Libreto:
Boli časy, keď chrbát Devínskej Kobyly tvoril ostrov plávajúci v plytkom,
teplom a slnkom presvetlenom mori. Aké to bolo a vďaka komu sa
dozvedáme o týchto dávnych časoch? O tom, že Zem nie je
korytnačka, čo pláva na mori, o stratených zuboch bieleho vlka a mori
ďalších spomienok z týchto časov rozpráva predložený program.
Cieľ:
Cieľom programu je naučiť žiakov vnímať a objavovať prírodu okolo seba
ako jedinečnú súhru dlhodobých procesov s konkrétnym prihliadnutím na
obdobie treťohorného bádenského mora a poukázať pritom na jedno z
najvýzamnejších stredoeurópskych nálezísk skamenelín.
Ročník:
1. - 4. ročník
Priestor:
Sandberg
Trvanie:
3 hodiny
Poznámka:
Táto téma sa hodí na rozpracovanie ako témy projektového týždňa alebo
ročnej témy. Na príklade projektového týždňa Doba kamenná si môžete
spracovať tému mora pre svoje potreby podľa nášho manuálu Výživa pre
učiteľov na:
http://zumanual.daphne.sk/doc/DOBA_KAMENNA_projektovy_tyzden.pdf
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Názov:
Psychomotorické hry na more
Cieľ:
Pomocou psychomotorických tematicky orientovaných hier motivovať
žiakov do témy more.
Trvanie:
15 - 30 min.
Materiál:
padák, loptička

HRA 1 - Morské vlny
Žiaci sa rozostúpia okolo padáka a uchopia ho oboma rukami. Určíme prvého
hráča, ktorý urobí drep a hneď sa zasa postaví. Ďalší hráči vedľa neho robia
postupne to isté tak dlho, pokým sa všetci naučia tzv. mexickú vlnu.
Obmena: určíme dvoch hráčov stojacich oproti sebe, jeden robí drep a druhý
súčasne vzpaží. Tým dochádza k zväčšovaniu vĺn. Môžeme robiť aj niekoľko
vĺn súčasne za sebou.
Poznámka: na kontrolu vytváraných vĺn použijeme kotúľanie lopty. Ak sú vlny
pravidelné - lopta sa bude kotúľať po okrajoch padáka a nevypadne. Hráči sa
však nesmú sústrediť na pohyb lopty, ale na pohyb padáka.
HRA 2 - Medúza

Žiaci sa rozostúpia okolo padáka, chytia ho za okraje oboma rukami a
vykonávajú pozvoľna dvíhanie padáka vzpažením a klesanie padáka
pripažením:
a) zrýchleným pohybom paží vytvárame jemný vánok,
b) vyberieme jedného hráča, ktorého úlohou je podbehnúť medúzu pri jednej
vlne: - to isté dvaja hráči súčasne,
- to isté vybraná skupina hráčov,
- to isté všetci žiaci, ktorí sa na okraji padáka držia rovnakej farby,
c) po každom zdvihnutí padáka hráči urobia krok smerom do stredu kruhu a
po každom kroku ostanú bližšie k stredu. Po niekoľkých krokoch sa všetci
skryjú pod padák - pod medúzu.
Poznámka: počas podbiehania „medúzy“ dávajte pozor na stretnutia pod
padákom, môže dôjsť k úrazu. Hra precvičuje priestorovú orientáciu. Zážitok
z tejto hry je umocnený v bazéne - medúza je nad hladinou a všetci sú vo
vode.
HRA 3 - Chôdza po mori
Žiaci sa rozostúpia okolo padáka, uchopia ho za okraj oboma rukami a urobia
drep. Miernym pohybom predlaktia hore a dole rozvlnia padák ako morskú
hladinu:
- vybraný hráč musí prejsť rozvlnenú hladinu,
- to isté, ale hladinu musí prebehnúť,
- učiteľ vyberie dvoch alebo viacerých hráčov a tí musia rozvlnenú hladinu
prejsť spoločne,
- vybraní hráči prechádzajú padák po vybraných farbách.

Obrázok 1 – medúza

Psychomotorika je forma pohybovej aktivity, ktorá je zameraná na prežívanie pohybu.
Vedie k poznávaniu vlastného tela, okolitého sveta a k zážitkom pohybových aktivít.
Prostredníctvom hier vylaďuje psychofyziologický stav človeka. Je formou aktívneho
odpočinku, procesom regenerácie a vhodnou aktivitou kompenzácie duševnej námahy. Je
jednoduchá, zámerná a pútavá.
Jedným z hlavných cieľov psychomotoriky je naučiť deti vnímať svoje vlastné telo a
porozumieť mu. (Mužík, Krejčí, 1997).
Cieľom psychomotoriky je prirodzené prežívanie radosti z pohybu, hry a z telesných
cvičení, ako aj vytvorenie tzv. bio - psycho - socio - spirituálnej pohody človeka. Jedná sa
o vyrovnanie biologických potrieb človeka s duševným pokojom, s uspokojivým
postavením v kolektíve a spoločnosti a s vierou v životnú filozofiu o napĺňaní života, ktorá
človeku pomáha v osobnom raste, rešpektuje individuálne rozdiely v cieľoch aj
prostriedkoch života a zodpovedá založeniu človeka.

