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PÁR SLOV 

ÚVODEM

Milé paní učitelky, páni učitelé a všichni, kdo vzděláváte děti!
 

Rádi bychom vám představili metodiky k příběhům z knihy Dobrodružství Toly, Poly 
a Rošťáka. 

 

Knížku tvoří šest příběhů, v nichž se zvířecí kamarádi – kočka Tola, sova Pola a pes

Rošťák – setkávají s aktuálními problémy životního prostředí. Jde o témata, která

každodenně řešíme u nás v České republice i v zemích našich sousedů. Tito zvířecí

hrdinové oslovují především děti předškolního a mladšího školního věku a chtějí je

motivovat k zájmu o dění kolem nás. 

 

Příběhy si můžete i poslechnout, jejich audio verzi pro děti namluvil herec brněnského

Divadla Husa na provázku Vladimír Hauser, a díky němu postavy příběhů skutečně

ožily.
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Ke všem příběhům jsme připravili pestrou nabídku rozmanitých aktivit, do kterých se

můžete s dětmi pustit po přečtení či vyslechnutí příběhů. Metodiky jsme vytvořili spolu 

s partnery ze slovenské organizace Daphne a polské organizace Fundacja CultureLab.

Díky pokusům, tvoření, smyslovým a prožitkovým aktivitám a pohybovým hrám se děti

dozví o správném třídění odpadů, o tom, jak předcházet suchu a proč ubývá hmyzu.

Zjistí, jaká nebezpečí hrozí migrujícím živočichům a jaké dopady mají klimatické změny

na život na naší planetě.

 

Naší snahou bylo připravit i náměty, jak mohou přímo děti pomoci řešit daný problém 

a prospět přírodě – ve školce nebo ve škole, doma, na zahradě nebo v jejich blízkém

okolí. V metodikách proto například najdete návod, jak vyrobit jednoduchý hmyzí

domeček, jak správně udělat pítka pro ptáky a hmyz a kam je umístit, nebo jak přilákat

hmyzí opylovače na zahradu či balkón. 

 

Jak s metodikou pracovat?
 

V metodice používáme několik symbolů – jejich úkolem je usnadnit vám hledání typu

aktivity, který zrovna potřebujete. 

 

Symboly aktivit: 

REFLEXE

POKUS

HRA S OBRÁZKY

PAMĚŤOVÁ

PRŮZKUM

TVOŘIVÁ

POHYBOVÁ /HRA
 

SMYSLOVÁ

VAŘENÍ HUDEBNÍ

DRAMATICKÁ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
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 Ekohlídka 

 Hledá se voda!

 Bzučící sněm

 Luční orchestr

 Velká cesta 

 I malí můžou dokázat velké věci

V metodikách najdete odkazy na přílohy, které jsou v dané aktivitě použity. Přílohy jsou

označeny podle pořadí příběhu v knize a čísla aktivity v dané metodice. Číslování příběhů 

je tedy následující: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Příloha k aktivitě č. 2 v metodice k příběhu Ekohlídka je tedy PŘÍLOHA 1.2. Přílohy si

můžete vytisknout nebo využít jejich elektronickou verzi.

 

Kniha a navazující metodiky zároveň děti srozumitelnou formou seznámí s vybranými cíli

udržitelného rozvoje (SDGs):

Metodiky vznikly díky spolupráci organizací Fundacja Culture Lab (Polsko), Lipka –
školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno (Česká republika) a DAPHNE –
Inštitút aplikovanej ekológie (Slovensko). Vznik této metodiky finančně podpořil

Mezinárodní visegrádský fond v rámci projektu Kids for Eco-Action (č. 21820023).

Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

 
Ekohlídka – SDG 12, Odpovědná spotřeba a výroba
 
 
 
 
Hledá se voda! – SDG 6, Pitná voda a kanalizace
 
 
 
Bzučící sněm, Luční orchestr – SDG 15, Život na souši
 
 
 
Velká cesta – SDG 14, Život pod vodou
 
 
 
I malí můžou dokázat velké věci – SDG 13, Ochrana klimatu

Tímto způsobem chceme na lokální úrovni podpořit implementaci globální strategie OSN

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj. Věříme, že metodiky budou pro vás inspirací a

užitečnými pomocníky při realizaci environmentální výchovy.
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Anotace
Ekohlídka je soubor aktivit věnovaných třídění odpadu. Motivují děti k chování šetrnému

k přírodě: děti se naučí rozlišovat 5 druhů odpadů, řádně ho třídit a poradit si také

například s ohryzky od jablek, použitými papírovými kapesníky a dalšími odpadky, které

se často vyhazují do nesprávných košů.

 

Cíle
1) Environmentální cíle programu:
Děti se naučí, jak roztřídit odpad na sklo, papír, plast a biologický odpad. Pochopí, že

odpadky ponechané ve venkovním prostředí (v parku nebo na pláži) jsou pro zvířata

nebezpečné.

