
U KRMÍTKA 
 
 

 
 
 
 
 
Praktická ukázka výuky z domácí školy, 
2.třída 
Vyučující: Eva Zirhutová 
 
Jakub, momentálně žák druhé třídy, se 
po aplikaci hexavakcíny ve věku šesti 
měsíců přestal vyvíjet jako zdravé dítě. 
Ve 2. třídě jsme se rozhodli jeho výuku 
realizovat formou domácího vzdělávání. 
Jakubovo učení jsem připravila a vedla tak, 
aby bylo možné většinu didaktických 
postupů a  použitých výukových pomůcek 
využít i v běžné třídě s větší skupinou dětí. 
 



PTÁCI V NAŠÍ KRAJINĚ  - CÍLE 
 

 
Výuku tématu Ptáci – u krmítka tak, abych stejnou měrou u Jakuba rozvíjela senzitivní i kognitivní stránku jeho osobnosti. Plán 
čtrnáctidenní výuky měl rovnoměrně zastoupené aktivity kognitivního charakteru: práci s informacemi, přímé pozorování, četbu, 
tak aktivity zážitkové, umělecké a přesahy do dalších vzdělávacích oblastí. 
Tam, kde to bylo možné, jsem Jakuba vedla k tomu, aby si on sám nastavoval cíle, případně zvedal pomyslnou učební laťku. 
   
naukové cíle 
 
Probudit u Jakuba zájem o téma Ptáci, aktivovat jeho vnímavost k rozmanitosti a kráse jejich podoby a zvukovým 
projevům. 
 
Vybavit ho základními znalostmi o ptácích, docílit toho, aby byl schopný rozpoznat běžné druhy, dokázal popsat životní 
projevy některých typických zástupců a vyvodit jednoduché vztahy na základě jejich podobnosti.  
 
Vést ho k porozumění tématu v širších souvislostech, jak je zpracováno v příbězích, poezii, fotografii 
 
 
dovednostní (kompetenční) cíle 
 
Rozvíjet  dovednost čerpat informace z různých zdrojů, pořizovat si čitelné záznamy; třídit zjištěná fakta podle několika 
kritérií; hledat  vztahy a souvislosti - shody a rozdíly, vyvozovat jednoduché závěry 
Rozvíjet schopnost koncentrovaně číst texty k tématu, vyhledávat v nich přímo vyjádřené informace; u textů narativního 
charakteru předvídat děj; odlišit fixi od skutečnosti; shrnout obsah do několika stručných vět; formulovat vlastní odezvu 
na text... 
 
 
přesahy do dalších vzdělávacích oblastí 
 
Procvičovat a upevňovat aktuální gramatiku  výhradně na textech (slovech a větách) s tematikou ptáci. 
 



Práce s informacemi – sběr informací z různých zdrojů a jejich záznam 

Práci s informacemi jsme otevřeli otázkou: Co o ptáčcích víš? Co se ti vybaví, co jsi pozoroval během zimy? Co si 
pamatuješ? 
Zima byla letos zimujícím ptákům příznivá, ke krmítkům přilétalo nečekaně velké množství. Jakubova odpověď však byla 
více než lakonická: Mají peří. Nic víc. Svou jedinou vědomost si Jakub zapsal na proužek žlutého papíru a vyšel za členy 
užší a širší rodiny, aby se od nich dozvěděl o životě ptáků víc. Informace získané tímto způsobem (od druhých lidí, 
spolužáků) jsme pak oba zapisovali na žluté papíry. Jakub zapsal věty krátké a lehké, já delší a obtížnější. 
 
Jaro přicházelo pomalu, ještě bylo možné z oken domu pozorovat ptáky u krmítka a na zahradě. Pozorované skutečnosti 
jsme zapisovali na proužky papíru zelené barvy. 
 
Domácí výuku jsme začínali každý den četbou ptačích příběhů. I narativní texty často obsahují informace z ptačího 
života. Pro Jakuba nebylo snadné je z textu vybrat, s dopomocí to ale nakonec většinou dokázal. Informace z textů jsme 
zapisovali na papírky bílé barvy. 
 
