
Plán a zadání + Blog aktivita VI - sokolnictví - nehmotné dědictví UNESCO (posunuto z března na 

květen a červen) 

Cíl seznámit se sami i vzájemně s jedním fenoménem v každé zemi - s jeho historií, významem - u nás 

se sokolnictvím a představit svým partnerům. 

úkol 1 Najít informace nejprve obecně o UNESCO a nehmotném dědictví, poté informace o 
sokolnictví a jeho tradici u nás v českých zemích 
úkol 2 vytvořit úvodní prezentaci pro všechny zvláště zahraniční přátele, pro seznámení se s tímto 
fenoménem - tradice, historie, význam, chov a výcvik dravců, sokolníci v našem okolí 
úkol 3 pozvat sokolníka s živými dravci a účastnit se představení, výkladu, praktických ukázek - 
v rámci mezinárodního setkání v květnu. 
úkol 4 ujmout se role překladatele při sokolnické show, zahrnout informace do kvízu  
úkol 5 navštívit sokolníka chovatele a udělat exkurzi přímo v chovné stanici, natočit o tom video a 
udělat fotografický materiál 
úkol 6 zúčastnit se netradiční výukové hodiny s netradičním výkladem, úkoly a soutěží o ceny 
úkol 7 pomoci při vytváření materiálů jako: pexeso s obrázky a česko-anglickými nápisy dravců, 
česko-anglické kartičky se jmény dravců, kartičky k přiřazování ke skupinám dravců, přiřazování 
obrázků s potřebami sokolníka -  soutěžní kvíz o sladké ceny 
 

Blog:  
Tato aktivita měla nakonec 3 fáze: 
- sokolnickou show na hřišti školy 
- netradiční lekci v parku před školou  
- návštěvu chovatelské sokolnické stanice 
Úkol shromáždit informace byl zadán již dlouho dopředu všem studentům v projektu. Nejzdařilejší 
zpracování informací powerpointovou prezentaci vytvořila studentka 3A. (viz web)  
Byl pozván sokolník chovatel na mezinárodní setkání v květnovém týdnu pro všechny účastníky. 

Všichni studenti shlédli prezentaci a potom se účastnili na školním hřišti výkladu a představení živých 

ptáků - zvláště nočních dravců ale také jestřába. Seznámil studenty s tradicí sokolnictví v našich 

zemích, ukázal sokolnické potřeby a předvedl ukázku letu. Na závěr předvedl, jak rozdílný je výcvik 

papouška - jako domácího mazlíčka od výcviku divokých dravců, kteří létají za potravu. Skupina 

smělých českých studentů si vyzkoušela tlumočení do angličtiny pro naše partnery. Pro nás i naše 

zahraniční přátele bylo velkým zážitkem na speciální sokolnické rukavici si nechat sednout živého 

dravce. (zpracováno ve videu) Sokolník a jeho asistentka odpovídali též na zvídavé otázky našich i 

zahraničních studentů.  

Otázky ze sokolnictví se objevily v kvízu na večerním koncertě - vystoupení v rámci mezinárodního 

setkání, kdy si studenti zasoutěžili, která skupina si zapamatovala nejvíce poznatků.  

Protože většina zvláště denních dravců byla v té době na vejcích, odložili jsme návštěvu chovatelské 

stanice na červen - a netradiční lekci o tomto fenoménu na 29. 7. 2015. Již předem někteří studenti 

pomáhali při výrobě pomůcek pro tuto hodinu - zvláště pexesa dravců, ale i obrázků a kartiček pro 

skupinové aktivity. Studenti se v parčíku na ohradě hřiště nejprve sami  seznamovali s obrázkovými 

reprodukcemi dravců, konfrontovali vše s poznatky, které se dozvěděli samostudiem a na sokolnické 

show. Potom si u každého obrázku dravce vyslechli výklad i s anglickými názvy. Následně postupně 

prošli celkem třemi stanovišti, kde byly pro ně připraveny úkoly - kde si ověřili a procvičili, co se o 



sokolnictví dověděli. Závěrečný kvíz byl soutěžní a vítězná dvojice byla odměněna stejně však i ostatní 

účastníci. (Lekce - příprava - a materiály viz web).  

Celá lekce bude provedena na setkání v Bulharsku v angličtině s našimi přáteli. 

Krátká návštěva  v chovné stanici v Králíkách u Králického Sněžníku byla dovršením celé aktivity. Mezi 

mnoha jinými velmi zajímavá byla informace o tom, že v minulosti byli cvičení dravci ceněni tak 

vysoko, že při střetnutí dvou znepřátelených armád jeden z králů daroval nepříteli cvičeného sokola a 

tím vykoupil mír. Tento fakt nás všechny překvapil a utvrdil nás v tom, jaký význam byl přikládán 

tomuto řemeslu, které představuje v sobě nejen sepětí člověka s přírodou, ale jde také o poznání 

sebe sama a vztahu mezi lidmi navzájem- což  je i jedním z cílů našeho projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