Názov:
Zablúdený turista
Cieľ:
Momentom prekvapenia vzbudiť záujem o tému.
Trvanie:
5 min.
Materiál:
Plážové oblečenie, slnečník, vedierko na piesok, hrabličky

Počas dokončovania hier s farebnou plachtou vstúpi medzi nás a deti jeden
dobrovoľník, ktorý ma za cieľ hrať strateného turistu. Môže predstavovať aj
turistu, ktorý je cudzincom a hovorí inou rečou. Pedagóg s ním vedie dialóg
a pýta sa detí na názor.
Návrhy dialógu –
P: „Ako vám môžeme pomôcť?“
T: „Hľadám tu pláž, počul som že sú tu pláže a more, ale nikde ich nevidím.“
P: „Deti, pán hľadá pláž, viete o nejakej pláži v týchto miestach?“
Dialóg smerujeme k tomu, že more tu nie je, ale pozostatky pláže sú pod
našimi nohami. Kedy tu more bolo a prečo tu nie je otázkou, ktorou sa
budeme zaoberať v nasledujúcich hodinách.

Názov:
Cestujeme v čase
Cieľ:
Vedieť si predstaviť obdobie, keď bol Sandberg plážou treťohorného
mora. Mať vedomie vlastnej časovosti a pochopiť mohutnosť času vo
vzťahu k neživej prírode.
Trvanie:
30 – 45 min.
Materiál:
Farebná plachta, INTRO príbeh, Pracovný list_More spomienok, farebné
pastelky, nožnice, silón, obrázky trilobita, mastodonta, mora, morské riasy
a postavička dinosaura.

Materiál:
Farebná
plachta s ktorou sme hrali motivačné hry nám v exteriéry môže
poslúžiť ako trieda. Rozprestrieme ju a posadáme si na ňu s deťmi do kruhu.
Návšteva turistu v nás zanechala rozpaky a s deťmi máme za úlohu vypátrať,
prečo hľadal na Sandbergu more a či je jeho hľadanie opodstatnené.
1. INTRO:
Návrh na krátky príbeh:
„Tak ako sa rodí človek, rastie a vyvíja sa, starne a zomiera, rovnakému
zákonu podliehajú zvieratá, rastliny ba aj naša Zem. Aj ona skôr ako
nadobudla dnešnú podobu, musela prejsť dlhotrvajúcim vývojom, oveľa
dlhším ako my spoločne. O vývoji nás ľudí vieme z fotografií a spomienok.
Ale kto robil fotky pre planétu Zem a kde má svoje spomienky? Zem si ukladá
svoje spomienky do najrozličnejších kameňov. Tieto kamene sú akoby

stránkami hrubého albumu Zeme a tieto kamene majú niečo, čo by sme mohli
nazvať spomienkami. A to že sú z nás najstaršie a majú veľa spomienok, ba
priam more spomienok, svedčí množstvo kameňov všade okolo nás.
Dokonca si pamätajú obdobia, keď na Zemi ešte neexistoval žiadny človek. A
nie je to inak ani s miestom na ktorom sa nachádzame - Devínskou Kobylou.
Má rôzne spomienky a niektoré z nich sú dokonca morské. Nikdy k moru
necestovala, ale more pricestovalo za ňou. Bolo to dávno a sotva si to budete
pamätať, pretože je to už 15 miliónov rokov. Náš záhadný turista v tom čase
ešte vôbec neexistoval. No more áno, bádenské, podľa obdobia v dávnych
dobách - treťohorách.“
Otázky pre deti:
Čo si pamätáte zo svojho života vy?
Čo si podľa vás pamätá Devínska Kobyla?
(Boli časy keď bola Kobyla morským dnom, inokedy zálivom, ostrovom,
pohorím, planinou.)
Kto má viac spomienok, vy deti alebo naša Devínska Kobyla?
Hľadal záhadný turista na tomto mieste more náhodou, alebo mal k tomu
nejaký dôvod?
2. MORE SPOMIENOK
Keď sme zistili, že na území kde sa teraz nachádzame bolo v minulosti
skutočné more, bude nás zaujímať ako vyzeralo a čo v ňom žilo. Použijeme
k tomu pracovný list (Pracovný list_ More spomienok). Spoločne s deťmi
čítame obrázkový príbeh, ktorý je "spomienkou" Devínskej Kobyly na časy
treťohorného mora.