Každý den Jakub pročítal všechny zjištěné a zapsané informace a třídil je podle zdrojů do tří sloupců: 1. Co o ptácích ví 
lidé kolem mě. 2. Co jsem sám vypozoroval z oken domu nebo ze stop ve sněhu. 3. Co jsem se dozvěděl z textů a 
knížek – z ptačích příběhů. Příští rok rozšíříme rejstřík zdrojů ještě o internet (modré proužky), filmy (oranžové proužky). 
 
 
 
 



Práce s informacemi – třídění informací 

Jakub si nakreslil na kartičky několik jednoduchých symbolů značících POTRAVU (čím se ptáci živí), STAVBU TĚLA (jak ptáci 
vypadají), ŽIVOT (co dělají, jak se chovají), DRUHY PTÁKŮ. 
Proužky s informacemi každý den znovu a znovu pročítal a třídil do čtyř sloupečků podle zadaných kritérií bez ohledu na to, z 
jakého zdroje informaci získal. Pracoval bezchybně, sám sebe byl schopen opravovat a měl z toho radost. Rozsah informací 
o životě ptáků se mu každým dnem rozšiřoval. 
Jakub začal být mnohem vnímavější a pozornější k tomu, co se děje za okny na stále ještě zmrzlé zemi a v korunách stromů 
naší zahrady. Pozoroval, jak přilétají holuby a sedají si na komín sousedního domu, jak vrabci, čížkové a sýkorky přilétají v 
hejnech, zatímco sojka, hrdlička nebo strakapoud vždycky sami, sledoval dlaska, jak odhání silným zobákem ostatní ptáčky 
od krmítka, radoval se s námi z příletu prvních ptáků z jihu: strnadů a špačků, poslouchal drozda, jak ze špičky vysoké břízy 
láká zpěvem samičku a jak se mu to stále nedaří. 
 
 
 



Poznávání druhů ptáků – ukotvení názvů ptáků v paměti 

Moje předchozí pedagogická praxe mě naučila využívat ve výuce, jejímž výsledkem má být znalost pojmů, sady karet s pojmy 
nebo obrázky. Využila jsem tuto zkušenost a připravila pro Jakuba několik učebních činností opřených o sadu kartiček s 
fotografiemi ptáků.  
Jakub už měl dobrou vlastní zkušenost se zadáváním cíle, kterého chce dosáhnout. Vyzvala jsem ho, aby si sám stanovil počet 
ptáčků, které se naučí podle obrázků poznávat a pojmenovávat. Byla to zároveň výzva i pro sestřenici Elišku, která bez velkého 
úsilí rozpoznala třicet druhů. Jakub se rozhodnul dokázat to taky. Na první pokus poznal 4 druhy. Bylo až dojemné, s jak velikým 
úsilím se snažil vštípit do paměti tak běžné názvy jako např. kukačka, vlaštovka nebo holub. Kolikrát musel vzít do rukou kartičku 
s obrázkem ptáčka, slyšet zvukovou podobu slova, kolikrát musely názvy ptáčků, které se učil, projít jeho mluvidly. Nabídla jsem 
mu tři způsoby procvičování a každý den po dobu deseti dnů jsme je praktikovali. 
 
1. způsob: rozpoznávání druhů ptáků pomocí „obrazového atlasu“ (3 listů A4 s fotografiemi a názvy ptáků) 
Jakub si listy prohlížel a pročítal názvy ptáků. Pracoval tak dlouho, dokud ho práce zajímala. 
 
 
 



Poznávání druhů ptáků – ukotvení názvů ptáků v paměti 

 
2. způsob – práce s kartičkami ptáků 1 
Jakub rozložil do řady )později do dvou řad) ptáčky, které se chce naučit poznat. Já jsem je na přeskáčku pojmenovávala, Jakub 
vysouval z řady ty, které rozpoznal. Názvy těch, které neurčil správně, si několikrát zopakoval. 
 
3. způsob – práce s kartičkami ptáků 2 
Jakub složil 12 (později 13 – 30) kartiček s ptáky do kupičky. Kartičky jednu po druhé obracel a ptáčky pojmenovával. Pokud 
název ptáka věděl, kartičku si ponechal, pokud nevěděl, odložil kartičku na stůl. Nerozpoznané ptáky si vyhledal v listu s obrázky 
a popisky. Ptáčky nepoznané v prvním kole opět složil do kupičky a podobným způsobem pokračoval tak dlouho, dokud 
nepojmenoval všechny. Tímto způsobem jsme zefektivnili učení, zbytečně neztráceli čas  opakováním vědomostí, které už byly 
ukotvené v paměti. 
 



