Prezentace: Připomeňme si dva výroky z rozhovoru s dr. Strakou:
“…v naší zemi je asi 500 registrovaných sokolníků, z nichž jen kolem deseti procent jsou
profesionálové, kteří používají dravce jako biologickou ochranu na letištích, při redukci holubí
populace ve městech, nebo provozují již zmíněné komerční ukázky výcviku dravců pro veřejnost.”

“ Ačkoli se jedná o dravce narozené v zajetí, geneticky je to pořád divoké zvíře. Tedy žádný
domestikovaný tvor. Ve vztahu se sokolníkem má pták velkou míru volnosti. Adrenalin je nejen to,
zda bude úspěšný při lovu, ale také to, zda se vůbec vrátí. Pták totiž majitele nepotřebuje. Dokáže
snadno přežít i bez něj. Vztah sokolníka a dravce je tedy založen na vzájemném respektu a
oboustranných výhodách.”

(Upraveno z: https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-hobbyists-celebrateinclusion-of-falconry-on-unesco-heritage-list )
Úkoly: 1) zjistěte vice informací o biologické ochraně letišť a 2) zorganizujte pátrání po
zmizelém dravci.
Postup:
1. Utvořte dva týmy s přibližně stejným počtem členů.
Tým 1 jsou reportéři, které vyslalo internetové zpravodajství, aby čtenářům přiblížili téma
biologické ochrany letišť. Role si můžete rozdělit např. takto: Reportér 1 (sbírá podklady na
pražském letišti Václava Havla), Reportér 2 (navštíví chovatele dravců a vyzpovídá ho),
Fotograf/ Grafik (připravuje fotografie pro reportáž)
Tým 2 jsou zvířecí detektivové, kteří pátrají po orlovi Pepovi, jenž se uletěl z pražského
letiště Václava Havla. Role si můžete rozdělit např. takto: Detektiv 1 (vyzpovídá
profesionálního sokolníka na letišti a pokusí se získat co nejvíce informací o Pepovi a chování
dravců obecně), Detektiv 2 (vytvoří akční plán pro hledání), Grafik (vytvoří leták, který bude
vylepen po okolí).
2. Zdroje. Prostudujte si přiložené odkazy, které vám mohou ve vašem úkolu pomoci.
Samozřejmě si můžete vyhledat zdroje vlastní.
Reportéři: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-letisti-hlidaji-bezpecnost-cestujicich-idravci-se-psy-20171030.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2077893-operena-ochranka-brani-prazske-letistevaclava-havla
https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/sokolnik-vycvik-drony-ochrana-letiste-dravec-petrkolomaznik.A190301_132518_hobby-mazlicci_bma

Detektivové: : https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-letisti-hlidaji-bezpecnostcestujicich-i-dravci-se-psy-20171030.html
http://www.psidetektiv.cz/ztraceni-ptaci/stredocesky-kraj/

3. Setkání tváří v tvář. Vyměňte si informace. Prodiskutujte materiály, které jste sesbírali.
4. Výstup. Tým reportérů vyrobí článek pro internetové zpravodajství včetně fotografií.
Tým detektivů vytvoří akční plán pátrání a letáky k výlepu.
5. Prezentace. Každý tým vytvoří PowerPointovou prezentaci, ve které přiblíží svou práci
členům druhého týmu.
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Závěr: Zvládli jste týmovou i individuální práci. Procvičili jste si vyhledávání relevantních
informací na internetu, kritické čtení s porozuměním i sociální interakci. Pocvičili jste si též
psací a prezentační dovednosti. Blahopřejeme!