3. CESTUJEME V ČASE

Druhá strana pracovného listu (Pracovný list_ More spomienok) znázorňuje
zjednodušenú časovú špirálu od počiatku života na Zemi po dnešné dni.
Vyzveme deti aby na špirále našli človeka. Následne ich zavedieme na
začiatok špirály – ako počiatku života, keď na zemi neexistovalo nič iba
oceány plné rias. Úlohou detí je všimnúť si ako ďaleko je počiatok života ku
zrodu človeka.
Následne si ukážeme, kde sa nachádza obdobie treťohorného mora. Špirála
ho znázorňuje medzi 65 mil. rokov a 23 mil. rokov. Túto časť obrázku si deti
vyfarbia výrazne.
Potom špirálu vystrihneme a zavesíme*. Takto deti názorne uvidia rozpätie
času od počiatkov ku dnešným dňom.
*Túto časť je možné robiť aj v triede.

4. HORY AKO ROKY
Rozšírená verzia histórie Zeme. Môžete využiť na rozšírenie témy histórie
Zeme, pre deti 3 – 4. ročníka, alebo ako opakovanie. Prerozprávajte deťom
krátky príbeh. Pred aktivitou si pripravte obrázky:
Trilobit:
http://eshop.prirodniny.cz/Fotografie/Zbozi/Original/g_chasmops_praecurrens
___1.jpg
Mastodonta (https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/98063987-e89a40f8-a105-bf3d7722646f_l.jpg)
Mora
kúpte si riasy a doneste postavičku dinosaura.

Tak ako sa ľuďom rátajú roky, Zemi rátame „hory“, tie v sebe schovajú
obdobie niekoľkých stotisíc rokov. Obdobie kedy Zem vznikla zaraďujeme do
obdobia, ktoré voláme PRAHORY A STAROHORY. V tom čase sa
v praoceánoch vyskytovali milióny rokov len modrozelené riasy, ktoré by boli
obrástli celú zemeguľu, keby nebol zrazu niekto, akoby zamával čarovným
prútikom, a živých tvorov bolo zrazu plné more. A tak sa zmenilo obdobie,
ktoré voláme PRVOHORY. Vedúcim živočíchom tohto obdobia boli trilobiti,
ktorí požierali odumreté zvyšky ale aj svojich menších kamarátov z morského
dna. Vďaka nim bolo morské dno dočista vyupratované. (zaujímavosť: prvé
robotické vysávače mali názov Trilobit). Bolo ich tak veľa, že začiatkom
prvohôr najmenej každý druhý živočích v mori bolo trilobit. Po nich začala
slávna éra DRUHOHôR ktorej vládnu dinosaury. V tomto období popri ich
dominancii sa v podzemí, dobre skryté, vyvíjali aj malé plazy a cicavce.
Museli byť popri obrovským dinosaurom veľmi ostražité, vďaka čomu sa
potom lepšie prispôsobili zmene podnebia, ktorá dinosaurov zahubila.
S týmito predchodcami plazov máme niečo spoločné, stačí sa pozrieť na
našu ruku či nohu – tak ako plazy máme 5 prstov a na palci máme dva
články, kým na ostatných palcoch máme po tri články. TREŤOHORY sú
obdobím cicavcov, ktoré prežili a mohli žiť vďaka kvitnúcim rastlinám.
Zástupcom tejto éry je mastodont, ktorého zuby sa našli aj na území
Devínskej Kobyly. V treťhorách sa objavili aj prvé koníky, ktoré boli veľké ako
líšky a krk mali krátky. Medzi vládcov v ŠTVRTOHORÁCH patril mamut a do
dnešných dní je to samozrejme človek. Ktovie čo nás čaká v PäŤHORÁCH 
Schody do minulosti:
Pre lepšiu predstavivosť postavte deti na schody od najnižšieho schodu po
najvyšší. Od prahôr po štvrtohory. Do ruky im dajte reprezentantov daného
obdobia a vysvetlite im, že takéto postavenie je zobrazenie histórie zeme
v skratke a že v skutočnosti jednotlivé schody od seba delia státisíce rokov.
Prahory – riasy, Prvohory – obrázok trilobita, Druhohory – postavička
dinosaura, Treťohory – obrázok mora a mastodonta. Štvrtohory – deti samé
o sebe reprezentujú človeka

Názov:
Treťohorná desiata
Cieľ:
Overiť si čítanie s porozumením (PL_more spomienok) a prostredníctvom
zážitku chuti si lepšie zapamätať, aké ovocie rástlo v treťohorách.
Trvanie:
15 min.
Materiál:
Banány, čerstvé figy, škorica, nádoba – umelohmotná misa, ktorú možno
zatvoriť, nožíky, doska na krájanie, paličky na napichovanie jednohubiek,

Aktivita je výborná ako desiatová prestávka, ktorá naďalej pracuje s témou
programu.
Opýtame sa detí, aké stromy rástli v čase treťohorného mora. Môžu si
samozrejme pomôcť aj pracovným listom.
Potom si vyberieme vhodné miesto a necháme deti nakrájať pripravené
ovocie. Na záver ho posypeme škoricou a necháme sa preniesť do chutí
treťohôr.

