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Motivační program 1   

Vnější a vnitřní stavba ptáků na modelovém organismu slepice  

(2. st. ZŠ a SŠ) 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, učivo: Ptáci 

Náplň: popis vnější a vnitřní stavby těla na usmrcené slepici a na modelu, makrostruktura 

a mikrostruktura letky, ptačí lebka a kosti, pozorování peří pod fluorescenčním 

mikroskopem. 

Učitelům nabídneme možnost vyzkoušet si pitvu slepice a získat pracovní listy s návodem 

postupu a popis pozorovaných útvarů. Ukážeme využití metod badatelsky orientovaného 

vyučování (téma Stavba a typy per) a čtenářské gramotnosti (diagram rybí kosti – téma Co 

bylo dříve vejce nebo slepice?), nabídneme návody na další praktické činnosti (určování  

pravých kostí kuřete a jejich skládání – sestavení nohy, křídla...). Předvedeme fungování  

fluorescenčního mikroskopu a doporučíme vhodné objekty pro mikroskopování. Některé  

pomůcky zapůjčíme. 

Délka programu: 2-4 vyučovací hodiny, délku a náplň lze po dohodě upravit. 

Lektor: Monika Krausová  

Realizace: úterý 
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Požadavky na vybavení: učebna nebo laboratoř s dataprojektorem, pomůcky a materiál si 

přivezeme (lupa, binokulární lupa, mikroskop, fluorescenční mikroskop, pomůcky na 

mikroskopování, peří z různých částí těla, slepičí vejce, vejce jiných druhů ptáků, slepice 

(usmrcená na pitvu), preparační miska, model slepice, ptačí lebky a kosti. 

Možnost zapůjčení pomůcek na 14 dní po skončení programu: model slepice, ptačí lebky a 

kosti, peří, fluorescenční mikroskop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model slepice: 26 x 45 x 49 cm 

Fluorescenční mikroskop 

Peří pod fluorescenčním mikroskopem 
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Program: 

1. Úvodní setkání s pedagogy (20 minut) 

 představení programu, 

 popis fluorescenčního mikroskopu, 

 nabídka doplňujících úloh a pracovních listů k danému tématu. 

 

2. Praktická část pro pedagogy i pro žáky (90–150 minut) 

Pitva slepice 

 popis vnější stavby – na usmrcené slepici popíšeme kožní deriváty (hřeben, laloky, 

rohovinu zobáku a běháku, drápy), hrabavou končetinu, zobák s jazykem, uspořádání 

letek na křídlech, rýdovací pera, pernice a nažiny, 

 popis vnitřní stavby – po otevření hrudní a břišní dutiny vyjmeme jednotlivé orgánové 

soustavy a popíšeme jejich části (zajímavá je ukázka svalnatého žaludku, srdce, 

vaječníků a popis vzniku vajíčka).  

Pozorování makrostruktury a mikrostruktury peří 

 popis a porovnání stavby letky a rýdovacího pera, ukázky peří různých druhů ptáků, 

 zhotovení preparátu části praporu letky a pozorování pod mikroskopem, popis 

mikrostruktury (větve, háčky), 

 nákres preparátu a vyplnění pracovního listu. 
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Určování lebek a kostí 

 lebky různých druhů ptáků, 

 určování kostí a přiřazení jednotlivých kostí ke schématu kostry. 

Pozorování peří pod fluorescenčním mikroskopem 

 stručný popis principu fluorescenční mikroskopie, 

 pozorování peří. 

 

3. Vyhodnocení programu 

 

 

 