EKOHLÍDKA
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Aktivita č. 1: Čtení příběhu                                                

Cíl aktivity: zvýšení motivace k ochraně prostředí

Čas: 15 min

Místo: učebna/venku

Pomůcky: kniha Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka

 

 

 

Učitel dětem přečte příběh Ekohlídka. Potom jim k příběhu dává otázky a děti hledají

odpovědi. 

 

Příklady otázek: 
Koho naši hrdinové našli na pláži? Co se stalo tuleni, než připlaval ke břehu? Jak se
Tola, Pola a Rošťák rozhodli se znečištěnou pláží vypořádat? Jak zvířata znečišťovala
pláž?

Děti umí rozdělit odpad do 5 kategorií: plast, papír, sklo, biologický odpad a směsný

odpad.

Děti jsou schopny svými slovy vysvětlit, co je to třídění a recyklace odpadu.

Děti poznají odpad, který se rozkládá mnohem déle než ostatní.

Děti vysvětlí, co se stane, když odpadky polykají zvířata. 

Děti pochopí, jak nebezpečný je odpad pro zvířata.

2) Měřitelné výstupy:

 

3) Věk: 5–9 let

POPIS
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Pokud dítě všechny otázky zodpoví správně, vstane a vhodí svůj obrázek odpadku do

příslušného koše. Učitel může na jednom obrázku celý postup předvést.

 

4.  Dále učitel vysvětlí, že on bude představovat kolo štěstěny. Stojí uprostřed kruhu,

má zavřené oči a jednu ruku nataženou dopředu jako hodinovou ručičku, která směřuje

na děti. Učitel se otočí dvakrát dokola, zastaví se, otevře oči a dítě, na které ukázal,

začíná hru.

Aktivita č. 2: Kolo štěstěny                                     

Cíl aktivity: naučit se třídit odpad
Čas: 15 min
Místo: učebna/venku
Pomůcky: vystřižené (a zalaminované) kartičky s obrázky odpadků (PŘÍLOHA 1.2),
vystřižené obrázky košů (PŘÍLOHA 1.2), 6 nádob na odpad.
 
 
 
1. Učitel připevní na 6 nádob obrázky košů (PŘÍLOHA 1.2) a takto označené nádoby
postaví na podlahu. Modrý koš je na papír, žlutý na plast, zelený na barevné sklo, bílý na
bílé sklo, hnědý na biologický odpad a černý na směsný (netříditelný) odpad.
 
2. Děti se posadí do kruhu s koši uvnitř kruhu.
 
3. Učitel vysvětlí pravidla: Zahrajeme si hru „Kolo štěstí“. Cílem hry je naučit se, jak
správně třídit odpad. Každé dítě dostane obrázek odpadku (PŘÍLOHA 1.2). Když na ně
přijde řada, řekne: Co je na obrázku? Je to papír, plast, sklo nebo biologický odpad? Do
kterého koše patří?

POPIS
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5. Když je vše správně zodpovězeno, opět se roztočí kolo štěstí. Hra končí posledním

obrázkem.

 

6. Po skončení hry se učitel posadí ke košům a s dětmi zopakuje, jak byl odpad

vytříděn.

Aktivita č. 3: Odpad na pláži                                             

Cíl aktivity: naučit se rozeznat odpad
Time: 5 min
Place: učebna/venku
Pomůcky: obrázek „Najdi rozdíly“ vytištěný pro každé dítě (PŘÍLOHA 1.3)
 
 
 
Učitel rozdá nakopírované obrázky a požádá děti, aby našly 9 věcí, v nichž se liší.
Pak děti vyzveme, aby zjištěné rozdíly řekly nahlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení: plastová slámka, plastová láhev, plastový sáček, kovová plechovka, plenka,
plastový kelímek, pneumatika, ohryzek od jablka.

POPIS
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pro každého pracovní list s obrázky odpadků a dobou rozkladu (PŘÍLOHA 1.4)
tužky
obrázky odpadků – vytisknout 4x a nastříhat (PŘÍLOHA 1.4) 
3 cedule A4 s dobou rozkladu odpadu – 1 rok, 100 let, 500 let 
4 malé prázdné nádoby
lepicí páska na přilepení listů k nádobám

Aktivita č. 4: Jak dlouho to trvá?                                       

Cíl aktivity: děti se dozví, jak dlouho trvá rozklad některých odpadků
Čas: 15 min
Místo: učebna
Pomůcky: 

 
 
 
Starší děti si nejprve zkusí vyplnit pracovní list, kde k sobě přiřazují odpadky a dobu jejich
rozkladu.
 

Řešení: 
noviny a ohryzek do 6 měsíců, pneumatika - 50 až 80 let, plechovka - 50 až 200 let,
slámka a plastová taška 100 let, plastová láhev 400 let, plenka 450 let.
 

Učitel rozdělí děti do 4 skupin, ty se pak posadí na podlahu. Učitel se zeptá, jak dlouho
trvá, než se rozloží různé druhy odpadu na okem neviditelné minerály.
 