Názov:
Zem nie je korytnačka, ktorá pláva na mori
Cieľ:
Žiaci vytvárajú chutný model, ktorý ilustruje pohyby tektonických dosiek.
Žiaci rozumejú aspoň 1 interakcii medzi litosferickými doskami.

Trvanie:
30 – 45 minút
Materiál:
Rolka papieru na pečenie, ovocné rolky (ako ich pripraviť nájdete tu:
http://www.plat4mbooks.sk/?p=10319) , pohár vody, celozrnné bebe keksy,
slovenská verzia „frosting“ (maslo, mlieko, práškový cukor), plastový nôž
alebo lyžička, nádoby na slovenský „frosting“.
Poznámka:
Ak by ste sa rozhodli s touto témou pracovať hlbšie, prostredníctvom
projektového týždňa, alebo ročnej témy, odporúčame, hlavne pre chlapcov,
čítanie z knihy Cesta do stredu zeme od J. Verne, ktorá dobrodružne opisuje
skryté časti a javy zeme.

Čo sa žiaci doteraz dozvedeli:
Žiaci vedia, že na území v ktorom sa nachádzame v treťohorách existovalo
more plné života. Vedia si predstaviť obdobie treťohôr na základe časovej
špirály, chápu, že história zeme je oproti naším osobným životom nesmierna
a chápu, že vďaka skamenelinám sa dozvedáme o živote z týchto časov.

V tejto aktivite pochopia, prečo sa dejú so Zemou v priebehu miliónov rokov
také zásadné javy ako je „príchod“ a „odchod“ mora z toho istého územia.

Kľúčom k pochopeniu je pohyb tektonických dosiek, ktoré formujú tvar Zeme.
Prečo sa hýbu a čo to spôsobuje ukáže nasledujúca aktivita.
INTRO:
„Rôzne kultúry z minulosti si Zem a jej existenciu vysvetľovali po svojom.
Prví, po ktorých sa zachovali zmienky, a ktorí sa zamýšľali sa nad tým aký
tvar má Zem boli čínania. Indovia si zase predstavovali, že Zem je obrovská
korytnačka ktorá pláva vo veľkom mliečnom mori. Na jej mohutnom pancieri
stáli obrovské slony a na ich statných chrbtoch trónila plochá a okrúhla zem.
Slony mali majestátne zdvihnuté choboty a hlavy zdvihnuté do 4 svetových
strán.“
Otázky pre žiakov
Viete vy niečo o tom z čoho sa skladá Zem a aká je?
Čo sa nachádza pod našimi nohami, hlbšie do vnútra Zeme?
Je pravda že zem pod našimi nohami na niečom pláva, ako to mali
v predstave indovia?
Backround pre učiteľa, alebo k čomu sa chceme cez dialóg so žiakmi
dopracovať:
Hlavná sila, ktorá utvára povrch našej planéty, počas dlhých rokov, je pohyb
zemskej kôry prostredníctvom doskovej tektoniky.
Tuhá vonkajšia vrstva Zeme, ktorá sa nazýva LITOSFÉRA, je tvorená z
dosiek, ktoré do seba zapadajú ako skladačka. Aj keď sú tieto dosky
vyrobené z kameňov, sú ľahšie v porovnaní s hustejšou fluidnou vrstvou pod
nimi. To im umožňuje, aby "plávali". Je to trochu šialená predstava, že zem
po ktorej chodíme vlastne pláva „Tekutina“ na ktorej plávajú sa nazýva
ASTENOSFÉRA a v našej činnosti je reprezentovaná ako slovenský frostin.

Avšak, nie všetky dosky sú rovnaké. Dosky z kontinentálnej kôry sú silnejšie,
ale s menšou hustotu ako dosky vyrobené z oceánskej kôry, ktoré sú
hustejšie, ale tenšie. V tejto sú činnosti oceánskej dosky zastúpené ovocnými
rolkami a kontinentálne kôra je zastúpená Bebe sušienkami.
Poznámka:
Je na pedagógovi, aby z uvedeného vysvetlil žiakom to čo považuje za
podstatné. Kľúčové pojmy pre aktivitu sú:
Zemská kôra,
Kontinentálne dosky,
Oceánske dosky,
Astenosféra – tekutina na ktorej dosky plávajú,
Otázky pre žiakov:
Po tom ako ste sa dozvedeli niečo o zemi po ktorej chodíme, povedzte v čom
sú si podobné naše nové vedomosti s predstavami starých indov?

