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LOUKA  - pastva nejen pro oči
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
Nácvik odchytu hmyzu smýkací sítí.
Pozorování druhové pestrosti živočichů na louce.
Rozvoj senzitivity a vytváření kladného vztahu k životu v různých formách.

Doba trvání: 20 min.

Místo: Zahrada s květnatou loukou nebo louka v blízkosti školky.

Pomůcky a materiál: 
Smýkací síť, krabičkové lupy, určovací klíče nebo fotografi e běžného lučního hmyzu, lupy, 
exhaustor, (entomologická pinzeta).

Motivace: 
Jaký je rozdíl mezi trávníkem a kvetoucí loukou? Pohled na rozkvetlou louku je jistě laho-
dící nejen našemu oku, ale také je to prostředí, které vyhovuje a chutná všelijaké hmyzí 
havěti a pavoukům. Pojďme se na ně podívat blíže.

Postup:
Smýkání je aktivní způsob sběru hmyzu, kdy smýkadlo držíme před sebou a aktivním 
pohybem „smýkáme“ prohledávaný porost. Smýkadlem jako bychom v porostu opi-
sovali ležatou osmičku. Pohyby musí být rychlé a energické tak, aby nám již chycený 
hmyz neuletěl.
Při smýkání se nám do pytle kromě hmyzu dostane i spoustu rostlinného materiálu. 
Nasbíraný materiál je proto vhodné hned prohlédnout a pomocí exhaustoru a pinzety 
hmyz roztřídit do krabičkových lup. Děti si prohlédnou jednotlivé zástupce. Společně 
se je pokusíme zařadit do skupiny – pavouci, brouci, kobylky, … 
Při lovu dejme pozor na bodavý hmyz a motýly, abychom my nebo motýli nepřišli 
k úrazu. Po prohlédnutí ulovených druhů je zase opatrně vrátíme do přírody tam, kde 
jsme je odchytili. Nemusíme se bát, že se v krabičkových lupách hmyz udusí. Je tam 
dostatek vzduchu a oni nemají takovou spotřebu. Důležité je však nenechat krabičkové 
lupy s hmyzem na slunci a netřepat s nimi.  
Smýkat můžete jen vy, ale pro děti bude jistě zábavnější a hlubší zážitek, když si budou 
moci smýkání vyzkoušet samy.  Je zajímavé porovnat množství a druhy živočichů od-
chycené v různých obdobích roku a různých typech luk. Je vhodné, aby po této aktivitě 
následovala (třeba další den) aktivita o významu některých druhů živočichu, které jsme 
ulovili (opylovači, predátoři, škůdců, …). 

Hodnocení (refl exe):
• Kolik druhů živočichů jsi viděl v odchytové síti (smýkačce)?
• Znáš jméno některého z nich?
• Co je třeba nakonec udělat s odchycenými živočichy?



Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Vyzkouší si odchyt hmyzu smýkací sítí.
• Pozoruje druhovou skladbu odchycených druhů.
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.
• S odlovenými živočichy pracuje bezpečně a citlivě.

Více informací o louce:
Stačí jí vyhradit ostrůvky, lemy podél keřů nebo místo v ovocném sadu. Nabídka lučních 
osiv je pestrá, liší se druhovým složením. Vyberme si osivo, které je nejpřirozenější pro ob-
last, v níž se nacházíme. 
Louku sekáme asi dvakrát za rok a seno z ní použijeme jako mulč, materiál do kompostu 
nebo jím můžete nakrmit nějaké zvířátko. Většina lučního kvítí potřebuje chudší půdy, pro-
to není třeba je hnojit.
Výhody:
• více rostlinných druhů
• nízká náročnost na údržbu
• mnoho živočichů, kteří pomáhají udržovat přírodní rovnováhu 

v zahradě (eliminují škůdce)
• pyl pro hmyz
• estetické hledisko
• proměnlivost

Foto 1: Použití smýkací sítě
Autorka: Pavlína Kapavíková
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Pomůcky, určovací klíče a metodiky k tématu:
Hmyz v přírodní zahradě. Atlas hmyzu v podobě malého vějíře. HMYZ V PŘÍRODNÍ 
ZAHRADĚ Malí, ale nepostradatelní | LIPKA
Klíč k určování lučních bezobratlých živočichů. Klíč k určování lučních bezobratlých 
živočichů | Rezekvítek (rezekvitek.cz) 
Motýli a housenky v přírodní zahradě. Atlas v podobě vějíře do kapsy obsahuje obrázky 
a informace o 26 motýlech a jejich housenkách. MOTÝLI A HOUSENKY V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ 
| LIPKA 
Luční školka. Metodická pomůcka učitelům předškolních a mladších školních dětí, 
která přibližuje svět drobných živočichů z říše bezobratlých. V devíti kapitolách se věnuje 
devíti druhům, ke každému z nich přináší úvodní povídání a hry, náměty na přírodovědná 
pozorování, výtvarné či hudební aktivity a informace pro učitele. LUČNÍ ŠKOLKA | LIPKA 
Pohádková zahrada. Publikace je určená především dětem z mateřských škol a jejich 
pedagogům. Najdete v ní spoustu námětů, jak v dětech podporovat zájem o nejbližší okolí. 
Podrobná metodika se věnuje deseti různým zákoutím zahrady, jejich obyvatelům a rostlinám. 
POHÁDKOVÁ ZAHRADA | LIPKA
Puzzle vývoj slunéčka. Skládačka znázorňuje v pěti vrstvách vývoj slunéčka. PUZZLE VÝVOJ 
SLUNÉČKA | LIPKA existují i další: mravenec, včela, …
Exhaustor Emilka. Zařízení na odchyt drobných bezobratlých živočichů. Je opatřen 
balónkem, nemusíme nasávat pusou, a tak děti nemají strach, že drobného živočicha 
vdechnou. Exhaustor Emilka | Rezekvítek (rezekvitek.cz)
Jak rostou. Jednoduchá a rychlá společenská hra a výuková pomůcka v jednom. Děti se 
zábavnou formou seznámí s jednotlivými vývojovými stádii různých živočichů. Jak rostou | 
Rezekvítek (rezekvitek.cz)
Pexeso lučních bezobratlých živočichů. Pexeso obsahuje obrázky 32 druhů bezobratlých 
živočichů, které můžete nejčastěji objevit na louce. Pexeso lučních bezobratlých živočichů | 
Rezekvítek (rezekvitek.cz) 
Smýkačka entomologická Ø 40 cm – pevná Smýkačka entomologická Ø 40 cm - pevná | 
Rezekvítek (rezekvitek.cz) 
Už jste o tom slyšeli? Ilustrovaný soubor 28 vtipných říkanek o hmyzu, doplněný stručnou 
faktografi í o všech druzích, které jsou v básničkách představeny. Součástí publikace je sada 
černobílých karet s obrázky živočichů k vymalování. Už jste o tom slyšeli? (Z. Poláková, 
V. Hábová) | Chaloupky 
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