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Sokol stěhovavý
Obývá otevřenou krajinu, kde hnízdí na skalách, výjimečně na

stromech. Loví téměř výlučně ptáky, prudkým střemhlavým úto-
kem v letu. Částečně tažný, naši sokoli zimují v západní Evropě. Je
kriticky ohrožen především díky chemickým látkám používaným
dříve v zemědělství a díky nelegálnímu vybírání mláďat z hnízd pro
sokolnictví.

Stavební návod:
Nejdříve za pomoci velkých rovných nůžek vystřihneme z archu na-

nečisto oba díly vystřihovánky tak, aby od okraje dílu zůstalo alespoň půl
centimetru místa. Oba díly pak pečlivě vystřihneme, na detaily a kompli-
kované části použijeme malé nůžtičky.

Vystřižené díly narýhujeme podle pravítka na místech vyznačených o-
hybů, nebo podle pravítka přímo naohýbáme. K lepení používáme dis-
perzní lepidlo Herkules. Lepidlo nanášíme na plocho seříznutou špejlí, le-
pidla nanášíme vždy pokud možno malé množství.

Stavbu vystřihovánky začneme naohýbáním dílu A (hlava, záda, ocas,
křídla). Dále přehneme a slepíme díl F (zobák) a po důkladném zaschnutí dí-
lu F, ho přilepíme na čelo hlavy (dílu A). Naohýbáme díl a slepíme díl B.
Naohýbaný díl C (ocas, spodní část a nohy) přilepíme na spodní stranu dí-
lu B. Na obě protilehlé strany dílu B přilepíme na vyznačená místa peříčka
E a D. Potom pečlivě přilepíme díl tělo (z dílů B, C, D, E) na vnitřní stranu dí-

lu A. Je dobré začít lepit od ocasu směrem k hlavě. Po zaschnutí lepených
dílů, vlepíme na spodní stranu křídel (mezi obě poloviny křídla) díly G a H.
Mezi každé dvě poloviny křídel jeden díl. Na závěr slepíme na dílu A hlavu
a přilepíme její boky k dílu A a přední spodní část hlavy k dílu B.
Pokud Vám při stavbě vznikly drobné nepřesnosti, např. k sobě zcela ne-
lícují obě poloviny ocásku, můžeme přesahy na hotovém modelu opatrně
zastříhnout. Bílá místa vzniklá ohýbáním hran v místech lomu a drobné
nepřesnosti lze opatrně zaretušovat vodovými barvami, pastelkou podob-
ného odstínu, tužkou nebo tuží. Pozor při použití vodových barev, použí-
vejte minimum vody, protože voda by mohla rozlepit slepené spoje.
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