Učitel připevní 4 cedule s obdobím rozkladu odpadu na 4 prázdné nádoby a postaví je na
stůl. Dětem vysvětlí, co jednotlivá časová období znamenají. Poté učitel rozdá nastříhané
obrázky odpadků do každé skupiny a požádá děti, aby je rozdělily do skupin podle doby
rozkladu. Děti zkouší hádat. 
 

Po asi 10 minutách vyzývá učitel postupně skupiny, aby ukázaly jeden odpadek a řekly,
za jak dlouho si myslí, že se rozloží. Učitel opravuje nesprávné odpovědi. Potom každá
skupina vhodí svůj obrázek do příslušné nádoby.
 

Po 12 kolech (každá skupina představí 3 odpadky) se veškerý odpad rozdělí do
příslušných nádob. Na konci aktivity učitel všechny obrázky odpadků znovu vytáhne 
a společně s dětmi shrnuje, které odpadky potřebují na rozložení nejvíce času. Vytváření
tohoto odpadu bychom měli omezit co nejvíce, abychom neznečišťovali naši planetu.

POPIS

 

Aktivita č. 5: Zvířecí bříška                                      

Cíl aktivity: děti se dozví, že odpad ponechaný v přírodě může ublížit zvířatům
Čas: 25 min
Místo: učebna
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šablony tuleně, ryby a kachny, vystřižené z tvrdého papíru (PŘÍLOHA 1.5)
modrý papír – jeden list na dítě
barevný papír různých barev – jeden list pro každé dítě
tužky (úměrně množství šablon)
nůžky
drobný odpad přinesený dětmi (plastové sáčky, obaly na sušenky, šroubovací víčka,
korkové zátky, víčka od zubní pasty, spony a další každodenně vytvářené odpady).
Každé dítě přinese pár odpadků.
lepidlo Herkules

Pomůcky: 

 
 
 
 
Před zahájením aktivity ukáže učitel dětem fotografii oceánů znečištěných plastovým
odpadem. Vysvětlí, že zvířata často zaměňují plastové sáčky, láhve 
a další odpad za jídlo a jedí je. Cílem je ukázat dětem, co zvířata mohou sníst, pokud
znečišťujeme pláže, parky a další místa, kde žijí.

POPIS

Učitel ukáže nachystané šablony. Děti si vyberou jednu šablonu a obkreslí podle ní zvíře
na barevný papír. Zvíře vystřihnou a nalepí ho na modrý list papíru.  
 
Pak děti na své zvíře přilepují různé druhy drobného odpadu: plastové sáčky, obaly na
sušenky, šroubovací uzávěry, korkové zátky, uzávěry na zubní pasty a další každodenně
vytvářené odpady.
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Děti vysvětlí, jak a proč šetřit pitnou vodou.

Vytvoří si pítko pro ptáky.

Popíšou důležitost remízků v krajině.

Popíšou důležitost vody pro vše živé.

Anotace:
Děti se prostřednictvím příběhu a navazujících výtvarných, pohybových, tvořivých 

a dramatických aktivit a pokusů seznámí s vodou a jejím významem pro život a pro

zdravou krajinu. 

 

Cíle:
1) Environmentální cíle programu: 
Děti se seznámí s významem vody pro život.

 

2) Měřitelné výstupy: 

 

  

HLEDÁ SE VODA!
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Aktivita č. 1: Čtení příběhu

Cíl aktivity: motivace dětí a evokace tématu voda

Čas: 15–20 min

Místo: interiér

Pomůcky: kniha Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka

 

 

 
 

Učitel dětem přečte příběh Hledá se voda! Pak jim pokládá otázky k příběhu a děti

hledají odpovědi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příklady otázek: 
Jak poznáte, že je na Terčině poli sucho? Co se děje s vodu na Terčině poli, když
zaprší? Jak stromy drží v hlíně vodu? Jak vypadala Tykova zahrada? Proč se na ní
Terce dobře dýchalo? Kde všude byla na zahradě voda?

POPIS

Aktivita č. 2: Voda v domácnosti a jak s ní šetřit

Cíl aktivity: děti si uvědomí, kde používají doma vodu a jak s ní mohou šetřit

Čas: 15 min

Místo: učebna

Pomůcky: přehrávací technika (CD/MP3 přehrávač, PC, reproduktory...), obrázkové

karty (PŘÍLOHA 2.2.1), nahrávka zvuků vody v domácnosti (PŘÍLOHA 2.2.2)
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čištění zubů

zvuk myčky na nádob

mytí nádobí ve dřezu

splachování záchodu

 

 

Učitel rozdělí děti do skupin po 3–6 dětech a každé skupině rozdá karty s obrázky

činností v domácnosti, při kterých se používá voda (PŘÍLOHA 2.2.1). Děti si je rozloží

před sebe. Učitel jim postupně pouští zvuky těchto činností (PŘÍLOHA 2.2.2) a děti

hádají, co je to za činnost – zvedají příslušné karty, které ji znázorňují. 

 

Seznam činností – obrázkových karet:

POPIS

koupání v bazénu
zalévání – kropení trávníku
sprchování
zvuk kapajícího kohoutku

Poté všechny činnosti projdeme ještě jednou  a děti se zamýšlí, jak by se u nich dalo
šetřit vodou.