Poznávání druhů ptáků – ukotvení názvů ptáků v paměti 

 
4. Způsob – ptáček + zajímavost z jeho života 
Jakub držel list s obrázky ptáků a jejich popisky. Vybral jednoho, řekl jeho název, já jsem se rozpomínala, jestli o něm 
máme v našich zápisech nějaký poznatek nebo jestli o tom kterém ptáčkovi vím nějakou zajímavost. Pak jsme se 
vystřídali, já jsem zadávala ptáčky, Jakub se rozpomínal na zjištěné a zapsané informace. 
 
Postupně jsme přidávali další a další kartičky ptáčků, až se Jakubovi podařilo spolehlivě poznat všech 30 druhů. Po dobu 
deseti dnů si na proužek papíru zapisoval počty, které už spolehlivě pozná. Měl takovou radost z toho, co dokázal, že si 
sám od sebe zadal nový cíl - 35 ptáčků a po dvou dnech ho ještě navýšil na 40. 
 
 
 



Ptačí stopy ve sněhu  

Zima v roce 
2021 
nechtěla 
ustoupit, i v 
březnu 
pokryl občas 
zem sněhový 
poprašek. 
Sledovali 
jsme stopy 
ptačích hejn 
na zápraží a 
fotili je. 
Porovnávali 
jsme stopu 
dítětěte a 
dospělého 
člověka se 
stopami 
ptáčků. 
 



Sledovali 

Ptačí stopy - příběhy 

Nasypali jsme do sněhu semínka slunečnic a pozorovali, co se bude dít. Jako první objevila semínka modřinka. Vyzvala jsem 
Jakuba, aby si z celeru vyřezal ptačí drápky a příběh pomocí tiskátek a naředěné temperové černé barvy zaznamenal. 
Sourozencům a bratrancům a sestřenicím pak ukázal sadu pěti obrázků. Měli za úkol promyslet jejich řazení a zrekonstruovat 
pozorovaný příběh. 



Poznávání druhů ptáků – studijní kresba  

Výtvarné aktivity jsme zaměřili na studijní kresbu ptáků, které si Jakub sám vybral. Zvolili jsme techniku 
kresba akvarelem a pastelkou na barevný podklad.   
  
   



Návrat tažných ptáků 

V polovině března se začali pomalu navracet ptáci z jižních krajin. První se objevil strnad a brzy po něm 
devět špačků. Jakub má rád mapy. Využila jsem toho, připravila mu zjednodušenou mapu světa a 
vyzvala ho, aby do ní podle instrukcí zakreslil, odkud se k nám strnadi a špačci navracejí. 
 
  
 



Kamil neumí lítat a další ptačí příběhy  

 
Práci s informacemi jsme prokládali četbou ptačích pohádkových příběhů O nenasytném vrabci, O poslední vlaštovce, Sojčí 
pohádka. Využila jsem dva skutečné příběhy ptačích hrdinů: Statečný rehek a zkrácenou verzi O zamrzlé července. Několik dní 
jsme četli knížku Kamil neumí lítat a nakonec došlo i na poezii, sadu ptačích básniček, ze kterých si Jakub několik vybral. 
 
