
Věk: od 5 let ve spolupráci s rodiči

Pomůcky: dřevěná lišta (šířka 2cm), hoblovaná deska (šířka 15 cm), 
staré lino, úhelník, tužka, pilka, kladívko, zalamovací nůž, brusný 
papír, 12 větších hřebíčků, 8 menších hřebíčků, 8 velkých 
připínáčků a 2 šroubky s očkem

Motivace: Začala zima a venku se značně ochladilo. Pro ptáčky 
začala nejtěžší část roku. Někteří před zimou uletí do teplých krajin, 
ale ostatní zůstávají, a hledají si potravu. Víte, že každou noc ptáci 
ztratí až 20% své tělesné váhy. Spotřebují ji na zahřívání, aby 
neumrzli. Následující den se pak snaží sníst co nejvíce jídla, aby vše 
dohnali. Pojďme jim společně pomoci. Stačí na zahradě nebo balkoně 
umístit krmítko, a tam ptáčkům pravidelně dávat dobroty.

1. 
Nachystáme 

si dřevěnou lištu (šířka 
2cm), hoblovanou desku
(šířka 15 cm), staré lino, 
úhelník, tužku, pilku, 
kladívko, zalamovací 
nůž, brusný papír, 
12 větších hřebíčků, 
8 menších hřebíčků, 
8 velkých připínáčků 
a 2 šroubky s očkem.

2. 
Od kraje hoblované 

desky si odměříme 
2x 19 cm a 2x 14 cm.



3. 
Za pomoci úhelníku 

v naměřených 
vzdálenostech 
narýsujeme čáru.

4. 
Na dřevěné liště si od 

kraje odměříme 
2x 19 cm.

5. 
Poté desku i lištu podle 

narýsovaných čar 
nařežeme. Snažíme se 
řezat rovně. Dáváme
pozor, abychom se
nezranili.



6. 
Po nařezání budeme 

mít dva větší díly 
19 x 15 cm, dva menší 
díly 14 x 15 cm, 
a dvě dřevěné lišty 
dlouhé 19 cm.

7. 
Všechny nařezané díly 

očistíme brusným 
papírem. 

8. 
Jeden větší díl 

obkreslíme na staré lino. 
Bude to střecha.



9. 
Lino vyřežeme 

odlamovacím nožem 
nebo vystřihneme. 
Snažíme se lino uříznout 
asi o 0,5 cm větší, aby 
trochu přesahovalo přes 
dřevěný díl. Bude sloužit 
jako střecha a chránit 
krmítko.

10. 
Nakonec vyříznuté lino 

přitlučeme na dřevěný 
díl. Použijeme větší 
připínáčky.

11. 
Do střechy (dílu s linem) 

vždy na kratší straně 
natlučeme 3 větší 
hřebíčky. Dáme pozor, 
abychom hřebíčky 
nezatloukli skrz desku.



12. 
Stejným způsobem 

natlučeme 6 hřebíků 
i na druhý větší díl (dno 
krmítka).

13. 
Vezmeme střechu a 

přitlučeme ji k menšímu 
dílu.

14. 
Poté přitlučeme menší 

díl i na druhou stranu.



15. 
Nakonec z druhé strany 

přitlučeme dno krmítka.

16. 
Do lišt si na každé 

straně natlučeme 
2 menší hřebíčky.

17. 
Lištu přitlučeme 

na spodní stranu krmítka. 
Bude bránit vypadávání 
jídla z krmítka. Mezi 
dnem a lištou necháme 
malou mezírku, 
aby z krmítka mohla 
vytékat voda, kdyby 
do krmítka napršelo.



18. 
Lištu přitloukáme 

opatrně, aby nepraskla.

19. 
Nakonec z boku krmítka 

přiděláme šroubek 
s očkem.

20. 
Očko lze zašroubovat 

rukou, případně můžeme 
použít kleště. Pomocí 
oček pak můžeme 
krmítko zavěsit na strom.



Krmítko musíme umístit tak, aby se v něm ptáčci cítili bezpečně. Nejlépe je 
krmítko zavěsit tak vysoko, aby do něho nevyskočila kočka. Někteří ptáčci mají 
rádi, pokud v blízkosti krmítka je keř, kde se mohou schovat s jíst semínka.

A co do krmítka. Nejlépe je do krmítka dávat semínka (slunečnice, proso, len, 
sezam, obilí) a ořechy (nesolené a neuzené). Pro sýkorky můžeme zavěsit hovězí 
lůj. Pro kosy zase můžeme napíchnout jablko na keř nebo dát na zem. 

Do krmítka rozhodně nedáváme žádné pečivo ani strouhanku. Nebudeme sem 
dávat ani sušenky, bonbony či zbytky z kuchyně. To vše ptáčkům škodí.

Děkujeme, že pomáháte ptáčkům v zimně.


