ZIMNÍ LES

Ing. Jan Birgus
Základní údaje
Typ projektu: terénní projekt v přírodě
Cílová skupina: 9 až 11 let (4. a 6. tř.)
Vhodné období: Zima s pokrývkou sněhu
Vyučovací předměty: člověk a jeho svět, biologie, fyzika, chemie, občanská nauka
Průřezová témata: environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova
k myšlení v Evropských a globálních souvislostech.
Klíčové kompetence (rozvíjené dovednosti): k učení, k řešení problémů, komunikativní,
sociální a personální, občanské a pracovní.
Cíle: kooperativní práce ve skupinách, naučit se pracovat s určovacím klíčem, poznat pupeny
nejběžnějších dřevin, seznámit se vlastnostmi sněhu.
Kritéria hodnocení: Správné sestavení větviček do klíče k lesu, správné určení větviček
podle určovacího klíče.
Informační zdroje a pomůcky: Dvě upravené PET lahve a filtrační papír*, ph testr, dřevěný
hranol s předvrtanými otvory*, sady sedmi větviček dřevin rostoucích v dané lokalitě*,
pracovní list k určování pupenů*převzatý z publikace „Pojďme na to od lesa“, kapesní nože.
(Předměty označené * podle počtu pracovních skupin.)
Průběh projektu
Motivační a organizační část
Program je určen pro 4. až 5. třídu, popřípadě 6. třídu ZŠ. Program bude proveden v
čtyřhodinovém bloku od 8:00 do 12:00 hod. Úvodní seznámení s pravidly proběhne při
seznamovacím kruhu na začátku trasy.
Realizační část
1. Zahájení (15 min.)
Běžný komunitní kruh, jako mikrofon je vhodné použít drobný dřevěný výrobek, který není
zrovna běžný (například vábničku), místo obligátní šišky. Provede se vzájemné představení a
označení jmenovkami. Na závěr se provede rozlosování do čtyřčlenných pracovních skupin.
2. Sněhový vzorek (15 + 25 min.)
Každá skupina obdrží dvoulitrovou PET lahev s odřezaným dnem a jejím úkolem je naplnit
lahev co největším množstvím sněhu. Sníh má být naplněn až po okraj, nesmí jej přesahovat
a může být libovolně stlačen, ale pouze tak aby nepraskla lahev. Pak se lahev umístí do
vytápěné místnosti (lesní škola) do jednoduchého stojanu (například laboratorního) dnem
vzhůru, odšroubuje se uzávěr a pod hrdlo se umístí trychtýř (dá se nahradit odstřiženým
hrdlem stejné nebo širší PET lahve) s filtračním papírem a sběrná nádoba či rovnou odměrný
válec.
Celá sestava se dá vytvořit ze dvou stejných PET lahví, kdy z druhé se odřízne zužující část,
která nahradí trychtýř a zbytek tvoří sběrnou nádobu na přefiltrovanou vodu ze sněhu. Celá
sestava je dostatečně stabilní.
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Vyhodnocení aktivity se provede po návratu z venkovní části na závěr vycházky, kdy by měl
být celý objem sněhu rozpuštěný a přefiltrovaný. Ocení se skupina, která získala největší
objem vody, je důležité poukázat na poměrně malý objem vody vzniklý rozpuštěním sněhu:
u nestlačeného sněhu 1/10 do maximálně 1/5. Vysvětlí se důvod tohoto jevu a zároveň vliv na
škody v lese mokrým sněhem či vznik lavin. Pro názornost může jeden nestlačovaný vzorek
vytvořit lektor.
Další částí vyhodnocení je porovnání jednotlivých filtračních papírů a posoudí se úroveň
znečištění prachem. Úroveň znečištění je rozdílná podle stáří sněhu, u starší vrstvy má vliv
to, zda bereme sníh více z povrchu nebo naopak z větší hloubky. Jako „třešničku“ na závěr
můžeme změřit Ph vody. Testovací sady se dají koupit v prodejnách akvaristiky.
3. Klíč k zimnímu lesu (25 min.)
Každá skupina dostane dřevěný hranol o rozměrech 35 x 10 x 5 cm, který má v širší straně
vyvrtané dvě řady po 7 otvorech. Do jedné řady jsou zasunuté větvičky stromů či keřů, které
rostou v okolí stanoviště. Tyto větvičky si musí lektor předem nachystat. Úkolem skupin
je najít stejné větvičky a přiřadit je k párovým otvorům. Větvičky předlohy by měly mít
