
Badatelství  a zkoumání přírody v době covidové 

Úkoly v měsíci únoru 

Dobrý den všichni příznivci bádání a přírody, ráda bych se s Vámi podělila o práce dětí z volitelného 

předmětu přírodovědné pokusy.  

Jsem na ně moc a moc pyšná, jak pracují i v domácím prostředí: -). 

Témata na bádání děti dostávají každých 14 dní.  

Snažím se vybírat ty, které nejsou pro děti materiálně náročné, ale mohla by je bavit. 

 

1.Ptáci v zimě   

Milan Chocherčák 

Protože jsem nemohl nalézt žádnou vhodnou šišku, udělal jsem jinou variantu pro krmení ptáků. 

Použil jsem silikonové formičky. Dále ztužený tuk a směs zrní a semen. Do formiček jsem nasypal zrní, 

vložil konec provázku a zalil tukem, který jsem rozehřál v mikrovlnce. 

 

 

Po ztuhnutí tuku šly tvary krásně vyklopit. 

 

Krmení jsem rozvěsil v okolí našeho domu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky pozorování krmítek jsem našel zraněného vrabce. Byl na naší zahradě, ale nemohl létat. Dal jsem 

ho do krmítka a trochu zobal. Chtěl jsem do dovézt do záchranné stanice Pasíčka, kde jsem byl na 

škole v přírodě. Ale hodně chumelilo a mamka nechtěla takovou cestu řídit. Ubytovali jsme ho do 

krabice od bot. Vrabeček bohužel do večera umřel. Měl zřejmě zraněné křídlo a byl už asi hodně 

podchlazený. 

 

 

 

Takže to je trochu smutný konec mého projektu. Ale věřím, že krmítka některým ptáčkům pomůže 

přežít zimu. O víkendu má být velký mráz… 

Další den jsem našel druhého vrabce, který ale na rozdíl od toho prvního aspoň trochu poletoval. S 

kamarádem jsme ho dali do jeho venkovní voliery, kde má andulky a snad ho zachráníme. Až se 

uzdraví, vypustíme ho. 

 

 



2.Pozorujeme kvasinky - jednobuněčné houby  

 Machek Filip 

Přikládám výsledky pokusu : 

POKUS  
1.miska + 2.miska – vzešel kvásek, kvasinky byly aktivní.  
3.miska + 4.miska – kvásek nevzešel, způsobila to horká voda, která kvasnice spařila a tím 
zničila kvasinky.  
  
Příloha:  
Přiložené fotografie dle postupu.  

                          

                          

  
 

 



Kvasinky pokus  - Anička Vaněčková 
 
Přikládám výsledky pokusu: 

 

  

Před pokusem.  

  
Po pokusu.   

 

Miska 1: vlažná voda + teplota 30°C= kvásek vzešel moc pěkně  
Miska 2: vlažná voda + lednice = kvásek téměř nevzešel   
Miska 3: horká voda + teplota 30°C = kvásek také téměř nevzešel  
Miska 4: horká voda + lednice = kvásek kvasil malinko  
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