Postup:
Slovenský frosting:
Pred tým ako začnete robiť aktivitu si pripravte slovenský frosting. Táto
aktivita, podobne ako výroba ovocných roliek sa dá robiť v rámci prípravy
s deťmi.
250g masla izbovej teploty, 500g práškového cukru, 2 lyžice mlieka, nádoba,
mixér,
Mixujte maslo v nádobe kým nebude hladké a pridajte polovicu cukru
a dohladka mixujte. Následne pridajte zvyšok cukru, mlieko a napenenie
rozmixujte. Hotovo.
Ovocná rolka:

Postup výroby nájdete tu: http://www.plat4mbooks.sk/?p=10319

Priebeh aktivity:
S deťmi môžete pracovať v niekoľkých skupinách.
 Vystrihnite si z papiera na pečenie veľkosť A4 pri skupine detí dve na
jeden papier, veľkosť A3 pri skupine detí tri až päť.
 Naneste naň časť vyrobeného frostingu. Ten predstavuje astenosféru –
teda „tekutú“ časť na ktorej plávajú dosky.
 Obrázok 1 vám pomôže pri príprave prostredia na prácu.
 Oceánske dosky predstavujú ovocné rolky a kontinentálne bebe keksy.

Obrázok 1_ príprava podkladu

Ako rastú pohoria a prečo sa „zrazu“ môže do územia naliať more?
Na príklade kolízie dvoch kontinentálnych dosiek si ukážeme ako rastú
pohoria a vznikajú „prepadliny“ kde sa môže vliať more.
 Vyzvite deti, aby na „astenosféru“ položili dva Bebe keksy ktorých
okraje mierne namáčali vo vode.
 Potom im povedzte aby pomaličky tlačili keksy ktoré predstavujú
kontinentálne dosky, teda dosky po ktorých chodíme, oproti sebe.
 Výsledkom je nahromadená hmota rozmočených keksov v strede.
 Takto vznikajú pohoria a keď sa územia navýši, niekde sa zníži a preto
je možné že sa do územia vleje more. Tak to bolo aj v prípade
treťohorného bádenského mora.
 Obrázok 2 vám pomôže lepšie si predstaviť opisovaný postup.

Ako vznikajú zemetrasenia a vybuchujú sopky?
Na príklade kolízie oceánskej dosky a kontinentálnej dosky, si zapamätáme
jednu z príčin zemetrasenia a výbuchov sopiek.

 Vyzvite deti, aby na „astenosféru“ položili 1 Bebe keks a 1 ovocnú
rolku, ktorá predstavuje oceánsku dosku.
 Jemne položte ovocnú rolku – oceánsku dosku na astenosféru.
 Napriek tomu, že oceánska doska je tenšia, je oveľa hustejšie a preto
kontinentálna doska v podobe bebe keksu sa na ňu nasúva.
 Mierne tlačte oceánsku dosku (ovocnú rolku) pod kontinentálnu (Bebe
keks) čím simulujete jav subdukcie, čiže podsúvania. Pri ňom vznikajú
na iných miestach trhliny, ktorými môže vybehnúť láva. Tieto javy sú
sprevádzané zemetraseniami. Viac o subdukcii:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Subdukcia
 Bližšie vám tento popis ukáže obrázok 3

 Vďaka týmto pohybom zem mení svoju tvár a preto v priebehu miliónov
rokov vyzerá úplne inak. Usporiadanie kontinentov bolo v minulosti iné
ako ho poznáme dnes.
 Na záver pri reflexii môžeme s deťmi zjesť všetko s čím sme robili
pokusy, ovocné rolky, slovenský frostin chutí dobre s bebe keksami 

Obrázok 2_ ako vznikajú pohoria

Obrázok 3_ ako vznikajú zemetrasenia

Obrázok 4_ realizácia aktivity

Názov:
Expedícia skameneliny
Cieľ:
Umožniť žiakom radosť z objavovania a poznávanie skamenelín
Trvanie:
20 min.
Materiál:
Lupy, zápisníčky
Lokalita:
Veľký priestor za Sandbergom smerom k Devínu. (Paleochodník)

Postup:
 Rozdelíme deti do skupín 5 až 6 po 3 deti.
 Rozdáme do každej skupiny lupy
 Ohlásime zadanie: Každá skupina má za úlohu v priestore nájsť
skamenelinu - nález, ktorý nám umožní dozvedieť sa niečo o minulosti
našej Zeme. Zo skameneliny sa totižto dá všeličo vyčítať. Tímy môžu
zistiť, že na mieste, kde skamenelinu našli sa pred miliónmi rokov čerila
hladina mora a podobne.
 Úloha pre tímy: Cieľom je nájsť ju, prekresliť ju na papier, opísať,
pomenovať a vymyslieť o akého živočícha či rastlinu išlo, kde žil, čím sa
živil a podobne. Čas určený na aktivitu je 13 minút v rámci ktorých si
deti pripravia kratučkú 2 min. prezentáciu na tému čo vybádali .*
 *Poznámka: cieľom nie je aby deti vedeli akú skamenelinu našli, ale
aby si zažili metódy bádateľskej práce a radosť z tvorenia
a objavovania.

