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Jaro je tu! 
Staří známí konipasové se zas vesele procházeli podle potoka a poskakovali po balvanech, 

potřásali dlouhými ocásky – tvářili se, jako by tu byli po celou zimu. Let z Dalmácie, který 

právě vykonali, nebyl jim ničím takovým, co by stálo za zmínku. Jako by tu již byli včera a 

předevčírem. 

Skutečně taky předržet zimu v Čechách bylo větší hrdinství! 

Čížkové přitáhli do lískoví na Černou skálu v zástupu. Radili se, co udělají. Pokřikovali, tichli 

a znova křičeli a dohadovali se. Nakonec uznali jednomyslně, že je čas tlupu rozpustit. Dali si 

sbohem a na shledanou a pak se naráz ve dvojicích rozlítali. A hned hledat místa pro hnízda! 

Vesele vyvolávaly žluvy, a bez přestání, potulujíc se ze stromu na strom, zpívala Pěnkava: 

„Jaro je tu, jaro je tu! Veselme se!“ byla rodností všechna omámená. 

A zpívali kosi, vrkal doupňák v dutině staré olše, žlunami a datly pečlivě prohledané a 

vyčištěné, cvrlikali střízlíci a tíkaly sýkory, předly lesní hrdličky a čermáci si vyhlíželi 

vesnické tarasy, ale dál od těch křovin, které si ohledávali ťuhýci – tito ptáci nejsou 

spolehlivými sousedy! 

Černá skála zněla, jako by měla struny a vítr na ně hrál. „Neváhejme se stavbou nového 

hnízda,“ řekl náhle Or své ženě. Paní ledňáčková snad měla zalehlá ouška, neslyšela. Podívala 

se do slunce, rozčechrala záda, povyskočila v keři, a jen se kmitla, už byla pryč. Or se 

překvapeně díval po směru, kterým Kik zmizela. 

Co je? Proč prchla? Kam se poděla? V okamžiku chvátal za ní. Lítal čím dál nepokojněji po 

svém revíru a volal: „Kik! Kik! Drahá Kik!“ Co ji to napadlo? Schovává se v žertu, nebo se jí 

tu s ním už omrzelo žít? 

Unavený čekal v keřích. Kdy se objeví? A když si odpočinul, znovu letěl a vykřikoval drahé 

ženino jméno. 

Zazdálo se mu, že zakřičela nahoře v lese. Hnal se tam. Neozvala se už, nespatřil ji. Zaletěl do 

revíru bystřického Lita, ale neodvážil se k jeho hnízdu. Sedl si u cesty na keř a zavolal 

smutným hlasem, zahořekoval nad svou náhlou osamělostí. 

A tu mu odpovědělo něžné tíknutí: „Jsem tu!“ 

Všecek rozradostněn se vrhl po hlase. Ale v té chvilce již modrý pták odlétal, už se chvatně 

nesl po říčním proudu – Or spěl prudce za ním. 

Paní Kik náhle zklikatila svůj let a opět zmizela v houštině. Or se rychle prodíral houštím, a tu 

stanul tváří v tvář Litovi. 

„Čeho si přejete, pane?“ křikl Lit. 

„Hledám svou ženu,“ odpověděl Or. 

„Nelžete, vážený? Nehledáte snad mou ženu? Či jste snad ve vlastním hájemství, a ne v mém? 

Nebylo na tom dost, že jste mi v zimě kradl ryby? Chcete mi teď snad uloupit ženu?“ 

Zatímco se dole přeli, ozval se nahoře posměvačný ženský hlas: „Ach, ach! Sousedé, pročpak 

se hádáte?“ 

Oba rybaříci vzhlédli rychle nad sebe, ale nerozeznali ve spleti zezelenávajících se větvic, zda 

tam je paní bystřická nebo černoskalská. Podráždili se tím ještě víc a hotovili se k zápasu. 

Vtom se však ozval výstřel, nedaleko nich, přímo nad řekou. Oba ptáci zděšeně od sebe 

odskočili, rozprchli se. Or hleděl dosáhnout co nejdřív svého revíru. Vpadl tam. A na kameni 

pod křovím, jako by se nic nebylo stalo, seděla Kik. 
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„Kdes byla?“ ptal se zhurta Or. Zasmála se. 

A tu teprve si Or vzpomněl, že loni touto dobou se s ní nezdálo jinak. Z ničeho nic odletěla a 

byla prostě pryč. Ano – ovšem – i předloni a každým rokem zjara. Odlétá a nevrací se a na 

otázky, které jí dává Or, Kik jen krčí křídly. 

