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V pondělí byla zahájena expedice badatelů a badatelek, kteří se plni odhodlání zjistit, co nám příroda v okolí 

Hostivic nabízí, hned vrhli do bádání: 

 

  
Zjistili jsme, že zde s námi žije velké množství rozmanitých drobných suchozemských živočichů.. 

   

„Ulovili“ jsme například páskovky, ploštice, můry, housenku či komára. Všemi úlovky jsme se navzájem  

pochlubili, živočichy jsme si důkladně prohlédli a samozřejmě je opět vypustili zpět do přírody. 

  

Postavili jsme krásné přírodní domečky, ve kterých by se našim zvířátkům mohlo líbit. A stihli jsme i hledat lesní 

poklad – jak se ukázalo, každému se lesním pokladem stalo něco jiného, a že nám jich příroda nabídla.. 



 

  
Druhý den expedice jsme svou pozornost zaměřili na vodní živočichy. Lovení se síťkami malé badatele velmi 

bavilo a proto není divu, že náš úlovek byl více než bohatý.. 

 

  
Dle klíče jsme určovali vodní bezobratlé, rozlišovali 3 druhy žabiček a dokonce jsme chytili i malou rybičku, 

kterou se nám ovšem určit nepodařilo. K ujištění, že i vodní říše je bohatá na rozmanité druhy, to však stačilo. 

Dokonce jsme se dozvěděli, co  je bioindikátor a k čemu nám slouží.. 

 

  
 

 



 

Třetí expediční den jsme věnovali bádání v ptačí říši.. 

  

  

  

Naučili jsme se, jak zacházet s dalekohledy (a že to pro některé malé badatele bylo náročné zvyknout očička na 

nezvyklý pohled do okulárů) a odměnou nám bylo zjištění, kolik rozmanitých druhů ptactva lze v okolí 

Hostivických rybníků pozorovat.  



  

Čtvrtý den expedice jsme věnovali pohybovým hrátkám, protože i badatelé se potřebují udržovat v kondici. 

Trochu více jsme se zaměřili na život žabiček, které naši badatelé zkoumali nejraději – vysvětlili jsme si jejich 

vývojová stadia, rozpoznávali jsme hlasy jednotlivých druhů, vysvětlili si, jak a před čím je třeba žabky chránit, 

zahráli jsme si tematické žabí hry a čekal nás kvíz, díky kterému jsme si veškeré získané znalosti zopakovali.. 

  

  

 



  

Při tom všem bádání a zkoumání jsme si každý den udělali chvíli pro hradní hrátky na hradě „Slamák“ nebo třeba 

zkoumání a ochutnávání bylinkové zahrádky… ☺ 

A jako každá expedice, i ta naše byla pátý, závěrečný den, řádně vyhodnocena. A protože členové našeho 

expedičního týmu byli stejně rozmanití jako příroda, kterou jsme zkoumali, každý badatel získal první místo, 

zlatou medaili a diplom za svou jedinečnou kategorii, ve které se nejlépe osvědčil. Rozdávaly se tedy diplomy

například za nejlepší ho lovce splešťulí nebo za nejlepšího hledače lesních pokladů… 

 

 

Na rozloučenou nechyběl ani oheň a opékání špekáčků.. 