Během čištění zubů vždy zastavíme vodu. Myčka nádobí šetří vodu. Pořiďme záchod
s velkým a malým „šplouchem“ – spotřeba vody je 3 litry na malé spláchnutí a 5–6 litrů
 na velké. Sprcha pro běžné umývání stačí, není potřeba se každý den koupat ve vaně.
Sprchování spotřebuje asi 40 l vody, koupel ve vaně asi 165 litrů.
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Z kapajících kohoutků odteče do kanálu voda úplně zbytečně. Opravdu potřebujeme
v létě napouštět na zahradě bazén, když je všude kolem sucho a nedostatek vody?
Můžeme se ochladit i jinak? Šplíchat se zahradní hadicí, jít na koupaliště...
 
Když není trávník přistřižen „na ježka“, nevysychá tolik a nemusí se zalévat.
Pitnou vodu získáváme čištěním vody z přehradních nádrží nebo ji čerpáme
z podzemních vrtů. Pokud je sucho, vody ubývá. Vodou šetříme, a kde to je možné,
používáme místo pitné vody užitkovou.

przebieg zajęć

barevný papír nebo bílý papír a pastelky
krepový papír
nůžky
klobouková guma

Aktivita č. 3: Vyrobte si masku myši                      

Cíl aktivity: děti si vyrobí masku myši Terky
Čas: 15 min
Místo: učebna
 
Pomůcky: 

 
 

stužka (keprovka)
provázek
lepidlo
černá barva na obličej nebo tužka na obočí

POPIS

Děti si vyrobí masku myši – čelenku s ušima, ocásek z krepového papíru nebo provázku.
Učitel jim domaluje na tváře vousky a na nos myší čenich.

častěji čerpáme z podzemních vrtů. Pokud je sucho, vody ubývá. Vodou šetříme a kde to
je možné, používáme místo vody pitné vodu užitkovou.

Aktivita č. 4: Jak šla myš Terka pro vodu                              

Cíl aktivity: děti na vlastní kůži prožijí část příběhu myši Terky
Čas: 15 min
Místo: zahrada, ideálně otevřená plocha za parného dne
Pomůcky: zahradní hadice nebo rozprašovače s vodou, volitelně konvičku pro každé
dítě
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POPIS

Učitel vypráví/předčítá následující text a děti namaskované jako myši předvádí, co slyší.
 
Myš Terka spokojeně podřimovala, když ji paprsky ranního slunce zašimraly na kožichu.
Probudila se, protáhla se a zvědavě vykoukla z nory. Zamračila se, protože sluníčko
pražilo ostošest. A její kukuřičné políčko celé usychalo a tolik potřebovalo aspoň malý
deštík. 
 
Popadla konev (děti si vezmou konvičky) a vydala se k potoku. Když k němu došla,
uviděla jen tenkou kalnou stružku, která se skoro ztrácela pod suchým listím. Až musela
vzteky zadupat. 
 
Pak Terka nabrala trochu vody a vydala se zpět na pole. Sotva se vlekla, konev byla
tááák těžká a její políčko tááák daleko. Došla ke svému políčku, zalila první rostlinku
kukuřice a dívala se, jak vyprahlá hlína jen zasyčela a voda byla pryč. Terka se
vydala znovu k potoku, bylo jí horko, utírala si čelo. U potoka se ke všemu vyrojili komáři,
Terka se kolem sebe oháněla a plácala se po tlapkách a břichu, au!, jau!, pustila
konvičku a plácala se oběma tlapkami, ale komárů bylo čím dál víc a tak radši honem
utíkala pryč ke své noře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tam už čekali její kamarádi Tola, Pola a Rošťák. Vesele jim zamávala. Ti tři si dali prst na
pusu, pššt! a ukázali jí, ať jde tiše jako myška za nimi, že jí něco ukážou. Pomalu se plížili
k sousedově zahradě. Rozhlíželi se po divoké zahradní džungli, míjeli stromy a keře,
opatrně překračovali šlahouny rozmanitých rostlin. Došli až k jezírku a zastavili se. Terce
konečně přestalo být horko a bylo jí moc příjemně, až zavřela oči, ááách, ten krásně
svěží vzduch, stín a chladivé kapičky vody... (učitel kolem dětí nebo na děti šplíchá hadicí
nebo rozprašovačem). 
 
Následují hrátky s hadicí či rozprašovačem, můžeme vytvořit duhu.
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Aktivita č. 5: Za jak dlouho zvadnou listy?                          

Cíl aktivity: děti si uvědomí, že různé rostliny obsahují různé množství vody a jsou jinak
odolné vůči vyschnutí
Čas: 10 min příprava a 1 den trvání pokusu 
Místo: učebna
Pomůcky: listy různých rostlin, mikrotenové sáčky
 
 
 
Děti si během vycházky nasbírají listy různých bylin a stromů. Ve školce je rozloží vedle
sebe na tác nebo na papír. Během dne chodí pozorovat, které listy začnou vadnout
nejdříve a které později. Doporučujeme nasbírat listy, které obsahují hodně vody a
zvadnou brzy (např. salát, netýkavka, bazalka, pampeliška, jitrocel) a listy, které obsahují
vody méně nebo mají silnou pokožku (muškát, dub, bříza, šalvěj).
 
