
HNÍZDĚNÍ 

 

Hnízdo je místo, ve kterém ptáci kladou vajíčka, sedí na nich a vychovávají v něm 

svá ptáčata. Ptačí hnízdo může být přirozeného původu (třeba trhlina ve skále), 

který si živočich jen upraví, může být živočichem zcela vybudováno (vlaštovčí 

hnízdo), případně může být převzato po jiném živočichovi. U těch druhů, které si 

svá hnízda staví samy, je možné podle typu hnízda určit i jeho stavitele. Pro ptáky, 

kteří hnízdí v dutinách, lidé někdy budují hnízda umělá. Nejběžnějším typem 

jsou  ptačí budky. 

AKTIVITA: Ptáků jsou tisíce druhů. Ale co když nějakého ještě neznáme?? Objevte 

zcela nový druh a seznamte nás s ním. Jak na to? Nakreslete na papír a vybarvěte 

si ptáka podle vlastní fantazie. Velikost zvolte takovou, jakou by váš pták ve 

skutečnosti měl mít. Stačit by vám měl formát A4, protože se nebudeme pouštět 

do žádných velkých akcí. Nezapomeňte, že samečci jsou v přírodě ti vybarvenější. 

Aby se váš fantastický pták mohl rozmnožovat, bude potřebovat hnízdo. A zde je 

prostor pro vaši další aktivitu! Ptáci jsou skuteční stavitelé, a co se týká 

materiálů, jsou skutečně vynalézaví. Možná na nějaké hnízdo v přírodě narazíte, 

takže vám může být jeho stavba inspirací. Využijte nejrůznější materiály, které 

doma najdete, protože i ptáci stavějí svá hnízda po svém. Velikost budovaného 

hnízda přizpůsobte vašemu nakreslenému fiktivnímu ptákovi, takže teď už víte, 

proč nám stačil menší formát papíru. A nezapomeňte na podložku, abyste neměli 

hnízdo i na podlaze! Udělejte fotografii nakresleného ptáka i s jeho názvem 

(fantazii se meze nekladou) a také jeho hnízda, no a samozřejmě pošlete! 

Vaše fotografie ptáků a hnízd můžete sdílet v komentářích příspěvku na naší FB 

události nebo pod hashtagem #muzejniprazdniny. A když nemáte FB profil? Zašlete 



nám fotografie na klimova.j@omgm.cz  a my je budeme sdílet za vás. Těšíme se na 

vaše fotografie!!!!! 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: mobil nebo fotoaparát, papír, tužku, pastelky nebo fixy, 

podložku (stačí noviny), větvičky, kousky suché trávy, kousky provázků, peříčka, 

mech, kousky igelitu….. 

INSPIRACE: výstava PTAČÍ STAVITELÉ (6.11.2020 – 31.12.2021) 

https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/videa-ptaci-stavitele 
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