CHOVATELSKÝ KROUŽEK
Chovatelský kroužek patří do volnočasových aktivit. Cílem kroužku je podpora a rozvíjení se
lásky k přírodě, především k domácím zvířatům, ideálně za podpory rodičů. Zároveň
pravidelnou návštěvou kroužku a kontaktu s dětmi se stejným zájmem dochází k nejen
prevenci před nevhodným chováním (drogy, kriminalita…), ale i k rozvíjení v komunikaci,
spolupráci….
S ohledem na specifikaci ČSCH – jsou to především základní znalosti u všech 11 odborností se
zaměřením na jednu nebo více odborností, kde se z dítěte stane chovatel, případně
posuzovatel konkrétní odbornosti. Není výjimkou ani skutečnost, že se ze svěřence kroužku
stane sám vedoucí.
Kroužek může vést osoba starší 18-ti let, která má min. znalosti o chovech domácích zvířat.
Nejlépe má-li pedagogické vzdělání. Postačí kurz pedag. minima pro volnočasové aktivity.
Přihlášku na tento kurz lze nalézt http://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy. Nejrozšířenější
nabídka co do míst po celé ČR je vždy počátkem školního roku. Pokud tato osoba již není
v kontaktu se ZO ČSCH (je členem ČSCH) je na místě kontaktovat místní ZO ČSCH nebo na
stránkách svazu někoho z komise pro práci s mládeží http://www.cschdz.eu/mladez/ukpmslozeni-komise.aspx. Cílem je vzájemná spolupráce a definice společných cílů.

Místo kroužku: klubovna ZO ČSCH, ZŠ, SŠ, DDM…. Osvědčená je spolupráce s DDM, kde mají
zkušenosti s práci dětmi a mládeží, s dotacemi, vzděláváním vedoucích….

Jak získat děti: z potomstva již registrovaných a aktivních členů ČSCH. Oslovení s nabídkou
kroužku na ZŠ, SŠ, DDM……

Náplň kroužku: kroužek musí být pro děti pestrý. Zájem od dětí je od předškolního věku až
po adolescenty. Je proto vcelku složité přizpůsobit náplň a způsob výuky pro velké věkové
rozpětí. Malé děti slyší více na hry, starší děti kvitují technologie a všechny milují živá zvířata.
Proto je nejlepší mít v kroužku živá zvířata, kde si děti osvojí péči o ně. Učí se i
zodpovědnosti, protože v době, kdy kroužek není, je nutné mít zajištěnou péči. Pokud tedy
není kroužek, kde by se o zvířata postaral stálý zaměstnanec (DDM, ZŠ, ZOO…) je na místě
rozvrh péče. Obvykle ve spolupráci s rodiči. Není v moci vedoucího zvládnout vše sám.
Kroužek si může mezi sebe zvát odborníky, navštěvovat chovná zařízení a odborníky,
navštívit výstavy s aktivní účastí jednotlivců…. Zapojit se do různých soutěží: v časopise
chovatel soutěž Zvěrokruh, soutěž „příroda kolem nás“, kterou pořádá společenství myslivců,
včelařů, ekologů, ochranářů, chovatelů…., Olympiáda MCH, kterou pořádá ČSCH…

Zapojit děti do náplně kroužku:
-

-

-

Sami si dle odborností připraví pro ostatní přednášku. Přinesou vlastní zvíře, kde
demonstrativně ukážou péči o zvíře, ubikaci zvířete, přípravu na výstavu, kontrolu
zdravotního stavu…
Mohou pro ostatní připravit test z přednášky, kterou prezentovali. Sami tak budou
mít hned zpětnou vazbu, jak přednáška zaujala. Doporučení: při zpracování mohou
odpovídající koukat do svých poznámek
Mohou pro ostatní připravit různé křížovky, doplňovačky, puzzle (kostru zvířete,
obrázek zvířete…)….
Přinést hry: pexeso, kvarteto, Albi s chovatelskou tématikou,….

Před zahájením kroužku je doporučeno, aby si vedoucí vypracoval celoroční cíl s plánem.
Není nutné se ho bezpodmínečně držet, ale vedoucímu pomáhá v udržení správného směru
k cíli. Vzor celoročního plánu:

CELOROČNÍ PLÁN
Chovatelského kroužku
Lektor: Eva Morávková
Místo a čas: Hvězdárna – přírodovědné centrum, 1 x 14 dní ve čtvrtek od15:00 do 16:30
Náplň:
Říjen 2018
-

Seznámení s náplní a organizaci kroužku, s prostorem hvězdárny včetně zvířecích
obyvatelů, proškolení o bezpečnosti
Hry na seznámení a spolupráci v týmech
Přednáška chovatele - králíci

Listopad 2018
-

Hry s posílením komunikace a spolupráce
Přednáška/návštěva chovatele – drobní savci: přednáška o potkanech
Péče o stále zvířecí obyvatele hvězdárny

Prosinec 2018
-

Hry pro fixaci získaných vědomostí a posílení spolupráce
Přednáška/návštěva chovatele – drobní savci: přednáška o morčatech
Péče o stále zvířecí obyvatele hvězdárny

-

Téma rozmnožování: samčí a samičí buňka, způsoby rozmnožování, chromozomy,
geny, doba březosti….
Rozdělení odborností pro účast MCH

Leden 2019
-

Hry pro fixaci získaných vědomostí
Přednáška/návštěva chovatele – psi
Péče o stále zvířecí obyvatele hvězdárny
Vědomostní testy dle odborností

Únor 2019
-

Hry pro fixaci získaných vědomostí
Přednáška/návštěva chovatele – drůbež, holubi
Péče o stále zvířecí obyvatele hvězdárny
Vědomostní testy dle odborností
Poznávací testy dle jednotlivých plemen v odbornostech

Březen 2019
-

Hry pro fixaci získaných vědomostí
Přednáška/návštěva chovatele – kočky
Péče o stále zvířecí obyvatele hvězdárny
Vědomostní testy dle odborností
Poznávací testy dle jednotlivých plemen v odbornostech
Soustředění „ písemná práce OMCH“

Duben 2019
-

Hry pro fixaci získaných vědomostí
Přednáška/návštěva chovatele – exot. ptactvo
Péče o stále zvířecí obyvatele hvězdárny
Vědomostní testy dle odborností
Poznávací testy dle jednotlivých plemen v odbornostech
Místní kolo OMCH
Výstava For Pets v Praze

Květen 2019
-

Hry pro fixaci získaných vědomostí
Přednáška/návštěva chovatele – teraristika
Péče o stále zvířecí obyvatele hvězdárny
Vědomostní testy dle odborností
Poznávací testy dle jednotlivých plemen v odbornostech
Okresní kolo OMCH

Červenec 2019
-

Pomoc s organizací Okresní výstavy mláďat králíků, drůbeže a holubů Jičín

Srpen 2019
-

Účast v celostátním kole OMCH