 
Silné a tuhé listy mají silnou pokožku, která brání vypařování vody (např. bříza).
Odpařování brání i voskové látky na listech (takové listy jsou lesklé, např. dub) a také
chlupy (např. muškát nebo šalvěj). 
 
 
Můžeme vyzkoušet i další variantu pokusu. Listy stejných rostlin, které už zkoumáme 
a necháváme vadnout volně na vzduchu, vložíme jednotlivě do mikrotenových sáčků.
Sáček zavážeme nebo stáhneme gumičkou. Během dne pozorujeme a porovnáme, zda
zvadl dříve list volně na vzduchu, nebo v sáčku.

POPIS

Aktivita č. 6: Vypařují stromy vodu?                      

Cíl aktivity: děti zjistí, že stromy vypařují vodu
Čas: 10 min příprava a 1 den trvání pokusu 
Místo: venku na zahradě, nejlépe, když je horký den
Pomůcky: strom ve vegetační sezóně, mikrotenový sáček, provázek
 
 
 
Najdeme s dětmi vhodný strom. Počkáme, až oschne ranní rosa, listy by pro pokus měly
být suché. Vybereme větvičku s listy, kterou zabalíme do mikrotenového sáčku a
zavážeme provázkem. Chodíme pozorovat, co se během dne děje. Sáček se po určité
době zapaří, jsou na něm zevnitř vidět kapky vody.  
 
Stromy potřebují hodně vody, pijí ji kořeny ze země. Když je jim horko, „potí se“, vypařují 

POPIS
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Aktivita č. 7: Malování vodou               

Cíl aktivity: děti vnímají různé povrchy a barvy přírodnin a pozorují, jak se po natření
vodou mění 
Čas: 15 min
Místo: venku – na zahradě nebo na dvorku
Pomůcky: nádoba s vodou (nejlépe lavór), štětce
 
 
 
Učitel položí na zahradu lavór s vodou a rozdá dětem štětce. Děti si namáčí štětce do
vody a natírají různé přírodniny – kamínky, kůru stromů, pařez, listy. Pozorují, jak se
přírodnina po natření vodou mění: u kamínků vynikne jejich barva, u listů vystoupí žilky, 
u pařezu letokruhy....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS

Aktivita č. 8: Kolik naprší?                          

Cíl aktivity: děti zjišťují, že na různých místech zahrady se zachytí různé množství
dešťové vody
Čas: 15 min
Místo: zahrada nebo dvorek
Pomůcky: 5 stejných nádob (např. litrové kyblíky od jogurtu)
 
 
 
 

Učitel s dětmi rozmístí po zahradě 5 stejných nádob. Vybere různá místa: pod stromem,
na otevřené ploše, pod okapem... Po dešti ve všech nádobách spolu s dětmi změří, kolik
vody napršelo. Nádoby po pokusu můžeme nechat stát na místě a dolít je, aby ve všech
bylo stejné množství vody. Pak sledujeme, za jak dlouho se voda vypaří.
 

POPIS

Aktivita č. 9: Pítko pro ptáky a hmyz                      

Cíl aktivity: děti si vyrobí vlastní výrobek a aktivně prospějí přírodě
Čas: 15 min
Místo: učebna/venku
Pomůcky: mělká nádoba, např. keramická glazovaná nebo plastová podmiska pod
květináč, hluboký talíř, kameny, šnečí ulity, lastury....
 
 

spoustu vody ven z listů nebo jehličí. Pára uniká z malinkých dírek, kterým říkáme
průduchy. Průduchy se můžou zavírat a otvírat. Stromy vypařováním vody ochlazují
nejen sebe, ale také své okolí, a tedy i nás lidi a všechna zvířata.
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Aktivita č. 10: Hledá se voda!                

Cíl aktivity: děti zjistí, jak se vsakuje voda po dešti
Čas: 15–20 min
Místo: zahrada po dešti
Pomůcky: zahradní lopatky nebo klacíky na hrabání 
 
 
 
Učitel dětem rozdá zahradní lopatky, nebo si děti samy najdou silnější klacík na hrabání 
v půdě. Učitel je vyzve, aby zkusily hrabat na různých místech zahrady a zjistily, do jaké
hloubky napršelo – jak hluboko najdou vodu. Zkoumat mohou např. v záhonu, pod
stromem, na udusaném místě, kde často běhají, v pískovišti... 
 
 
Udusaná (zhutněná) půda těžko vsakuje vodu, chybí v ní prázdné otvory se vzduchem,
do kterých by při dešti mohla zatéct voda. Půdu kypří a provzdušňují půdní živočichové,
žížaly, larvy hmyzu, krtci a armáda neviditelných mikroorganismů. Taková půda je kyprá,
zdravá a dobře drží vodu. Tyto tvory do půdy přilákáme, když jim přichystáme potravu
(rostlinné zbytky) a když půdu nebudeme hnojit chemickými hnojivy a ošetřovat postřiky.