V první řadě mi šlo o to, aby si Jakub příběhy užil, aby se mu líbily. Četli jsme je dvakrát, některé pasáže i vícekrát,  vraceli jsme se 
k místům, která něčím zaujala. Pro Jakuba nebylo snadné odlišit, co je v příbězích vymyšlené a co skutečné. Informace, které jsem 
mu pomohla odhalit jako reálné, zapisoval. Pomáhala jsem mu stručně převyprávět děj pomocí větných startérů (začátků vět). 
Předvídat děje příběhů byl Jakub schopný jen na základě ničím nepodložené fantazie. Smysl zařazovat tuto aktivitu mělo jen proto, 
že zpozorněl, jestli se jeho předpoklad naplní. Opakovaně se mi potvrzuje, jak významnou roli mají v rozvoji senzitivity a hloubky 
prožitku pro děti dobré ilustrace. Hezké, ale na první pohled čitelné ilustrace osvědčených malířů dětských bescelerů tuto schopnost 
většinou nemají, ilustrace např. Petra Horáčka nebo Pavla Čecha téměř stoprocentně.  
Měli jsme štěstí. Kolegyně mi doporučila knížku Kamil neumí lítat . Příběh mě, na rozdíl od Jakuba, tolik nezaujal, ale ilustrace to 
vynahradily. Knížku jsme si oba dva užili. Porovnávali jsme zájmy Kamilových sourozenců , bratranců a sestřenic s dětmi naší 
široké rodiny, zkoumali otevírací dobu v knihovně, odhadovali, pro jaká zvířata je otevřená v nočních hodinách, odhalili jsem  díky 
Kamilovi téma naší další výuky – sluneční soustava, sledovali v mapě, kam na jih špačci odlétají, učili se odhadovat (ne počítat) 
počty špaččího hejna a samozřejmě prožívali dobrodružství s hurikánem.. 
 



Provázanost výuky gramatiky s výukou tématu Ptáci 

 
Jakub měl výrazné mezery ve znalostech gramatické látky druhé třídy. Téměř výhradně jsme ji procvičovali na ptačích textech, 
slovech a větách. Každý den jsme se rozpomínali na klíčová slova ptačích příběhů nebo situací, které jsme četli nebo pozorovali. 
Zadávala jsem slova )později i věty) Jakubovi jako „diktát“. Brzy pochopil, že tato aktivita pro něj může být výzvou naučit se pracovat 
s minimálním počtem chyb. Dva řádky „ptačích slov“ si vždy zkontroloval a já jsem tužkou zapsala, kolik udělal chyb. Když se mu 
cvičení podařilo napsat bez jediné chyby, zapsala jsem červeně 0 CHYB. Vzal to jako výzvu dokázat jednou napsat všechna cvičení 
na stránce s červenými nulami. Pracoval vždy neobyčejně koncentrovaně a málem se mu to jednou podařilo. 
 
Obtížné pojmy jako tvrdé, měkké, obojetné souhlásky, samohlásky a měkké a tvrdé slabiky jsme procvičovali na slovech příběhů 
většinou tak, že nejprve zadával otázky Jakub mně, pak já Jakubovi. Postupně jsme zvyšovali obtížnost úkolů. Ukázalo se, že tato 
práce jde velmi pomalu, ale nese ovoce. Bylo třeba nejprve docílit toho, aby Jakub pojmy mnohokrát slyšel, mnohokrát je sám 
vyslovil, pak byl teprve schopen vnímat je v zadání úloh a reagovat na ně. Postupně začal pracovat na velmi dobré úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shrnutí tématu 
 

 

Zapsala jsem informace o ptáčcích, se kterými jsme se během učení seznámili, na proužky papíru. 

Jakub dostal první závěrečný úkol: přiřadit 20 informací ke dvaceti kartičkám ptáčků. Dokázal to s 

jednou chybou. 

 

 

Druhý úkol byl obtížnější, na něm měl prokázat nejen ukotvené znalosti, ale i schopnost s nimi pracovat. 

Na stůl si rozložil 40 karet ptáčků. Vybrala jsem dva (strnada a špačka), položila je před něj a vyzvala 

ho, aby našel nějaký jejich společný znak, něco, čím jsou si podobní. Odhalil, že oba odlétají do teplých 

krajin. Pochopil, co po něm chci. Vzal datla a dlaska a popsal, že oba mají silný zobák, kterým dokážou 

rozlousknout ořech a udělat díru ve stromu. Byl schopný vybírat si pak dva i více ptáků sám a hledat 

jejich společné znaky. 

 

 

 



Závěr 
 

 

 

Na úplný závěr na Jakuba čekalo PŘEKVAPENÍ. Dostal heboučkého plyšového drozda se 

zabudovanou nahrávkou jeho zpěvu, a tak teď u nás prozpěvují drozdi dva, jeden na bříze a druhý po 

celém domě. Ptačí zpěv je ale slyšet ze všech koutů naší zahrady i domu, protože Jakubovi bratři, 

bratranci a sestřenice dostali podobné ptačí dárečky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.megaknihy.cz/plysove-hracky/314865-plysovy-ptacek- 

  

 


