DOMÁCÍ TVOŘIVÁ VÝZVA 3
VYTVOŘTE DOMA VÝROBEK, SDÍLEJTE HO S OSTATNÍMI A INSPIRUJTE SE
NAVZÁJEM!
První báječní šikulové mi udělali velikou radost a poslali fotografie svých
výrobků! Máte-li tu možnost, pochlubte se také:
- přes „Komens na Bakalářích“
- na email zdenkaouhelova@centrum.cz
- přes Messenger nebo Whats App …
Ještě jednou veliký DÍK   
Třetí nápad pro vás:

VELIKONOČNÍ SLEPIČKA
Budete potřebovat:
karton, nůžky, temperové barvy nebo fixy, provázek, vyfouklé vajíčko, drobné
větvičky, barevné lýko nebo mašličku na dozdobení, lepidlo
Postup:
- n a karton si nakreslete obrys slepičky (můžete využít přiloženou
šablonu), nezapomeňte na otvor pro pověšení vajíčka
o pokud máte silný karton – stačí jedna slepička, ze slabšího
vystřihněte slepičky dvě, později se slepí
- temperou nebo fixy ozdobte hlavu a tělo – z obou stran
- ustřihněte si dostatečně dlouhý provázek, na jeden konec navažte
drobné větvičky
- kdo má silný karton, propíchne pomocí dlouhé jehly nebo drátku spodní
část slepičky a protáhne volný konec provázku
- kdo má slabší karton, odhadne jen vzdálenost pověšení vajíčka a nic
nepropichuje – později se oba kartony slepí
- pověšení vajíčka – provlečte provázek skrz vajíčko a upevněte na střed
otvoru v těle slípky; zajistěte, aby nesklouzávalo – uzlem pod vajíčkem,
korálkem, tavnou pistolí…
- provázkem protáhněte silný karton i v horní části těla

- pokud máte slabé kartony, slepte je tak, aby vajíčko zůstalo na středu
otvoru
- na konci provázku uvažte poutko na zavěšení
- na konec ozdobte barevným lýkem nebo jinou mašličkou
Slípku můžete zavěsit na zeď, do okna nebo do prostoru 

FASFINUJÍCÍ INFORMACE
O SLEPICÍCH
1. Slepice jí trávu jako špagety
Doslova jí vcucávají. Slípky se rády pasou, proto jsou pro ně volné travnaté
výběhy úplným rájem na zemi. Během pastvy vyzobávají i nejrůznější semena a
hmyz.
2. Zbožňují popelení

Prachové koupele pro ně znamenají něco jako pro nás návštěva lázní. Slípky se
v hlíně a prachu rády vyřádí. Zbaví se parazitů, navrátí svému peří dobrou
izolační funkci. Popelením se prodlužuje životnost peří a slepice ho nemusí tak
často měnit přepeřováním.
3. Komunikace slepic
Když strávíte dostatek času u slepic, zjistíte, že i tyto živočichové mezi sebou
navzájem komunikují. Umí se vzájemně upozorňovat na nebezpečí, potravu,
dávají si najevo postavení v hejnu.
4. Rády si hrají
Většina slípek se těžko potýká s nudou. Pokud jim nezajistíte potřebnou
zábavu, najdou si ji samy. A nejspíš se vám nebude líbit. Slípky se mohou z nudy
začít oštipovat, přelétávat ploty, může u nich vznikat šikana.
5. Slepice komunikují se svými nenarozenými mláďaty
Těsně před vylíhnutím, kdy už jsou kuřátka dostatečně vyvinutá, mohou
lehkým pípáním komunikovat se svojí matkou. Slepice na ně pokvokává a tak
spolu provozují komunikaci i přes skořápku.
6. Slepice se skvělou pamětí
Vaše slepičí dámy umí rozpoznávat až 100 různých obličejů, včetně těch
lidských.