Chce prostě být sama a sama. Chce se jí volně a bezstarostně létat, jako létala tenkrát, když 

byla zcela mladá. Létala jako blesk po proudu potoka i proti němu, koupala se a slunila, 

čechrala svá peříčka tak něžně, a především se dívala do zrcadel tůní na svou modrou, 

červenou a žlutou krásu. Mladí rybaříci, vyšňoření chlapci, pouštěli se za ní, kdekoli ji viděli. 

A když se jim ztratila, volali ji nejsladšími hlasy: „Přijď, ó krásná! Přijď, nejkrásnější a 

nejsladší!“ 

Za měsíční záře tenkrát Kik snila o novém domově, který si zřídí s nejsilnějším, 

s nejstatečnějším ze všech junáků, které oslnila svou krásou. Nejzdatnější byl Or. Hned jak ji 

poprvé spatřil, táhl za ní jako stín. Podařilo se jí zmizet. Skryla se v hustém břehu a dívala se, 

jak rozčileně lítá a volá. Vznesla se a znovu zapadla. 

Zajímala ji tato hra na schovávanou, napínala ji a radostně rozčilovala. 

Najde ji? Nenajde ji? A jestliže ji nalezne, jak se bude tvářit ten neznámý krásný jinoch? Tři 

dni a tři noci se mu zjevovala a opět se mu ztrácela. 

Konečně byla unavena touto hrou, nakonec, ano, okouzlena jeho vytrvalostí a dojímavým 

hlasem, i ukázala se mu a už se nemínila vzdálit. 

„Domnívám se,“ pravil tehdy Or a hleděl na ni jak očarovaný, „že jsi k nám přilétla přímo 

z nějaké rajské krajiny.“ Tvářila se lhostejně, jako by tuto chválu přeslechla. Zatím však jí 

zaplesalo srdce nad milým zvukem jeho hlasu. 

„Jak se jmenuješ, má krásko?“ 

Tíkla, přimhuřujíc víčka a tonouc v rozpacích: „Kik.“ 

„Tak se jmenovala i má pramáteř,“ pravil Or. „Je to jméno tak staré jako svět a mohou se jím 

nazývat jen dcery těch, kteří se pamatují, že bydleli u ústí dvou velikých řek v předaleké zemi 

prvních lidí. Jak vznešené je toto jméno! Pro ně, má nejkrásnější, tě ještě více miluji. Vídal 

jsem tě již. Vídával jsem tě ještě dřív, než jsem tě spatřil. Snil jsem o tobě. Vídal jsem tě 

v snách. Ve skutečnosti však jsi ještě krásnější, má Kik.“ 

Ona noc byla nejhvězdnější. 

Druhého dne započali hledat svůj okrsek, zemi zaslíbenou. „Opustíme potok, půjdeme na 

řeku, kde je víc potravy. Vyhledám ti nejlepší a nejbezpečnější břeh, jaký řeka má,“ řekl 

chlubně Or. 

„Jak velíš,“ odpověděla pokorně Kik. 

Letěl napřed a zpíval. Ona ho následovala. Věru, Or se jí stal osudem. 

Kik myslí každým jarem na tyto dny svých zásnub a touží být sama, nikým nerušena, aby je 

aspoň ve vzpomínkách mohla znovu prožívat. 

Jak ten čas ubíhá! Kik s Orem už čtvrtým rokem bydlí pod Černou skálou, už vychovali tři 

hnízda. 

 

 

    (Ukázka z knihy Karla Nového Rybaříci na Modré zátoce) 
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1. Pospojuj různými barvami názvy ptáků se správnými údaji o jejich životě: 

 

Straka obecná       nádherně zpívá, především v noci 

Slavík obecný      je naše největší sova 

Havran polní      výrazněji je zbarven samec 

Ledňáček říční     žije v blízkosti vody, živí se rybami 

Kukačka obecná     žije ve velkých koloniích mnoha ptáků 

Vrána obecná      je černá nebo šedá, hnízdí samostatně 

Výr velký      sbírá lesklé věci 

Bažant obecný     vkládá svá vajíčka do cizích hnízd 

 

2. Přečti si pozorně text a vypiš (připiš) podstatné a důležité údaje: 

Rybaříkem je u nás občas nazýván ledňáček říční. Nádherně zbarvený pták žijící v blízkosti 

vody obývá Evropu, Asii i část severní Afriky. Bývá označován jako „létající drahokam“.  

Hnízda si vytváří ve svislých březí. Do nich 

nohama prohrabe dostatečně velkou, až kolem 

100 cm dlouhou noru (hnízdo), kam samice 

naklade během dubna až května vajíčka. 

Samička i sameček se střídají při sezení na 

vajíčkách. Vajíčka vysedí za 21 dní a dalších 

25 dní už jsou mláďata schopna létat a 

opouštějí hnízdo. Bývá jich pět. 

