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VYTVOŘTE DOMA VÝROBEK, SDÍLEJTE HO S OSTATNÍMI A INSPIRUJTE SE 

NAVZÁJEM! 

Vytvořte doma nějaký zajímavý výrobek, vyfoťte ho a s krátkým popisem mi jej 

pošlete: 

- přes „Komens na Bakalářích“ 

- na email zdenkaouhelova@centrum.cz 

- přes Messenger nebo Whats App   

Vaše náměty vystavím na stránkách školy v sekci Šikulové, kde se můžete 

vzájemně inspirovat s ostatními šikuly . Pokud by se chtěli do této výzvy 

zapojit vaši kamarádi nebo sourozenci, bude to ještě větší zábava!  

Druhý nápad ode mě: Čáp  

Budete potřebovat:  

4 kulaté vatové tampony, lepidlo, špejli, černý papír, červenou mašličku, příp. 

červený „chupatý“ drátek 

Postup:   

- křídlo - na černý papír obkreslete jeden vatový tampon a vystřihněte 

(můžete použít i bílý papír a černě ho nabarvit fixem nebo pastelkami) 

- zobák – přeložte kousek červeného (červeně nabarveného) papíru na půl 

a vystřihněte trojúhelník tak, aby špička zobáku byla dál od překladu 

- hlava – slepte na špejli 2 tampony proti sobě, vložte mezi ně zobáček 

- tělo – slepte dva tampony na špejli kus pod hlavou, přeložte na polovinu 

černé kolečko z papíru a dolepte křídlo 

- pod hlavu uvažte červenou mašličku  

- červené nohy – vytvořte pomocí chlupatého drátku, červené stužky, 

červeného papíru nebo nabarvením špejle na červeno 

- dolepte čápovi oči a je hotovo   

 



Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře. 

Řehoře bylo sice už 12.3. , ale pranostiky provázejí celý náš rok.  

 



Víte, co to je to ta PRANOSTIKA?  

Pranostika je takovou předpovědí počasí, kterou ovšem nehlásili odborníci-

meteorologové, ale kterou dali dohromady naši prapradědečkové a 

praprababičky na základě pozorování přírody. 

Pranostiky dávají často do souvislosti počasí a úrodu. To bylo totiž pro lidi 

vždycky moc důležité. 

Některé pranostiky u nás nefungují tak přesně, protože ty první vznikly v Itálii, u 

moře. Lidé pozorovali vlny, vítr a počasí, aby věděli kdy bezpečně vyplouvat na 

moře lovit ryby. 

Aby si naši prapředci pranostiky lépe zapamatovali, je většina z nich ve verších. 

Teď na jaře si třeba můžete pamatovat tuhle: 

Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře. 

Řehoř má svátek 12. března, a to je doba, kdy už je takové teplo, že se k nám 

začínají vracet čápi ze svého zimoviště v Africe. Zpět do Čech přilétají až v době, 

kdy mají jistotu, že budou mít dost potravy, aby měli čím krmit sebe i svá 

mláďata.  

Podle další pranostiky Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři – od svátku Jirky 

můžeme potkávat hady i pavouky, protože je pro ně už pěkně teplo. Jirka má 

svátek 24. dubna. 

Jedna opravdu užitečná pranostika říká: Jestli březen kožich stáhl, duben rád by 

po něm sáhl. To znamená, že jestli je březen teplý a my začneme nosit už jen 

trička a jarní bundy, nemáme se radovat moc předčasně. V dubnu se nejspíš 

zase ochladí. Jestli tahle pranostika ještě platí, si můžete vyzkoušet sami. 

 

Perličky ze života čápů 

Čáp bílý (CiconiaCiconia - latinsky) je pták, kterého jistě dobře znáte. Každý rok 
odlétá na zimu do Jižní Afriky, odkud se koncem března až začátkem dubna 



vrací zpátky. Letí ve dne. Jeho cesta vede především nad pevninou, kde může 
využívat stoupající vzdušné proudy ohřátého vzduchu. Ty, když se opřou do 
velké plochy jeho křídel a vynesou ho do výše, usnadní mu přesun do velké 
vzdálenosti a čáp ušetří mnoho energie. 

Obdobně si počíná i čáp černý, ale s tím rozdílem, že nehnízdí poblíž lidského 
obydlí, ale v lese na stromech, někdy hluboko v lesním porostu. Těžko se 
hnízdiště v přírodě nachází, protože čáp černý je plachý pták. 

Víte, jaký denní rytmus mají čápi? 

Již v půl páté ráno můžete spatřit čápa, jak letí shánět potravu pro sebe i svá 
mláďata. Druhý rodič sedí na hnízdě a hlídá své potomky. 

Po více než půlhodině se čáp vrací s potravou, aby nakrmil mláďata. Pak odlétá 
druhý čáp. Takto se oba rodiče celý den střídají. 

Někdy odlétá i druhý rodič, mláďata jsou chvíli vyplašená, klapají zobáky a 
skřehotají, ale potom se zklidní. Čáp-hlídač, totiž jen obkrouží nedalekou část, 
stále je poblíž hnízda.  

Čápi si několikrát denně čistí peří, vyhřívají se na sluníčku, zkoušejí svá křídla 
roztahovat. Pak nastává fáze, kdy se mláďata učí létání. 

Několikrát za den se tyto fáze střídají. 
Kolem 22 hodiny se začínají chystat 
ke spánku, předtím si ale zase čistí 
peří a protahují křídla. 

Pak je již klid, mláďata spí a na hnízdě 
jsou vidět jen dospělí čápi. 

 

 

 

Přeji příjemné tvoření a  

těším se na Vaše příspěvky   

Zdenka Ouhelová 


