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Přestože jsou v expozici vycpaniny a modely všech skupin obratlovců, kteří 
volně žijí nebo žili na území Moravy, den jsme strávili pouze v expozici 
savců – jen ti tráví zimu zimním spánkem. 

 
Expozice Fauna Moravy  spadá pod Moravské zemské muzeum. Expozice se nachází v 
areálu Biskupský dvůr, hned vedle hlavní budovy – Ditrichsteinského paláce na Zelném 
trhu. V letošním roce slaví muzeum 200 let od svého založení. 



Co se dneska bude dít? Hned na začátku jsme si rozdali pracovní listy a 
vysvětlili si, že cílem naší výuky v muzeu je poznat zvířata, co v zimě spí 
zimním spánkem a něco víc se o nich dozvědět. 



Hledáme zimní spáče. Děti se rozešly po expozici a hledaly živočichy 
z pracovního listu. Pokud měl daný živočich obrázek polštáře, jednalo se o 
zimního spáče, pokud byl polštář přeškrtnutý, živočich v zimě nespí a je 
možné jej vidět v zimní přírodě. 



Čím se živí ježek? Ježka jako zimního spáče všichni známe. Společně jsme 
přišli na to, že se neživí jablky ani hruškami, ale že je to masožravec, co si rád 
pochutná na hmyzu, červech, vajíčkách a dokonce i hadech.  



Jak loví netopýr? Netopýr opět není pro děti neznámý, ale takto z blízko se k 
němu každý nedostane. No a jak hledá svou kořist? Přece ušima. Takže pěkně 
potichu, ať netopýr Sofie může chytit bzučící mouchu. 



Proč visí netopýr za nohy?  Mezi velmi dlouhými prsty předních končetin má netopýr 
nataženy létací blány, a tak mu zbývá pouze volný palec. No a za palce se na stropě 
jeskyně nikdo neudrží. Takže pěkně hlavu dolů a držet se pěvně nohama. A kolik 
netopýrů visí v jeskyni – to se počítá až z fotografií. 



Co dělá v zimě medvěd? Je pravda, že v zimě medvědi spí, ale nejen to. Během zimního 
spánku se medvědicím rodí mláďata. Na jaře tak z brlohu vyleze mládě, které už vidí, 
chodí a začíná se rychle učit. Co, to jsme zjistili z fotografií – naučí se lozit po stromech, 
plavat, chytat ryby, ale také mlsat med. Vždyť medvěd je ten, co ví, kde je med. 



Jak vypadá jezevec? Jezevce si nespletete, protože na rozdíl od lišky, vydry 
nebo kuny má pruhy na hlavě. Abychom to nepopletli, tak jsme si jej pořádně 
prohlédli a domalovali. 



Kdo je to plch? Plch patří k zimním spáčům, které lidé příliš neznají. To proto, 
že žije nočním životem. Trochu připomíná myš a trochu také veverku. Sídlí v 
dutinách stromů, skvěle běhá po větvích a živí se vším, co na keřích a 
stromech najde. Tedy kromě semen a pupenů také hmyz a ptačí vejce. Ten náš 
však už nikam neuteče, je vycpaný vatou.  



A kdo že v zimě nespí? Nakonec jsme si ještě jednou prošli celou expozici a 
prohlédli si ta zvířata, která můžeme potkat v přírodě i v zimě. Třeba i u nás ve 
Tvarožné. 



Celou dobu jsme používali pracovní listy, které mají děti ve svém portfoliu. Tak 
tedy pro všechny na ukázku alespoň jejich kopie. 



  Za děti i za nás, paní učitelky si troufnu říct, že jsme si to v muzeu užili a už se 
těšíme na další příležitosti k bádání a zkoumání.                               Iva Frýzová 