různou výšku, úkol se dá ztížit srovnáním velikostí jednotlivých druhů. Výsledný tvar by měl
připomínat zuby klíče, který odemyká zimní les. Cílem je naučit se pozorovat rozdíly mezi
jednotlivými druhy stromů a umět pozorovat své okolí.
4. Severská honička (10 až 15 min.)
Odlehčovací aktivita na zahřátí. Na úvod se žákům vysvětlí, že ani ve volné přírodě se zvířata
nepohybují zcela volně, ale drží se svých oblíbených tras ať už z důvodu zdrojů potravy,
průchodnosti terénu či možnosti úkrytu. Tato honička má navodit podobnou situaci. Na
zasněžené louce či pasece skupina vyšlape síť koridorů včetně slepých uliček. Jeden či dva
žáci představují vlky a chytají ostatní žáky, kteří představují jeleny. Jeleni i vlci smí běhat
pouze ve vyšlapaných koridorech a nesmí mezi nimi přeskakovat. Kdo opustí vyšlapaný,
koridor je vyřazen. Rozdíl proti běžné honičce je pouze v tom, že každý, kdo opustí
vyšlapaný, koridor je vyřazen.
Přestávka na svačinu
5. Klíč se potká s klíčem (25 min.)
Skupiny stále mají dřevěný klíč se zasunutými větvičkami a dostanou pracovní list s klíčem
k určování pupenů převzatý z publikace „Pojďme na to od lesa“. Skupině se vysvětlí práce s
biologickým určovacím klíčem a nechají se samostatně pracovat. Na závěr se po skupinách
provede vyhodnocení správnosti výsledků a upozorní se na případné chyby v určování
(provede se rekonstrukce postupového pavouka).
6. Paměťová fotka (20 min.)
Pracovní skupiny se rozdělí do dvojic. Vždy jeden z dvojice má zavázané oči a představuje
fotoaparát a druhý je fotograf a má za úkol najít zajímavou kompozici v zimním lese. Vhodný
je nějaký výrazný strom atd. Fotograf odvede fotoaparát k vybrané kompozici a pro zpestření
je zajímavější, když se fotoaparát předkloní a dívá se mezi svýma roztaženýma nohama
dozadu na určenou kompozici. Fotograf mu na chvíli odkryje oči. Fotoaparát si snaží místo
zapamatovat a poodvedení zpět na výchozí místo se pokusí „fotografované“ místo znovu
najít. Pak si role prohodí. Lektor pak může krátce vysvětlit, jak se liší habitus jednotlivých
stromů v okolí stanoviště.
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7. Závody tuleňů (30 min.)
Pro danou aktivitu je vhodný mírně svažitý terén bez překážek. Každá skupina si vyrobí
z větve svého tuleně, jedná se o hladkou větev o délce 1 m. Větev bude sloužit jako vrhací
předmět, který bude klouzat po sněhovém povrchu, podobně jako kloužou tuleni nebo jako
curling, ale bez umetání dráhy. Délka nemusí být přesně daná, ale měla by být pro všechny
skupiny stejná. Kromě délky větve je na každé skupině jakou si vyberou větev a jak si ji
opracují.
Dále se vytvoří sněhová dráha, kde se uhladí sníh do ledového koryta. Podle podmínek terénu
si buď může každá skupina vytvořit své koryto, například na louce, nebo je jen jedna dráha
pro všechny skupiny, například na lesním průseku. Na dráze je vyznačený start, kde už se
tuleň musí dotýkat dráhy a jednotlivé skupiny metají své tuleně tak, aby dojeli co nejdále.
Každá skupina má několik pokusů a metá každý člen skupiny. Vyhodnocuje se jak nejdelší
vrh, tak součet všech hodů za skupinu. Je vhodné na závěr poukázat na to, že se podobnou
metodou kdysi dopravovalo dřevo a to v dřevěném korytě v létě (Pyšná princezna) a v
uježděném korytě sáňkováním v zimě.
Návrat do bodu 2
8. Závěrečná reflexe projektu

Příloha: Pracovní list č.1

Sběrná nádoba
s trychtýřem
vyrobená z 2 l lahve

Vložený filtrační papír

Vsunutá lahev s náplní.

Protože je dokumentace pořizovaná v květnu nelze lahev naplnit sněhem, je ponechaný
originální obsah a není odříznuté dno v horní části snímku. Snímek, ale dokladuje
dostatečnou stabilitu celé sestavy.
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