POPIS

Učitel s dětmi naskládá do misky kameny a ulity a misku naplní vodou. Misku položí 
na vhodné místo v zahradě.
 
Kameny vkládáme do misky proto, aby se pijící hmyz neutopil. Když hmyz spadne 
do vody, po kamenech vyleze. Pokud není keramická nádoba glazovaná, voda se vsákne
do okolní půdy. Pítko je vhodné dát na polostinné/stinné místo (např. do záhonu), aby se
voda neodpařovala příliš rychle. Vhodná místa můžeme s dětmi najít při pokusu 
s vypařováním popsaném v aktivitě č. 7, nebo děti umístí vyrobená pítka na různá místa
v zahradě a sledují, jak moc se kde voda vypařuje.

Aktivita č. 11: Na stromy a kapky vody                 

Cíl aktivity: děti si zaběhají a zjistí, že stromy na listech a jehličí zadržují dešťovou vodu
Čas: 10 min
Místo: venku
Pomůcky: žádné

POPIS
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Skupině stromů a keřů říkáme remízek. Remízky jsou velmi důležité pro zadržování vody,
zvláště na velkých plochách zemědělsky obdělávané půdy. Stromy na svých listech a
jehličí zadrží velké množství vody, která se pak pomalu odpařuje a ochlazuje vzduch.
Stromy zadržují vodu také kořeny.

POPIS

Aktivita č. 12: Hlemýždi a sucho                                              

Cíl aktivity: děti si zaběhají a zjistí, že hlemýždi potřebují ke svému životu vlhko 
Čas: 10 min
Místo: venku/učebna
Pomůcky: žádné
 
 
 
Děti představují hlemýždě. Pobíhají v prostoru a učitel vypravuje, jak se hlemýžďům
zrovna žije. Když řekne slovo SUCHO, děti se musí zastavit a přečkat nepříznivé období
sucha.
 
Hlemýždi vylezli ven a hledají něco k snědku, našli křehký a šťavnatý salát a už si na
něm pochutnávají. Je slyšet jenom chroupání. Vysvitlo sluníčko a přišlo SUCHO (děti se
zastaví a případně dřepnou, učitel po chvíli pokračuje ve vyprávění). Hlemýždi zase
vylezli z ulit a lezou dál, potkali se a zdraví se tykadly...
)
 
 

Hlemýžď potřebuje ke svému životu vlhko. Sucho přečká tak, že zaleze do ulity 
a zavíčkuje se.
 
 

Hra probíhá stejně jako na rybičky a rybáře, liší se pouze pokřikem. Učitel vybere jedno
dítě, které bude představovat strom. Ostatní jsou kapičky. Úkolem stromu je pochytat co
nejvíce kapiček. Strom a kapičky se postaví naproti sobě ve vzdálenosti cca 10 m. Strom
zavolá: Kapičky, kapičky, stromy vás chytí! a rozběhne se směrem ke kapkám a snaží se
jich co nejvíc pochytat. Chycené kapky se stanou stromy a v dalším kole chytají kapky. 

POPIS
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Děti malují, jak můžou šetřit vodou nebo jak chytat dešťovou vodu v zahradě nebo
krajině. Mohou vysadit strom, udělat zelenou střechu, zachytávat dešťovou vodu 
a zalévat s ní. Vytvořit pítka pro ptáky a hmyz.
 
 

POPIS

Aktivita č. 13: Co udělám pro vodu?                                       

Cíl aktivity: děti si utřídí a zopakují nabyté vědomosti
Čas: 10 min
Místo: učebna
Pomůcky: pastelky a papíry
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Děti vysvětlí, proč jsou včely samotářky v přírodě důležité.

Vyrobí si hmyzí hotel.

Anotace
Děti se prostřednictvím příběhu a navazujících výtvarných, pohybových, tvořivých 

a dramatických aktivit seznámí se samotářskými včelami, jejich životem, významem pro

přírodu a s tím, co je ohrožuje.

 

Cíle
1) Environmentální cíle programu: 
Děti se seznámí s významem samotářských včel pro přírodu a s tím, co je ohrožuje.

Včely samotářky mají velký význam pro opylování mnoha druhů rostlin, a tím i pro

udržování druhové rovnováhy v přírodě.

 

2) Měřitelné výstupy: 

BZUČÍCÍ SNĚM
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Aktivita č. 1: Čtení příběhu

Dílčí cíl této aktivity: motivace dětí a evokace tématu včel samotářek

Čas: 15–20 min

Místo: učebna

Pomůcky: kniha

 

 
 

Učitel dětem přečte příběh Bzučící sněm. Pak jim pokládá otázky k příběhu a děti

hledají odpovědi. 
 

Příklady otázek: 
Kde všude žijí včely samotářky? Proč se jim tak říká? Proč sbírají nektar a pyl? 
 
