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Příroda
online program 5. oddílu Hvězda

Ahoj, nadále pokračujeme v posílání tipů na program. Všude kolem nás začíná jaro, proto se
zaměříme na téma příroda.

Pozorování mraků
Věděl jsi že existují různé druhy mraků? Jsou v různé výšce, mají různý tvar, a prší jen z některých.
Zjednodušeně se dají rozdělit na 4 základní druhy:
➢ Cumulus – kupa – lidově řečeno také „beránci“ – Jsou tvořeny drobnými kapkami vody. Jsou

vysoké a nadýchané, mohou připomínat různé tvary. Jejich vzhled můžeme přirovnat např. ke
květáku, nebo beránkovi. Když na tyto mraky zasvítí slunce, jsou čistě bílé.

➢ Stratus – sloha – V těchto mracích se kapky vody rovnají do plochých tvarů. Slohy jsou
ploché jako palačinka, ale nemají pravidelně kulatý tvar. Stejně jako palačinka mohou být
hubenější a tlustší. Někdy vytvářejí více vrstev. Hustý stratus zakrývá slunce. Pokud slunce
prosvítá, jsou dobře vidět obrysy. Jedná se o oblačnou vrstvu, která má většinou šedou barvu.

➢ Cirrus – řasa – Kapky vody v těchto mracích vytvářejí různé zatáčky s nejasnými okraji.
Vypadají jako kudrny vlasů nebo roztřepené provázky. Nacházejí se vysoko na obloze. V
těchto výškách se kapky vody mění na maličké kousky ledu.

➢ Cumulonimbus – dešťová kupa – Tyto mraky nemohou udržet všechny kapky vody, které
obsahují. Když se malé kapky spolu spojí, vytvoří velkou kapku. Tato kapka je tak těžká, že
spadne z mraku jako déšť, sníh nebo kroupy. Tvar těchto mraků může připomínat vysoké věže
nebo hory, protože se většinou vyskytuje ve více vrstvách.
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Aktivity

1. Zkuste určit o jaké druhy mraků, které vidíte na obloze, se jedná. Pro zjednodušení
můžete využívat papírového okénka, které lze stáhnout ZDE.

2. Zkuste si pomocí jednoduchého pokusu vytvořit vlastní
mraky.
Pomůcky: zavařovací sklenice, trocha Jaru, horká voda (do 1/3
sklenice), víčko od zavařovací sklenice, kostky ledu, libovolný
sprej

Postup: Na dno zavařovací sklenice nalijte trochu Jaru. Asi do
1/3 sklenice zalijte Jar horkou vodou. Na horní okraj sklenice
položte víčko dnem vzhůru a na něj položte kostky ledu. Chvíli
počkejte a poté víčko i s ledem sundejte. Do sklenice nastříkejte
trochu spreje a opět přiklopte víčkem s kostkami ledu. Pokud
jste postupovali správně, měli byste pozorovat, jak se ve sklenici
vytvářejí mraky.

Pozorujte, jak se stromy probouzejí!

S příchodem jara se stejně jako okolní příroda probouzejí i stromy. Pro pozorování potřebujete jen své
oči, pravítko, blok na zaznamenávání pozorování a hodí se i chytrý telefon. Kampaň jarního
pozorování stromů je původně připravená pro školy zapojené v badatelském programu GLOBE,
zapojit se však může každý.

Jak na to?
Nejdříve si vyberte strom, okolo kterého každý den chodíte, u domu, na zahradě, v parku. Vyberte
takový, který má větve nízko, abyste mohli zblízka pozorovat pupeny. Pak už jen stačí větvičku
nenápadně označit kouskem provázku a pravidelně se chodit dívat, jestli pupeny pučí.

Jak poznám, že pupen pučí?
Jak přesně zjistím, jak rychle se můj strom ozeleňuje? Přesný postup najdete na webu vzdělávacího
programu GLOBE, kde si během jara můžete stáhnout 5 návodů na pozorování. Kromě pozorování
pupenů a měření rostoucích listů můžete větvičku pravidelně fotografovat a pak ze snímků vytvořit
časosběrné video, kde zrychleně uvidíte, jak se váš strom zazelenal. Doporučujeme k tomu použít
aplikaci GrowApp.

Těm, kteří sledují stromy v průběhu celého roku se říká fenologové. Vědci umí podle vývoje počasí
předpovědět, kdy začnou stromy rašit nebo kvést, což je informace, která bude zajímat zvláště
alergiky.
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Malování na kameny

Kameny hezkých a zajímavých tvarů si můžete nasbírat a odnést k namalování domů. Pokud byste
chtěli malovat rovnou v přírodě, pořiďte si barvy v potravinářské kvalitě, které neublíží životnímu
prostředí.

Skautský zákon
6. bod: Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
Zamysli se a napiš si do deníku:

● co si pod tímto bodem představuješ, co pro tebe znamená?
● lákalo tě jej poslední době nějak porušit, nebo porušil jsi ho nějak?
● co děláš pro jeho dodržení a co by si poradil ostatním?

Stezky
Nováček: Ukážu družině co mám v přírodě rád (,na fotce, na videu…) - str. 38
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1.Stupeň:
bod 35 - Zážitek v přírodě
Napíšu nebo jinak ztvárním (komiksově, hudebně, dramaticky) krátký příběh o nějakém svém
zajímavém zážitku v přírodě (noční zvuky při hlídce, východ slunce nad rybníkem, setkání s vydrou
apod.).

bod 36 - Rostlina či zvíře

Bod 37 - Poznávám přírodu
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