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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

viz dále

viz dále

louka, les

jaro–podzim

libovolný

12–14 let

EKOLOGIE NENÍ JEN SLOVO
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: obêanská, k|uêení, k|įešení problémŃ.

Konkrétní cíl:|||

Nauêit se poznávat pįírodu, výchova k| ekologii a| ochranø pįírody, rozvíjet logické myšlení
a|týmovou spolupráci.

Motivace:||| Chránit pįírodu. Poįád a|všude se o|tom mluví, ale co mŃžeme udølat my? Rozhodnø mŃžeme zaêít
peêlivým tįídøním odpadu. Ale víme opravdu, do|kterého kontejneru které odpadky patįí?
Potįeby:||| Viz dále.
K|tomuto metodickému listu patįí pracovní list P9A.
Provedení:||| Živé odpadky
Potİeby: papíry, propiska, šest krabic (ešusŃ)
êas pİípravy: 15 minut
êas realizace: 20—30 minut
Pįedem pįipravíme velké množství lísteêkŃ s| názvy konkrétních odpadkŃ (kelímek od| jogurtu, obal od| tatranky,
papírová krabice od| džusu, vybitá baterie, slupka od| banánu apod.). Šest krabic (ešusŃ) oznaêíme jako šest druhŃ
kontejnerŃ na| odpadky (sklo, papír, plasty, biologický odpad, elektroodpad, popelnice) a| rozmístíme je po| hrací
ploše. Døti rozdølíme do|dvou skupin, z|nichž jedna jsou odpadky, druhá uklízeêi. Odpadky si vylosují jeden lísteêek
s|konkrétním oznaêením a|rozbøhnou se po|louce. Uklízeêi je zaênou honit a|v|okamžiku, kdy odpadek dostihnou a|dají
mu babu, ten se pįestane bránit a|ukáže uklízeêi lístek. Uklízeê musí následnø odpadek uklidit – odnese (odtáhne,
zkrátka dopraví) ho ke|správnému kontejneru, aby mohl být vhozen lístek s|názvem. Na|nøkteré odpadky je potįeba
spolupráce nøkolika uklízeêŃ. Po|dokonêení úklidu je vhodné role obrátit. Místo ešusŃ lze použít jako kontejnery židle
– uklízeêi musí odpadek na|židli posadit.
Pİíklady odpadkń: použité plenky – popelnice, reklamní leták – papír, keramika – popelnice, drátøné sklo – popelnice,
krabice – papír, obaly z| plastŃ – plasty, vybité baterie – elektro odpad, bio odpad, sklo z| okna – sklo, autosklo
– popelnice, porcelán – popelnice, kniha – papír, noviny – papír, novodurové trubky – popelnice, plátno – papír,
broušené sklo – sklo, plechovka od|barvy – popelnice, plexisklo – popelnice, kelímek – plasty, fólie – plasty, PET lahev
– plasty, zrcadlo – popelnice, polystyren – plasty, sklenøná lahev od|vína – sklo, skleniêka od|barvy – popelnice, sešit
– papír, mikrotenový sáêek – plasty, sklenøná mísa – sklo, stįepy z|okna – sklo, tabulové sklo – sklo, nefunkêní MP3
pįehrávaê – elektroodpad, êasopis – papír, listí – bioodpad, skoįápky od|vajec – bioodpad.
Varianta: Odpadky se vŃbec nesmí dotknout zemø. Je možné zapojit i| vedoucí. Pro døti bude velmi lákavé kolo,
v|nømž odpadky pįedstavují samotní vedoucí – zde pravidlo o|dotýkání se zemø neplatí.
Ekologický strašák
Úkolem døtí je vyfotit v|okolí to, co jim vadí, co se jim nelíbí, co považují za|„ekologické zvørstvo“, a|následnø mŃžeme
udølat výstavu, pįi níž každý tajnø boduje. Následovat by møla diskuse – co jim vadí, jak mŃžeme pomoci a|jestli tomu
lze nøjak pįedcházet.
Odpadní tichá pošta
Vytvoįíme įadu, prvnímu pošeptáme jeden konkrétní odpadek a| ten výraz pošle dál. Poslední įekne, do| jakého
kontejneru tento odpadek patįí. Postupnø stįídáme a|posunujeme hráêe, aby se každý také dostal na|konec įady.
Co do|pįírody nepatįí, co je špatnø
Potİeby: 20 rŃzných pįedmøtŃ (napį. hįeben, víêko od|zavaįovací lahve, obal od|sušenky, ešus, kapesník, izolepa
apod.), provázek, izolepa, papír a|psací potįeby pro každé dítø
êas pİípravy: 15 minut
êas realizace: 30–45 minut
Vedoucí vytyêí trasu a|podél cesty rozmístí pįedmøty, které v|pįírodø nemají co dølat. Úêastníka by vøc nemøla praštit
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do|oêí, ale vše musí být z|cesty vidøt. Následnø jsou døti vypouštøny po|jednom s|dostateênými êasovými rozestupy.
Úkolem dítøte je projít trasu, objevit pįedmøty, které ve|volné pįírodø nemají co dølat, a|zapamatovat si je. V|cíli každý
na|papír zapíše všechny pįedmøty, které si zapamatoval. Je dŃležité upozornit døti, že nejde o|soutøž na|êas. Je tedy
zbyteêné trasu probøhnout nejrychleji, ale objevit jen dva pįedmøty. Cestou zpátky posbírejte všechny pįedmøty.
Varianta pro êtrnáctileté: Místo pįedmøtŃ jsou podél cesty umístøny „pįírodní nesmysly“, napįíklad list dubu
na|borovici, houba povøšená na|stromø, trs kvøtin svázaný provázkem, smrková šiška na|modįínu apod.
Štafetová varianta: V| êlenitém terénu vedoucí rozmístí 20–30 pįedmøtŃ, které do| pįírody nepatįí. Døti bøhají
po|jednom a|stįídají se. První vybøhne, pįinese jeden pįedmøt, pak teprve vybíhá další atd., dokud nejsou všechny
pįedmøty posbírané. Spoluhráêi si mohou radit a|navigovat hledajícího. Po|dokonêení se pįedmøty vrátí do|prostoru
a|na|start pįijde další družstvo. Vyhrává tým s|nejrychlejším êasem. Možností je také nechat na|místø pįedmøtŃ víc
a|družstva vybíhají najednou. To, které posbírá nejvíc pįedmøtŃ, vyhrává.
Na|tuto êinnost lze navázat v|soutøži Pionýrská stezka.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Pomoc a|PamøĹ.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Tato aktivita nemá výraznøjší rizika pro døti se speciˬckými vzdølávacími
potįebami. Pozor u|døtí hyperaktivních, hŃįe mohou odhadnout svoji
sílu i|následky svého jednání – agresivní projevy pįi hįe Živé odpadky. Upozornit, pįípadnø na|chvíli postavit mimo
hru, pokud se nepįimøįené agresivní projevy vyskytnou.
Pozor na: Pįi hįe Živé odpadky pozor na|pįílišnou brutalitu pįi pįenášení.
Moje poznámky:|||
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