 

Včely samotářky nevytvářejí kolonie, ale každá maminka si vede „vlastní domácnost“.
Na rozdíl od včel medonosných nemají dělnice, jsou jen samečci a samičky.
Oplozená samička vyhledá vhodné místo ke hnízdění, sama staví buňky a zásobuje
je potravou. Za svůj život postaví maximálně několik desítek buněk a většinou uhyne
dřív, než se z plodu vylíhnou dospělé včely. 
Samotářské včely žijí skrytě a nenápadně, některé obývají opuštěné díry v dřevě po
broucích, jiné bydlí v písku či udusané hlíně, další třeba v trouchnivějícím dřevě.

Uvedou příklady, kde a jak si včely staví hnízda.

Popíšou vývoj včel. 

Vysvětlí, co včely ohrožuje.

POPIS
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Aktivita č. 2: Včely samotářky se představují

Cíl aktivity: děti si uvědomí, jak jsou včely samotářky rozmanité a jak jsou dokonale
přizpůsobené svému prostředí a způsobu života
Čas: 15 min
Místo: učebna
Pomůcky: A4 karty s fotografiemi včel a s popisem jejich typických činností a životních
strategií (PŘÍLOHA 3.2), tenisový nebo pěnový míček pro každé dítě, papír pro každé
dítě
 
 
 
Učitel před sebou drží karty, na kterých je na jedné straně fotografie včely a na druhé
straně popis její životní strategie nebo činnosti pro ni typické (PŘÍLOHA 3.2). Děti se
rozestaví po místnosti. Učitel jim postupně ukazuje fotky včel a vždy krátce poví, co včela
dělá. Děti pak činnost předvádí.

Jsou sportovně velmi zdatné a ve sbírání
pylu úplné rekordmanky, na nohou
unesou těžký náklad pylu (najednou až
půl gramu), což je dvakrát víc než nosí
stejně velké včely medonosné.
Chluponožky mají totiž dlouhatánské
sběrací kartáče na nohou.

Děti pomalu jdou a těžce zvedají nohy.

Chluponožky

POPIS

Zednice

Mají sběrací kartáčky na bříšku. V květu
doslova plavou a přitom vyčesávají pyl
vrtěním zadečku.

Děti se plazí po zemi a přitom vrtí
zadečkem.

Čalounice

Vystýlají si hnízdní dutinu ukousanými
úkrojky listů.

Děti předvádějí stříhání.
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Děti pobíhají okolo a dělají, že je jim zima
(brrr) a pak cvičí, aby se zahřály. Dělají
dřepy, rozpažují, upažují, poskakují 
na místě…
 
Vyzkouší i rychlý let a let na místě.

Nosí náklad pylu na nohou i na zadečku. 

Jsou velmi otužilé – vylétávají už na konci
zimy a brzy na jaře (na přelomu února 
a března), když ostatní včely ještě spí. 
Zahřívají se pobíháním a cvičením.
Pelonosky skvěle a mimořádně rychle
létají. A právě tak rychle se umí v letu
zastavit a „viset“ třeba minutu na stejném
místě.

Děti zkouší nosit tenisák na různých
místech těla – lezou po kolenou s míčkem 
na zádech, chodí a mají ho na hlavě....

Ploskočelky

Pelonosky

Děti se plazí po zemi a rukama „hrabou

hnízdo“ (jako krtek), pak chvilku odpočívají,

lezou zpět a zvednou hlavu a rozhlíží se –

hlídkují.

Kusadly si vyhrabávají dlouhé chodby 
v písku nebo v udusané hlíně. Hlavní
chodbička se větví ke dvěma nebo třem
komůrkám. Jejich stěny samička zpevní 
a uhladí voskem, aby se nesesypaly. To
vše je pořádná dřina, takže v rozdělané
stavbě včela odpočívá a občas vystrčí
hlavu ven z chodby a vchod hlídá. 

Pískorypky

Drvodělka

Má silná kusadla, dokáže rozžvýkat i dřevo. Děti „žvýkají“.

Stepnice dlouhorohá

Má dlouhá tykadla. Děti si udělají tykadla z prstů.

Ruděnka

Je „kukaččí“ včela – klade vajíčka do hnízd
jiných samotářek.

Děti slídí po místnosti a hledají cizí hnízdo.
Pak si dřepnou a jakoby kladou vajíčko.
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kusy látek

nabarvené gázy

čelenky z gumy nebo keprovky

polštáře

Aktivita č. 3: Včelí karneval                      

Cíl aktivity: děti se namaskují jako včely samotářky a uvědomí si, jak jsou samotářky

různorodé a jak jsou dokonale přizpůsobené svému prostředí a způsobu života  

Čas: 15 min

Místo: učebna

Pomůcky: 

 

 
 

Děti se namaskují jako včely samotářky: mohou si omotat nohy šátky jako chluponožky,

vyrobit dlouhá tykadla jako dlouhorožky, dlouhé sosáky jako pelonosky, obalit se polštáři

jako statné samičky zednic. Pro inspiraci jim mohou posloužit fotky včel z aktivity č. 2.

