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Skupina vodárenských společností Severočeská vodárenská společnost a. s. 
a společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. připravila pro školní 
družiny soutěž.

PODMÍNKY SOUTĚŽE 
Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů základních škol, kteří chodí do školní družiny.

Registraci je možné provést e-mailem, poštou nebo telefonicky do 5. března 2019.

Stavebnici ptačí budky Vám doručíme na základě Vaší registrace, nejdéle do 12. března 2019.

Pomoc staršího spolužáka nebo dospělé osoby při sestavování budky je povolena.

Budku si mohou děti libovolně vyzdobit, fantazii se meze nekladou.

Obrázek děti mohou malovat libovolnou technikou – kresba, malba, koláž, kombinovaná 
technika atd., znázorňující nebo jinak vyjadřující jakoukoli souvislost s obyvateli ptačí budky.

Do soutěže vyberte pouze jeden obrázek za oddělení školní družiny (ať si děti samy vyberou, 
který je bude v soutěži prezentovat), vyfoťte a zašlete. Neposílejte nám obrázky poštou.

Fotogra� e je možné pořídit i mobilním telefonem. Zaslané fotogra� e se nevracejí.

Do soutěže zašlete vždy jednu fotogra� i ptačí budky a jednu fotogra� i vybraného obrázku za od-
dělení školní družiny. Fotogra� e zašlete společně s vyplněnou přihláškou v elektronické podobě!

Soutěž

STAVÍME PTAČÍ BUDKY

zdroj: wikipedia.cz



Je malý zástupce čeledi vrabcovitých a nejroz-
šířenější žijící pták. Vyskytuje se na území Asie, 
Evropy, Ameriky i Austrálie. Pochází pravděpo-
dobně z Malé Asie nebo Arabského poloostro-
va a do Evropy se dostal již před tisíci lety. Po-
dobně jako kos černý se i vrabec domácí skvěle 
přizpůsobil životu ve městech a donedávna šlo 
o typického obyvatele oblastí obývaných člově-
kem, který mu poskytoval úkryt a potravu. Ovšem 
v poslední době na řadě míst z nejasných příčin 
vymizel.

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: vrabcovití

Vrabec domácí 
Passer domesticus

Je malý stěhovaný pták z řádu pěvců. Do střední 
Evropy přilétá v první polovině dubna, na zimo-
viště v Subsaharské Africe odlétá v září až v první 
polovině října. Vyskytuje se ve světlých listnatých 
a smíšených lesích, zahradách a parcích, většinou 
v nížinách. Za potravu mu slouží hmyz, který loví 
za letu nebo ho sbírá z listů. Nevyhýbá se ani žaha-
vému hmyzu. Před konzumací jej klepáním o tvrdý 
povrch zbaví křídel, nohou a žihadel. Živí se také 
pavouky a na podzim bobulemi.

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď:  lejskovití

Rehek zahradní 
Phoenicurus phoenicurus

pavouky a na podzim bobulemi.



Je malý druh pěvce z čeledi sýkorovitých. Je nej-
větším a nejrozšířenějším evropským druhem 
sýkor. Sýkora koňadra je velká asi jako vrabec 
domácí. Dorůstá délky 13,5–15 cm a váží 14–23 g. 
Hlavu má leskle černou, jen tváře a příuší jsou 
bílé. Na jaře a v létě se živí převážně živočišnou 
stravou. Hlavní složku potravy tvoří hmyz v růz-
ných vývojových stadiích. Hlas má proměnlivý, 
volání je rytmické. Ptáci dodržují rytmus, ale 
sled, výšku a počet tónů obměňují, a tak vytvářejí 
řadu variant; každá koňadra umí až 10 variant.

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Sýkora koňadra 
Parus major

Je menší než sýkora koňadra, s malou kulatou hla-
vou vmáčklou mezi ramena (působí dojmem, jako-
by neměla krk). Nejvýraznějšími znaky, kterými 
se liší od všech ostatních středoevropských druhů 
sýkor, jsou modré temeno a černý proužek přes 
oko. Hnízdí ve většině Evropy s výjimkou nejse-
vernějších oblastí, dále v severní Africe, Malé Asii 
a na Blízkém východě. Sýkora modřinka patří mezi 
cenné požírače rostlinných škůdců, jako jsou např. 
motýlí housenky, křísci nebo mšice, ačkoli na jaře 
oštipuje i mladé pupeny a listy stromů a vyhledává 
různá semena.