Ledňáčka spatříme často sedět na větvičce nad vodou, z níž se vrhá do vody pro drobné 

rybky. Potřebuje průzračně čirou vodu, aby je dobře z výšky viděl. Nevadí mu ani ledová 

tekoucí voda. Když voda zamrzne, ledňáček uhyne, protože nemá kde lovit. V dřívějších 

dobách byl považován za škůdce na rybách, ale neuloví jich mnoho. Bohužel z volné přírody 

mizí díky zásahům člověka. Často nemá kde stavět svá hnízda kvůli regulovaným a 

zpevněným korytům řek. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Pozorně si prohlédni tyto dva „příbuzné“: 

Ledňáček říční (vpravo) žije v mírném pásu, kdežto je příbuzný rybařík velký obývá africký 

kontinent. Měří až 48 cm. Napiš jejich společné a rozdílné znaky. Pro jistotu a zjištění více 

detailů si prohlédni i jiné fotografie v encyklopediích a na internetu. 

 Společné znaky: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Druhové odlišnosti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Doplň: 

V textu se objevují i další ptáci – např. Čížkové. Zazpívejte si písničku Čížečku, čížečku. 

Potom v encyklopedii nebo na internetu najdi, jak čížek lesní vypadá v přírodě, čím se živí a 

další údaje o jeho životě.  
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 Tvar těla a zbarvení (pozor, sameček je jinak zbarvený než samička): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Kde žije: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Potrava: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Hnízdění a počet mláďat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Odpověz na otázky k textu v celých větách: 

Jak se jmenují hlavní hrdinové příběhu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Co dělala Kik za měsíční záře? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kolik let spolu vychovávají hlavní hrdinové mláďata? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Použitá literatura a obrazový materiál: 

Nový Karel: Rybaříci na Modré zátoce, Albatros, Praha 1977 

GARVIE Steve. Cs.wikipedia.org [online]. 2005_03_14 [cit. 2013_03_08]. Obrázek dostupný 

pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flickr_-

_Rainbirder_-_Giant_Kingfisher_(Megaceryle_maxima)_male_(cropped).jpg 

LUKASI Lukasz. Cs.wikipedia.org [online]. neuvedeno [cit. 2013_03_08]. Obrázek dostupný 

pod licencí Creative Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alcedo_atthis_2_(Lukasz_Lukasik).jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flickr_-_Rainbirder_-_Giant_Kingfisher_(Megaceryle_maxima)_male_(cropped).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flickr_-_Rainbirder_-_Giant_Kingfisher_(Megaceryle_maxima)_male_(cropped).jpg
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SZCEPANEK Marek. Cs.wikipedia.org [online]. neuvedeno [cit. 2013_03_08]. Obrázek 

dostupný pod licencí Creative Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alcedo_atthis_3_(Marek_Szczepanek).jpg 

STASZCUK Slawek. Cs.wikipedia.org [online]. neuvedeno [cit. 2013_03_08]. Obrázek 

dostupný pod licencí Creative Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carduelis_spinus_male.jpg 
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Jaro je tu! – metodika a řešení: 

 

1. Pospojuj: 

Straka obecná       sbírá lesklé věci 

Slavík obecný      nádherně zpívá, především v noci 

Havran polní      žije ve velkých koloniích mnoha ptáků 

Ledňáček říční     žije v blízkosti vody, živí se rybami 

Kukačka obecná     vkládá svá vajíčka do cizích hnízd 

Vrána obecná      je černá nebo šedá, hnízdí samostatně 

Výr velký      je naše největší sova 

Bažant obecný     výrazněji je zbarven samec 

 

2. a 3. úkol – individuální hodnocení 

 

4. Čížek lesní: 

 

Zbarvení – žlutozelené, hřbet šedozelený s tmavými podélnými čárkami, na křídlech dva 

příčné žluté proužky. Samička nemá černou čepičku se znaky na hlavě. 

Kde žije – vysoko v horských jehličnatých lesích, občas smíšených lesích, výjimečně 

v listnatých lesích. 

Potrava – semena olší, bříz, hmyz 

Počet mláďat – 4 – 5 mláďat (vajíček) dvakrát za rok. 

 

5. Odpověz na otázky k textu v celých větách: 

 

Jak se jmenují hlavní hrdinové příběhu? 

Jmenují se Kik a Or. 

 

Co dělala Kik za měsíční záře? 

Snila o novém domově, který si zřídí s nejsilnějším, s nejstatečnějším ze všech junáků, 

které oslnila svou krásou. 

 

Kolik let spolu vychovávají hlavní hrdinové mláďata? 

Již čtvrtým rokem spolu vychovávají mláďata. 

 

Poznámka: 

Práci s textem doporučuji proložit pozorováním ptáků, zhlédnutím DVD o ptácích, prací 

s encyklopediemi a odbornými knihami. 


