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„ Rybník“ 

• Popis místa – instrukce pro učitele 

Rybník se rozkládá v mírném údolí mezi poli, vzrostlým náletem bříz a křovin  a 

ječhličnatým lesem. Právě ze svažitého terénu od lesa přitéká drobný potůček svádějící vodu 

do rybníka v době tání sněhu a vydatných dešťů. Cesta tvoří hráz rybníka a pod ní je vytvořen 

odtok. Hladina rybníka se reguluje vybudovaným „čepem“. Rybník patří do soukromých 

rukou, ale není přímo chovným rybníkem.Můžeme zde chytit kapra obecného, lína obecného 

a možná i štiku obecnou. Z jara pozorujeme různé druhy žab, ještěrku hnědou, slepýše 

křehkého i zmiji obecnou. Hnízdí  tu v uměle vystavěných  hnízdech kachna divoká a při 

jarních tazích ptáků, zde odpočívají  volavky, kormoráni,  divoké husy a řada dalších. Rákosí 

poskytuje  úkryt i  drobným ptáků a hmyzu. Na březích brzy z jara roste podběl obecný, 

sasanka  hajní  a kvete vrba jíva. 

• Obrazová dokumentace 

                                  

                        Rybník v zimě 

 

• Zadání: 2. - 5. ročník – celoročně 

      Rybník a jeho proměny 
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• Cíl 

 Popsat změny v okolí rybníka, v rybníce a na hladině rybníka. Vytvořit fotografickou 

 dokumentaci k pozorování stejného místa v různých ročních obdobích. 

• Pomůcky 

karta nebo notýsek, tužka, fotoaparát, dalekohled, literatura 

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce) 

• Pracovní list – určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 
      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  
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1 Co vidíš na hladině rybníka? 

 

  

2 Proč jsou v ledu vysekané 

díry? 

  

Vyhodnocení  

 

Rybník ( zima, jaro)  

 

 

 

 

 

 

 

 


