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KDO SE SLUNÍ NA PLÁŽI?
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Pozorování rostlinných a živočišných druhů na suchém stanovišti.
 Porovnání vlastností sukulentních rostlin s jinými druhy rostlin.
 Rozvoj senzitivity a vytváření kladného vztahu k životu v různých formách.

Doba trvání: 15 min. živočichové + 15 min. rostliny.

Místo: Zahrada s osázenou suchou zídkou nebo volně loženou hromadou kamení na slun-
ném stanovišti za slunného počasí.

Pomůcky a materiál: 
Atlas živočichů žijících v ČR, krabičková lupa (podle počtu dětí), sukulentní rostliny (nejlépe 
netřesk), nůž.

Motivace 1: 
Každý organismus je přizpůsobený podmínkám, ve kterých žije. My jsme teď na místě, kde 
je hromada kamení. Sáhněte si, jak jsou teplé. A teď si sáhněte na trávník kousek vedle. 
Cítíte rozdíl? Dá se předpokládat, že mezi kameny je sucho, protože voda má kudy odtéct. 
Některým zvířatům vyhovuje teplo sálající z kamenů, tak i dutiny mezi nimi. Zkusme chvíli 
tiše stát a pozorovat, zda se někdo objeví.

Postup 1:
Po úvodní motivaci pozorujte tiše v menší skupině dětí, zda se na hromadě kamení ob-
jeví nějaký živočich. Je-li to možné, chytíme jej do krabičkové lupy, aby si ho prohlédli 
všichni. Následně jej společně pojmenujeme nebo zařadíme do skupiny např. pavouci, 
brouci, … Může se stát, že všichni budou zalezlí. Nevadí. Dětem vysvětlíme, že mají 
pravděpodobně strach, slyšeli nás, cítili chvění, které způsobujeme pohybem. Nabídne-
me dětem, že se sem mohou přijít podívat i jindy individuálně.
Pozn. Často zde můžeme najít střevlíka, pavouky, slepýše, ještěrku, užovku. Pokud se 
vám nepodaří vidět nějakého živočicha, zaměřte se na rostliny.

Motivace 2: 
Na naší kamenné hromadě (pláži) rostou zvláštní rostliny. Říka se jim sukulentní rostliny. 
Čím jsou zvláštní a výjimečné? Dokáží žít z minima vody i živin. Co je na nich ještě jiné než 
např. na levanduli, které se tu také líbí.

Postup 2:
Pozorujeme tvar, velikost, způsob růstu listů sukulentních rostlin. Odřízneme opatrně 
list netřesku a ukážeme jej dětem.  Pokusíme se společně vyjmenovat vlastnosti suku-
lentních rostlin.
• Mají tučné listy, kde je zásoba vody. 
• Na povrchu listu je voskovitou vrstva zabraňující vypařování. 



• Mnohdy jsou tyto rostliny pokryty chlupy nebo trny, které působí proti odpařování, 
slouží ke stínění a hlavně k obraně. Vodu, kterou rostliny uchovávají, chtějí často 
získat jiní. 

• Jediné co tyto rostliny nemají rády, je přílišné vlhko. Následně hnijí a trpí nemoce-
mi.

Pozn. Nejnižší nároky na pěstování mají netřesky a rozchodníky, mateřídoušky, rožce, 
hvozdíky, tymiány, levandule, šalvěj, dobromysl, skalničky s hlubokými kořeny.

Foto 1: netřesky
Autorka: Pavlína Kapavíková   

Hodnocení (reflexe):
• Vnímal/a si rozdílnou teplotu kamenní a okolního trávníku?
• Objevili se nějací živočichové na pláži (hromadě kamenní)? 
• Čím je list netřesku jiný než ostatních rostlin na zahradě?

Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.
• Pocítí rozdílnou teplotu mezi trávníkem a kamením.
• Vyjmenuje alespoň dva zástupce z živočišné říše, kteří preferují stanoviště suché zídky.
• Pojmenuje alespoň jednu vlastnost sukulentních rostlin.

Další náměty:
Suchou zídku lze použít k pozorování sukcese – přirozené osidlování. Pozorujeme, které 
organismy se na zídku stahují, co je tam láká?
U zídky se také můžeme věnovat procesu vzniku půdy či měření teploty nad zídkou  
a v jiných částech zahrady.

Foto 2 : netřesky a rozchodníky
Autorka: Pavlína Kapavíková   
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Více informací a námětů k tématu najdete na:
https://www.ceskestavby.cz/clanky/sucha-zidka-v-zahrade-27058.html 
Suchá zídka | Příroda Zahrada (priroda-zahrada.cz) 
Suché zídky, krásné i praktické prvky - Magazinzahrada.cz 
Suchá zídka z kamenů místo skalky? Šetří místo a zahradě… | iReceptář.cz (ireceptar.cz)
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