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Program PTAČÍ KRMÍTKA Program PTAČÍ KRMÍTKA 
výroba a umístěni v areálu školy

Datum konání: 16. 12. 2020
Čas zahájení: 10 až 12 hod. beseda, 15 až 17 hod. komunitní setkání s rodiči
Čas ukončení: 17.00 hod.



Cíl aktivity:

• Podpora inkluzivního klima a komunitního 
charakteru školy. 

• Spolupráce dětí, rodičů a odborníka při 
výrobě a umístění ptačích krmítek.výrobě a umístění ptačích krmítek.

• Program je zařazen do dlouhodobé 
spolupráce s Organizací Ornita v rámci 
environmentální výchovy.



Program akce:

• Program proběhl ve 2 hodinovém 
dopoledním setkání - formou besedy s 
odborníkem - s promítáním a povídáním 
jaké jsou druhy ptačích krmítek, jak je 
správně vyvěšovat, čím ptáky v zimě správně vyvěšovat, čím ptáky v zimě 
krmit. 

• Po besedě byly účastníkům prezentovány 
návody na výrobu různých druhů krmítek 
vhodných na zimu. 



• Po instruktáži si žáci společně s odborníkem 
zkusili vlastnoručně vyrobit vybrané typy 
krmítek. Všechna tvůrčí díla žáků byla určena 
k výzdobě "vánočního stromku pro ptáky", 
který děti nazdobily s paní učitelkou 
Macháčkovou.

• Účastníci získali předlohy a doporučení, jak 
je možné v době vánočních prázdnin s je možné v době vánočních prázdnin s 
podporou rodičů vlastnoručně vyrobit ptačí 
krmítka, kde a jak je následně mohou vyvěsit 
v zahradě či parku, pravidelně je doplňovat 
správným krmivem pro ptáky, a jak pozorovat 
a určovat ptačí druhy, které "jejich" krmítka 
navštíví.



• V odpoledním 2 hodinovém komunitním 
setkání proběhl v zahradě/areálu ZŠ 
Hostivař program a beseda s žáky a rodiči, 
ve kterém byla ptačí krmítka vyrobená 
žáky pověšena na vybrané jehličnaté 
stromy k dokrmování ptáků zrním, jelením stromy k dokrmování ptáků zrním, jelením 
lojem a ptačím krmivem. v průběhu zimy. 
Během umísťování krmítek, odborník 
zodpověděl další dotazy žáků i rodičů 
související s ptačím krmením v zimě. 
Odpolední program trval 2 hodiny.



Cíl a přínos setkání:

• Cíl byl splněn. Výroba a umístění ptačích 
krmítek byla spojena s besedou a přednáškou 
o hnízdících ptácích v areálu školy a jejich 
způsobu krmení.
Setkání navazuje na dlouhodobou spolupráci • Setkání navazuje na dlouhodobou spolupráci 
s organizací Ornita. Přednášky a aktivity se 
týkají života zvířat, ptáků v přírodě. V této 
aktivitě spolupracovali i rodiče na umístění 
krmítek pro zimní sezonu.
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