 Po uplynutí času deti prezentujú výsledky svojej práce.
 Čo si všímame: Akú skamenelinu ste našli, aký mala tvar, podľa čoho
ste usúdili čím sa živila? Ako vieme či to bola rastlina alebo zviera?
 Ak náhodou tímy nájdu skutočný výliatok alebo skamenelinu, je dobré
si porozprávať o tom, že územie Sanberg má európsky význam a je
chránene spolu so všetkým čo sa tam nachádza. Preto nie je dovolené
čokoľvek si odniesť domov.
 Popri reflektovaní nápaditosti a zápalu práce jednotlivých tímov, si
môžeme všímaj aj kompetencie, kto prácu viedol – kto bol leader, kto
kreoval, kto písal, kreslil, boli medzi jednotlivcami v tíme roztržky, bol
problém podeliť sa o lupu a pod. V prípade, že nám zostane čas,
môžeme tieto otázky položiť aj deťom.

Obrázok 1 - foto z realizácie aktivity

1

Chodbičky rakovcov
Pathways of malacostracans
(Thallasinoides, Ophimorpha)

Krabom podobné rakovce stomatopódy (majú
klepetá podobné nohám modlivky) dokážu udrieť
takou silou, že môžu rozbiť stenu akvária. Najväčší
rakovec na svete je veľkrab japonský (Macrocheira
kaempferi) s rozpätím klepiet až 3,5 metra!
Kraby majú zvláštne vylučovanie. Vieš, kde okrem
análneho otvoru majú vylučovacie orgány?
(odpoveď: na tykadlách)

Malacostracans similar to crabs called Stomatopoda
(their claws are similar to the legs of a mantis) can
hit the aquarium wall with such a strength that
it may break. The biggest malacostracan in the
world is the Japanese spider crab (Macrocheira
kaempferi) with a leg span reaching up to
3.5 metres! Crabs have a special type of secretion.
In addition to the anus, do you know where their
other secretory organs are?

© Ivana Koubová

1 cm

Dnes žijúce rakovce
Nowadays living malacostracans

Skamenené chodbičky rakovcov zo Sandbergu
The fossil of pathways from Sandberg

(answer: antennae)

2

Dierkavce
Foraminifera
(Heterostegina)

Pyramídy v Egypte boli postavené z horniny, ktorá
vznikla zlepením schránok dierkavcov (numulitový
vápenec). Slávny grécky dejepisec Herodotos si
myslel, že sú to zvyšky skamenenej šošovice, ktorú
jedli stavitelia pyramíd. Dierkavce sú jednobunkové,
väčšinou mikroskopické organizmy. Vieš, akú
veľkosť dosahovali približne pred 30 miliónmi rokov
niektoré z nich?

(odpoveď: Poznáme aj jedince veľké 16 cm, napríklad Nummulites millecaput.)

Pyramids in Egypt were built of rocks created by
layers of foraminifera shells (nummulitic limestone).
The famous Greek historian Herodotus thought
they were the remains of fossilized lentils that were
eaten by the builders. However, foraminifera are
single-celled, mostly microscopic organisms. Do you
know the size some of them reached approximately
30 million years ago?

© Ivana Koubová

1 mm

Schránka dnes žijúceho dierkavca
Shell of nowadays living foraminifera

Fosília dierkavcov zo Sandbergu
The fossil of foraminifera from Sandberg

(answer: individuals as big as 16 cm, for example
Nummulites millecaput are known)

3

Hrebenatka
Scallop
(Pecten)

Tento krásny lastúrnik nasáva vodu medzi lastúry
tak, že ich pomaly otvára. Potom ich prudko priklopí
a vystrekne vodu von, čo ho odmrští dozadu.
Vieš, koľko očí má hrebenatka okolo svojej ulity
na sledovanie nebezpečenstva?

© Ivana Koubová

(odpoveď: približne 100)
1 cm

This beautiful bivalve takes in water between
its shells by slowly opening them. Then it shuts
abruptly and ejects the water out, which propels
the scallop backwards. Do you know how many
eyes the scallop has around its shell for monitoring
danger?

Dnes žijúca hrebenatka
Nowadays living scallop

(answer: around 100)
Celá fosília hrebenatky
The whole scallop fossil

Časť fosílie zo Sandbergu
A part of a fossil from Sandberg

4

Ulitník
Gastropod
(Bolma)

Medzi najjedovatejšie živočíchy na svete patria
morské ulitníky rodu homôľka (najviac životov
má na svedomí homôľka sieťovaná). Ulitníky
rodu Bolma sa počas zlých podmienok stiahli do
svojej ulity a uzatvorili ju viečkom. Viete, ktoré
suchozemské ulitníky uzatvárajú ulitu na zimu
viečkom?

