
Kde bydlí jiřička? 
Milé děti

kdo to letí
kdo usedá na dráty?

Když se vrací
tažní ptáci

víme to my, já i ty

Má černobílá peříčka
jmenuje se …............

(jiřička)

____________________________________________________________________

Tento sešit patří: 
____________________________________________________________________



Činnosti a vlastní pozorování

LEDEN – ÚNOR

Sice ještě několik měsíců potrvá než se vrátím z jižní Afriky a setkáme se osobně, ale zatím se 
o mně můžete něco dozvědět.

Tak to jsem já.
Prosím, nepleťte si mě s vlaštovkou, která mi je podobná.
Najdete mezi námi rozdíly?

Kdo má delší ocásek? _________________________________________

Kdo má červenou skvrnu pod zobáčkem? __________________________

Namalujte obrázek jiřičky.
Naskenujte ho a pošlete do muzea :-)
Vymyslíte o mně básničku?
Můžete ji pak poslat do muzea :-)

Jaký je můj domeček?

Hnízdo si stavím pod střechami budov a je slepené mnoha kousky hlíny.

Zkuste ho vyrobit. Z modelíny utvořte malinké kousky, ty spojujte k sobě a vytvořte hnízdo pro 
jiřičku.
Fotku hnízda můžete poslat do muzea.:-)

Jiřička obecná Vlaštovka obecná



Co mívám k obědu?
Zkuste z nabídky jídelníčku vybrat ty, kterými se živím. 
Napovím, že lovím pouze létající hmyz.

žížala

moucha ptačí zob

myš
mšice

komár

tráva



Víte, že …

… jiřička obecná nikde jinde nedokáže hnízdit než na lidských stavbách, především  na budovách?
… pro jiřičky se dají koupit i umělá hnízda?
… je zakázáno ničit jiřičkám hnízda?
… jiřička loví výhradně v letu a hmyz se dvěma křídly?

BŘEZEN

Objevili jste někde stará hnízda jiřičky? Kde? __________________________________________

V kterých jsou místech? ___________________________________________________________

Kolik jich je? ______________________

DUBEN

Kdy se objevily první jiřičky u vás v obci či v okolí domu? (data pozorování) _________________

Létají okolo vašeho domu?__________________________________________________________

Staví si hnízda na vašem domě? ______________________________________________________

Kde jinde jste objevili hnízda jiřiček? _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kolik? ____________________________

KVĚTEN

Pozorovali jste stavbu hnízda?
Jak dlouho jiřičky hnízdo stavěly?
Zkuste najít místo, odkud jiřičky berou materiál na stavbu hnízda.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Už krmí mláďata?
Jak dlouho je rodiče krmili?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Zapisujte vaše pozorování a pošlete je do muzea.
Můžete si doma vytvořit nástěnku o jiřičce, o vašich jiřičkách.



ČERVEN – ZÁŘÍ - PROSINEC

Pozorujte dále jiřičky ve vašem okolí.

Do kdy jsou mláďata v hnízdech? ____________________________________________________

Kdy se začínají houfovat? __________________________________________________________

Kdy jste je viděli u vás naposledy? ___________________________________________________

Naše pozorování, můj příběh s jiřičkou
Můžete také napsat průběh vašich pozorování, příběh, který jste s jiřičkami zažili.



Deník pozorování jiřičky

Do takovéhoto deníku si můžete zapisovat Vaše pozorování. Důležité je uvést datum, místo, kde jste 
jiřičky pozorovali (lokalitu), počet, kolik jste jich viděli. Do poznámky můžete napsat, co jiřičky 
dělaly.

DATUM LOKALITA POČET POZNÁMKA



********************************************************************************
Obrázky (naskenované), fotografie hnízd, básničky můžete poslat během jara a léta do muzea 
ve Varnsdorfu – pro výstavu na webových stránkách muzea.
Další pozorování, příběhy, setkání s jiřičkou pošlete do konce roku (můžete i dříve, třeba v červnu) 
– pro elektronickou knihu.
Zda obrázky či fotografie budete posílat do muzea, záleží na vás, budeme však rádi, když nám 
alespoň pošlete Vaše pozorování jiřičky obecné. Děkujeme.

Muzeum Varnsdorf
pobočka Oblastního muzea v Děčíně
Legií 2574
40747 Varnsdorf 

email: varnsdorf@muzeumdc.cz 
tel.: 412 334 107 


