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„ Krmelec“ 

• Popis místa – instrukce pro učitele 

 Krmelec je nedaleko od lesní cesty nad pasekou. Blízko je hustý porost, který slouží 

 zvěři jako úkryt a u krmelce má pěkný přehled o případném „nepříteli“. Místo pro 

 vybudování tohoto mysliveckého zařízení bylo zvoleno velmi dobře, je toho důkazem 

 velké množství stop lesní zvěře a rychlé mizení zásob sena a jádra. Hladce olízaná 

 kamenná sůl také svědčí o oblibě tohoto místa. Krmení zvěře má svá pravidla a je třeba 

 ve správnou dobu volit správný druh krmiva. Měli bychom se vyvarovat  nekvalitnímu 

 senu, plesnivému nebo čerstvému pečivu. Je nutné  zvolit vhodný čas na  krmení  

 například jablky a jádrem (ječmen, oves, kukuřice). 

• Obrazová dokumentace 

 

                          Krmelec 

 
                

 

  

• Zadání: 2. - 5 ročník - zima  

      Vánoční nadílka pro zvířátka 



 VY_52_INOVACE_01.15 
2/2 5.2.01.15 

Krmelec  

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Kozlerová  
 

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na míru 
našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

 

• Cíl 

 Naučit žáky pomáhat zvířatům, když jsou v nouzi. Ukázat jim, co všechno můžeme 

 pečlivým pozorováním „přečíst“ ze stop ve sněhu, ale i bez něj.    

• Pomůcky 

karta nebo notýsek, tužka, fotoaparát, metr, sáček, krmivo, sůl, literatura 

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce)  

• Pracovní list určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 

      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  
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    Ročník: Datum: 

 

 

 

Úkol 

 

Odpověď 

 

Body 

1 Jak se jmenuje zařízení, do 

kterého dáváme v lese krmivo. 

  

2 Z jakého materiálu je zařízení 

vyrobeno? 

  

Vyhodnocení  

 

 Sůl u krmelce 


