
Netradiční lekce o sokolnictví jako nehmotném dědictví 

zapsaném na seznamu  UNESCO 

Cíl: seznámení s fenoménem sokolnictví jako řemesla, jeho významu, 

historii, chovu denních a nočních dravců a výcviku, seznámení 

s anglickou terminologií a procvičení rozdělení dravců, sokolnických 

potřeb a anglických názvů 

Trvání: 45min lekce 

Věk: žáci od 14 + 

Metoda: CLIL - spojení angličtiny a občanské nauky - české kulturní dědictví a zoologie 
hodina v parku u školy s použitím brainstormingu - anticipace názvů dravců dle poznatků, které měli 

žáci za úkol najít na I-netu, dále pozorování, výklad, přiřazování kartiček , obrázku a názvů - vše ve 

skupinách po 2-3 a malé soutěžení. Na závěr kvíz o ceny. 

 Pomůcky: velké zalaminované obrázky ptáků, připevnitelné na ohradě, plotě, stromech apod. 
3 sady karet s fotografiemi sokolnických potřeb, kartičky s jejich názvy  
3 sady kartičky se jmény dravců, a nadpisy skupin, kam se řadí 
3 sady kartičky s názvy všech dravců v češtině a seznam ve formátu  A4 se všemi názvy anglickými 
pexeso vyrobené žáky - dravci a jejich české i anglické názvy  
 
Postup: 
A) Žáci dostanou předem za úkol vyhledat si informace - seznámit se s organizací UNESCO a co je 
sokolnictví.  
B) Žáci dostanou čas prohlédnout si všechny fotografiemi  dravců v terénu. Učitel je nechá hádat 
který se jak jmenuje. Pak společně s žáky vyzvídá otázkami, co zjistili a informuje. Pak se celá skupina 
shromáždí u prvního obrázku a dovídá se o jeho životě a postavení v sokolnictví - také anglický název. 
Žáci se takto seznámí se všemi dravci. Potom se dozvědí něco o potřebách sokolníka, hádají názvy. 
 
Fáze procvičování: 1)ve skupinách po 2-3 jdou k prvnímu stanovišti, kde na ně čekají lístečky s nápisy 
3 kategorií a názvy ptáků. soutěží, v rychlosti a správném rozřazení .  
2) Dále přejdou na druhé stanoviště na trávníku - tam na ně čeká přiřadit ke koláži obrázků 
sokolnických potřeb kartičky s jejich názvy 
3) na třetím stanovišti třídí a přiřazují české a anglické názvy dravců 
4) lze zařadit i pexeso, vyhrává skupina, jejíž členové nasbírali největší počet dvojic  
 
Fáze shrnutí a opakování představuje kvíz na závěr, který  absolvuje každý za sebe - vyhrává ten, kdo 
zodpoví nejvíce otázek 
 
 
 


