas je vidíme z boudičky vylétnout a zase se do ní vracet. Asi po 10 

dnech, co samička zahřívá vajíčka, už se z boudičky začne ozývat tenoučké pípání, které 

s každým dnem sílí. To jak mláďata rostou a dožadují se potravy. No a to je chvíle, kdy se od 

časného rána až do soumraku jejich rodiče nezastaví a neúnavně mláďátka krmí larvičkami, 

muškami, komáry, broučky, zkrátka vším možným drobným hmyzem.  Jak mláďátka rostou, 

už rodiče do budky nelétají, ale sednou na bidýlko a čekají, až si mláďátko pro potravu vystrčí 

hlavičku z dírky. A pak asi po 2 týdnech mláďátka krmit přestanou. To je signál, že už je čas, aby 

mláďata z hnízda vylétla a osamostatnila se. Ještě pak několik dní je rodiče dokrmují již na stromech, 

než dokáží být plně samostatná.  

A to se za léto zopakuje 3x, někdy i 4x. Kdybychom 

počítali, že ptačí pár vyvede 4 mláďata, 3x za léto, 

bylo by to celkem 12 mláďat, o která se musí každé 

léto postarat. A to není málo práce!!! Představte si, 

jak by byli rodiče unavení, kdybyste měli 11 

sourozenců! ☺ 

A jak taková vajíčka vrabce vypadají? Jsou maličká a 

kropenatá… 

Děti, víte, co znamená, když někdo řekne: „Má na hlavě vrabčí hnízdo?“  

Jednou jsme také čistili vrabčí budku. A nenašli jsme tam krásně umotané hnízdečko, tak jak ho občas 

najdeme shozené ze stromu. Vrabčí hnízdo, vypadá dost neuspořádaně, no asi jako když máte 

neuklizený pokojíček. ☺ 

A když už jsem začala o vrabcích, mám tady pro vás krátkou básničku. Můžete si jí zkusit 

zapamatovat: 

Čtyři vrabci hašteřiví, 
Krátili si dlouhou chvíli. 
Přiletěli na střechu, 
Začli dělat neplechu. 
 
Z povzdálí je vidí vrána, 
Je to už postarší dáma. 
Kroutí hlavou, tohle ne, 
To dobře nedopadne. 
 

Protože rádi zpíváme, posílám ještě odkaz na písničku o vrabci a sýkorce: 

https://www.youtube.com/watch?v=Eokom43yK8Y 

 

A na závěr našeho povídání najdete v příloze několik ptačích pracovních listů.  



 

Kamarádi, tohle je poslední domácí práce, kterou vám posílám, protože od dalšího týdne - od 

12.dubna se už budeme moci potkávat zase ve školce! Hurááááááá!!!!!!  ☺ 

 

Už se na vás moc těším! Tak už brzy na viděnou… 

 

Vaše Hanka 


