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PPPTTTAAAČČČÍÍÍ   SSSVVVĚĚĚTTT   

Projekt zaměřený na ptačí obyvatele Prahy. Seznámí ţáky se základními ptačími 

druhy, zahrnuje přímé pozorování v terénu pomocí dalekohledů, výrobu ptačích 

krmítek a budek s následným vyvěšením, přiblíţí oblast odborného odchytu a krouţkování. 

 

Projekt je rozdělen na  4 části, které lze realizovat i samostatně bez návaznosti. 

Individuální přístup. (Vhodné pro ZŠ. Po domluvě lze uzpůsobit i pro niţší stupeň SŠ.) 

. 

 Zimní pozorování na Vltavě /prosinec - únor/ 1,5 - 2 hod. 

 Výroba ptačích krmítek /listopad - leden/ 2 hod.  

 Není budka jako budka /prosinec - leden/2 - 2,5 hod.  

 Není kroužek jako kroužek /březen - květen/ 2,5 - 3 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace získáte na tel. 775 018 624 (Ing. Fišerová), 
fiserova@lesy-praha.cz 
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Jednotlivé části projektu PTAČÍ SVĚT 

Zimní pozorování na Vltavě /prosinec - únor/ 1,5 - 2 hod. 
Na vhodné lokalitě na Vltavě přímé pozorování zimních ptačích návštěvníků v doprovodu 

zkušeného ornitologa. V programu je kromě praktického pozorování dalekohledy i seznámení s 

jednotlivými druhy. 

Výroba ptačích krmítek /listopad - leden/ 2 hod.  
Program o stálých i taţných ptačích druzích, zahrnuje seznámení se zimními návštěvníky 

krmítek a návod jak připravit správnou ptačí hostinu. V praktické části si mohou ţáci vyrobit 

ptačí krmítko z připraveného polotovaru a následně ho na vhodném místě vyvěsit. 

Není budka jako budka /prosinec - leden/2 - 2,5 hod.  
Program začíná krátkým povídáním o různých způsobech hnízdění, významu doupných stromů, 

seznámením s některými ptačími druhy a různými typy budek. Následuje vlastní výroba 

ptačích budek z dřevěných polotovarů a vlastní vyvěšování na vhodných místech.  

Není kroužek jako kroužek /březen - květen/ 2,5 - 3 hod. 
Program seznamuje ţáky s historií pozorování ptačích druhů, mapováním jejich výskytu, 

sledováním tahů a vlastním krouţkováním. Zahrnuje praktické ukázky odborného odchytu a 

následného krouţkování. Ţáci mají moţnost si prohlédnout krouţkované druhy zblízka, 

seznámit se s jejich ţivotními potřebami. Program je veden zkušeným ornitologem 
 

 
 