© Ivana Koubová

1 cm

(odpoveď: napr. slimák záhradný Helix pomacea)
Dnes žijúci ulitník
Nowadays living gastropod

One of the most toxic animals in the world are the
marine gastropods of the Conidae species (the
highest number of deaths were caused by certain
species of Conidae). Bolma species gastropods
retreat into their shell during bad conditions and
close it with a cap. Do you know which terrestrial
gastropods close their shells using a cap for winter?
Celá fosília ulitníka
The whole gastropod fossil

Časť fosílie zo Sandbergu
A part of a fossil from Sandberg

(answer: e.g. Roman snail Helix pomacea)

5

Machovky
Moss animals
(Bryozoa)

Jedna machovka je veľká niekoľko milimetrov;
machovky však žijú v kolónii. Nie vždy však jedince
kolónie vyzerajú rovnako. Niektoré majú obrannú
funkciu a majú tvar vtáčej hlavy s veľkým zobákom
(avikulárie), iné – „upratovačky“ – majú dlhé
pohyblivé vlákna (vibrakuly). Vieš, aká veľká môže
byť kolónia machovky?

© Ivana Koubová

1 cm

(odpoveď: Kolónia môže mať až niekoľko metrov!)

One moss animal is only few millimetres long,
however they live in greater colonies. The
individuals in a colony don’t always look the same.
Some of them have a protective function with the
shape of a bird’s head with a big bill (avicularia),
others so-called ’cleaners‘ have long moveable
fibres (vibracula). Do you know how big one colony
of moss animals can be?

Dnes žijúca machovka
Nowadays living moss animal

Fosília machovky zo Sandbergu
A moss animal fossil from Sandberg

(answer: the colony can be as big as couple of meters!)

Názov:
Sandberg – doplňujúce informácie
Cieľ:
Krátka ukážka z knihy Devínska Kobyla v dávnych dobách a dnes od
autorky Márie Bizubovej, pre učiteľov ako podklad k aktivitám na
Sandbergu
Trvanie:
5 min.
Materiál:
Dokument z knihy Devínska Kobyla v dávnych dobách a dnes. ISBN 8085756-30-7

Názov:
Náhrdelníky šťastia
Cieľ:
Vlastnou tvorivou prácou detí, prostredníctvom rozvíjania jemnej motoriky,
vytvoriť náhrdelník zo skutočnej skameneliny.
Trvanie:
20 – 30 min.
Materiál:
Stužky 6m, farebné drôtiky o hrúbke 1 – 3 mm, farebné šnúrky, nožnice,
klieštiky na strihanie drôtikov, farebné koženky, skameneliny žraločích
zubov, vopred predpripravené ukážky vytvorených náhrdelníkov
Priestor:
Exteriér pod Sandbergom / trieda

Postup výroby s deťmi
 Pred realizáciou aktivity rozdáme deťom zuby žralokov, alebo ak máme
dostatok času a radi sa hráme, môžeme zuby na vybranej lokalite
vopred schovať do piesku, ktorý vyznačíme páskou alebo stužkami.
V tomto prípade je najprv úlohou detí zuby nájsť a objaviť. Nemusíme
deťom vopred prezrádzať, že ide o zuby žralokov, môžeme ich nechať
hádať čo našli a popri tom im prezradiť, aké príbehy si o týchto
„veciach“ - skamenelinách vymysleli starí Germáni (aktivita 7.A)

 Následne deťom oznámime, že si z nájdených alebo rozdraných
skamenelín vytvoríme náhrdelníky šťastia.
 Rozdáme deťom potrebný materiál a ukážky vyrobených náhrdelníkov.
 Úlohou detí je pokúsiť sa samostatne si obviazať drôtikmi zuby žralokov
a vytvoriť si očko na koženku.
 Potom podľa naštudovaného videa ukážeme deťom ako sa vytvorí
kĺzavý uzol na náhrdelníku, alebo ich necháme spontánne si vytvoriť
obyčajný náhrdelník.
Ako vytvoriť náhrdelníky?
Na obrázkoch uvádzame dve možnosti upevnenia žraločích zubov.
Obrázok 1. ukazuje viazanie šnúrkou, ktorá zároveň tvorí náhrdelník

Obrázok 1/ ukážka viazanie pomocou šnúrky

Obrázok 2. ukazuje viazanie drôtikom, ku ktorému treba vytvoriť náhrdelník.