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Sýkora modřinka 
Cyanistes caeruleus



Malý druh sýkory s velkou černou hla-
vou, bílými lícemi a velkou bílou skvrnou 
v týlu, díky které ji lze odlišit od všech ostat-
ních evropských sýkor. V České republice 
hnízdí téměř na celém území od nížin až 
po horní hranici lesa. V potravě dospělých 
ptáků převažují stejnokřídlí a dále jsou za-
stoupeni brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí 
a rostlinná složka, hlavně semena.  Páry jsou 
monogamní, setrvávají spolu po několik let 
a často využívají i stejná teritoria. Hnízdo 
je v dutinách, nejčastěji ve stromech nebo 
budkách, řidčeji také v zemních dutinách, 
ve zdech, skalách nebo metrech dřeva.

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Sýkora uhelníček 
Periparus ater

Je o něco menší než vrabec domácí, dorůstá 
12–13 cm, v rozpětí křídel měří 17–20 cm a váží 
10-13 g. Mezi evropskými sýkorami je zcela neza-
měnitelná, a to zejména díky výrazné chocholce 
na hlavě. Svrchní strana těla je hnědá, od černo-
bílé hlavy jasně oddělená tmavým pruhem, který 
pokračuje až pod zobák, kde přechází do velké 
podélné skvrny. Sýkora parukářka se vyskytu-
je na rozsáhlém území Evropy a západní Asie. 
V létě se v její potravě objevují převážně malí 
bezobratlí, včetně členovců, hmyzu, jeho larev 
a pavouků, zatímco v zimě se živí semeny.

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: sýkorovití

Sýkora parukářka 
Lophophanes cristatus



Malý druh pěvce z čeledi lejskovitých o něco 
menší než vrabec, dorůstá délky 13,5-14,5 cm, 
v rozpětí křídel měří 23–25 cm a váží asi 16 g. 
Má štíhlé tělo, relativně velkou hlavu, dlouhá 
křídla a ocas. Svrchu je jednotvárně šedohnědý, 
spodinu těla má světlou, hruď nevýrazně hnědě 
pruhovanou. Končetiny, zobák i oči jsou tmavé. 
Obě pohlaví se zbarvením nijak neliší, mladí 
ptáci mají na svrchní straně těla světle hnědé 
skvrnění. Živí se zejména létajícím hmyzem, na 
který číhá z vyvýšené pozorovatelny a kterého se 
zmocňuje v letu. 

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: lejskovití

Lejsek šedý  
Muscicapa striata
Lejsek šedý  

Čeleď: lejskovití

Velikosti štíhlého vrabce, s dlouhým úzkým oca-
sem, kterým neustále pohupuje nahoru a dolů. Sa-
mec ve svatebním šatě má černé temeno a šíji, ostře 
oddělenou od popelavě šedého pláštíku, bílé čelo 
a velkou černou náprsenku na hrudi. V Čes-
ku hnízdí na celém území, hlavně v nižších 
polohách, ale i vysoko v horách. V posled-
ních desetiletích u nás dochází k poklesu sta-
vů. Hnízdí jednotlivě, monogamně, hnízdo je 
v přírodních i umělých výklencích. Živí se hlav-
ně drobným hmyzem, nejčastěji dvoukřídlý-
mi, síťokřídlými, chrostíky, vážkami a rovno-
křídlými, příležitostně i dalšími bezobratlými, 
jako měkkýši, pavouky, chvostoskoky, blešivci 
aj. V zimě občas požírá také semena a bobule. 
Potravu sbírá při chůzi i v letu nejčastěji u vody.

Třída: ptáci
Řád: pěvci
Čeleď: konipasovití

Konipas bílý  
Motacilla alba

aj. V zimě občas požírá také semena a bobule. 
Potravu sbírá při chůzi i v letu nejčastěji u vody.