Obrázok 2/ ukážka viazania pomocou drôtika

Nasledujúce video (v angličtine) názorne ukazuje ako vytvoriť kĺzavý uzol
alebo pohyblivý uzol na náhrdelníku. Jeho výhody oproti klasickému viazaniu
spočívajú v možnosti predlžovania a skracovania náhrdelníka podľa potreby.
https://www.youtube.com/watch?v=W2GhB8k7vBw

Obrázok 3 / ukážka z realizácie náhrdelníkov

Názov:
Zuby mesačného vlka
Cieľ:
Ako si kedysi ľudia vysvetľovali skameneliny? Nechať deti pochopiť, že
vedomie a poznanie ľudí sa od minulosti rozvíjalo a nie všetko čo sa čo sa
nám dnes javí ako samozrejmé, tak bolo aj v minulosti.
Trvanie:
5 min.
Materiál:
Podklady k prerozprávaniu povesti

Celé vedecké tímy si až do čias Darwina nevedeli správne vysvetliť podstatu
skamenelín. Rovnako aj obyčajný ľud hľadal odpovede na všetko, čo okolo
seba videl.
Starí Germáni verili, že zuby, ktoré dnes vieme že pochádzajú z treťohorných
usadenín a patria žralokom, sú zuby mesačného vlka. Vlk obhrýza Mesiac,
a preto z neho v určitých obdobiach ubúda. Ale mesiac je tvrdý a vlkovi sa pri
jeho obhrýzaní vylamujú zuby a padajú na Zem. Tieto „zuby“ neboli teda
pozemského pôvodu a mali veľkú cenu. V starých učených knihách sa často
vychvaľuje ich nevídaná moc. Zuby našťastie, ako to bolo u iných, nebolo
treba jesť, stačilo ich zasadiť do zlata či striebra a nosiť ako šperk. Pomáhali
proti všetkému a hlavne prinášali šťastie.

MORE SPOMIENOK
Je teplo, veľa slnečných lúčov zohrieva môj chrbát okolo ktorého sa rozprestierajú šíre pláže
bádenského mora

. V tejto teplej, čistej a slnkom presvetlenej vode sa životu

veľmi darí. Je ako bohatá, pestrá a príjemne teplá polievka, no namiesto rezancov, v nej plávajú
rozmanité živočíchy. Často tu vídavam veľké hrebenatky

. Nebezpečenstvo sledujú

pomocou stovky očí a pýšia sa krásnou kruhovou lastúrou, s rebrami usporiadanými ako lúče
slnka. Slnko je v tomto dávnom čase skutočne veľkorysé a počasie je príjemne teplé. V zime
by ste sa určite snehu nedočkali. Z piesčitého dna na mňa vystrkujú svoje jedovaté ihlice
morské ježovky

. Vidím ich ľahko, lebo more je číre ako sklo. Na skale pobrežného zrazu je

hrubou kruhovou lastúrou prilepená ustrica

, dobre odoláva silnému morskému príboju,

ktorý sa na ňu valí a duní ako orchester s obrovskými bubnami. Neďaleko sa do mäkkej vápencovej
skaly, ako šróbik, zavŕtal lastúrnik

a teraz tam parkuje svoj domček. Jeho kamaráti

šantia v mori veselým pohybom tak, že otvárajú a zatvárajú lastúru. Je tu toľká rozmanitosť
života, že ma neprekvapia ani morské ulitníky

, ktoré majú v ústach niečo ako „strúhač“.

Ním zoškrabkávajú potravu z povrchu skál môjho útesu. Občas ma to šteklí, akoby vám niekto
ohryzkával päty. V diaľke sa črtá plutva ostrozubého žraloka

, ktorý ohrozuje početné ryby

v okolí. Ako tanky sa od neho vzďaľujú obrovské 3 metrové ryby, ktoré voláme kostnaté

.

Telo majú pokryté pevnými šupinami ktoré vyzerajú ako panciere. Spoznáte ich vďaka zaguľateným
chvostovým plutvám a ich zubom, ktorým ľudia v minulosti pripisovali magickú moc. Sú dokonca
také dni keď do mojej blízkosti zablúdi veľrybia pieseň a ja viem, že v diaľke sa potuluje tento krásny
a majestátny živočích. A chcete vedieť čo sa deje na mojom ostrove? Na brehu sa poštuchávajú
mláďatá v kolónií tuleňov

, opodiaľ sa šíri vôňa z tropického škoricovníka

tu aj sladučké figy

. A tie prekrásne magnólie

obrovské sekvoje

a ginká

tapírov

, chobotnatce

, palmy

, cykasy

a rastú
,

! Na prechádzke v blízkych lesoch by ste mohli stretnúť
a zatúlané mastodonty

z korún stromov svoj škrekot. Sú to mačiaky

. Divoké opice šíria

.

Úloha:
Nakresli na papier 2 morské a 2 suchozemské zvieratá, ktoré už dnes na Kobyle nestretneš.

ČASOVÁ ŠPIRÁLA
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Čas plynie a od vzniku života na Zemi po dnešné dni
uplynulo veľa času.
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Úloha:
Vyfarbi pastelkami obdobie, keď sa na území dnešnej Devínskej Novej Vsi rozprestieralo more.
Spoznáš ho podľa živočíchov, ktoré v tom čase žili.
Potom si špirálu vystrihni a v mieste stredovej bodky ju prepichni. Prevleč šnúrkou a zaves si históriu
života, aby si nezabudol, aký je nesmierny.
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