Děti si mohou v masce vyzkoušet včelí činnosti – sbírat pyl, létat po louce nebo si

zatančit na písničku.

kousky vlny
provázky
huňaté drátky

POPIS

velký balíček piškotů (240 g)

50 g cukru moučka

50 g drcených oříšků (vlašských nebo lískových)

80 g másla

3 lžíce kakaa

4 vrchovaté lžičky marmelády

kokos na obalení kuliček

miska a lžíce na míchání těsta

váleček na nudle

volitelně mikrotenové sáčky na drcení piškotů

malé košíčky na muffiny

fotografie plodových komůrek s bochánky a nakladenými vajíčky (PŘÍLOHA 3.4)

Aktivita č. 4: Sladký bochánek               

Cíl aktivity: děti si vlastnoručně vyrobí pylový bochánek

Čas: 15 min

Místo: učebna

Pomůcky (pro asi 40 dětí): 
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Včelí maminky chystají pro své děti (larvy) pokojíčky a do každého z nich položí sladký
bochánek z pylu a nektaru, který předtím nasbíraly a nanosily do hnízda. Až se 
z vajíčka vylíhnou larvy, bochánkem se živí. Ukážeme na fotografii (PŘÍLOHA 3.4)
pokojíčky nachystané pro larvy včel zednic. Jednotlivé pokojíčky jsou oddělené –
zazděné přepážkou z hlíny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učitel v míse umíchá těsto z rozdrcených piškotů, másla, cukru, kakaa, oříšků 
a marmelády. Každému dítěti dá kousek těsta, děti vytvarují bochánek, obalí ho 
v kokosu a vloží do košíčku na muffiny. Bude tak připravený k použití při další aktivitě.
Piškoty můžou rozdrtit děti – nasypeme je do dvou sáčků (kdyby se jeden protrhl),
zavážeme, položíme na stůl a rozdrtíme válečkem na nudle. Piškoty lze také v miskách
rukama rozlámat.

POPIS

Aktivita č. 5: Líhnutí larviček zednice Zdenky          

Cíl aktivity: děti si na vlastní kůži prožijí vývoj včely

Čas: 15 min

Místo: učebna

Pomůcky: židle a přes každou látka (deka, závěs, velký šátek) tak, aby splývala ze

sedáku na zem, nebo prolézací tunel a polštáře, košíčky s bochánky z aktivity č. 4
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Učitel spolu s dětmi nachystá pokojíčky – postaví židle vedle sebe do řady a každou

přikryje látkou splývající až na zem. Děti si do vzniklé komůrky pod židli vlezou, schovají

si tam svůj vyrobený bochánek a předvádí, co učitel čte/povídá. Děti během dramatizace

představují nejdřív maminku, pak larvičku a mladou včelu.

Jinou variantu komůrky můžeme vytvořit tak, že si každé dítě vezme polštář, vlezou si do

prolézacího tunelu a polštářem se navzájem oddělí (jakoby zavíčkují).

Víte, jak se narodila zednice Zdenka?
Její maminka nejdřív našla prázdnou
dutinu ve stromě a začala v řadě 
za sebou chystat komůrky. Stěny
každé komůrky pořádně namazala
voskem a slinami, aby dovnitř
nezatékala voda. Pak doprostřed
každé komůrky dala voňavý a sladký
pylový bochánek a na něj nakladla
vajíčko. Každou komůrku zazdila
stěnou z hlíny a kamínků smíchaných
se slinami. 
Po čase se z vajíčka vylíhla larvička
Zdenka a začala se živit bochánkem.
Rostla a rostla, až jí byl pokojíček
malý. Pak se zakuklila a usnula. Spala
a spala a zdálo se jí, že venku fouká
studený vítr. A opravdu, venku byl
nejdřív podzim a pak zima. Zdenka
všechno sladce prospala zachumlaná
ve svém pokojíčku. 
Na jaře ji probudilo teplé jarní sluníčko
a z okolních komůrek se už ozývalo
kousání a škrábání, jak se její sestry
prokusovaly z pokojíčků ven. Honem
se dala do práce, prokousala se
stěnou, vylezla ven z dutiny a frrr –
letěla ven za sluníčkem.

POPIS
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Zednice používají pro stavbu hnízda hotové dutiny – například prázdné chodby ve dřevě
po broucích, štěrbiny ve zdi, nebo třeba ulity plžů. Zabydlí i gumové hadice, bambusové
tyčky nebo stébla rákosu. Jednotlivé buňky staví za sebou a oddělují přepážkami, které
upěchují z hlíny, rozmělněné slinami.
 
Čalounice vystýlají hnízdo kolečky, která vykusují z listů stromů – z vrb, bříz, habrů atd.
Kusy listů srolují buď do země, nebo do trouchnivějícího dřeva ve stromě. (Děti si
vytrhají kolečka z listů, vyhrabou díru v písku a dutinu listy vystelou. Jako pomůcku jim
můžeme dát ruličku od toaletního papíru.)
 
Vlnařky vystýlají hnízdo chlupy z rostlin.
 
Maltářky si na zdech a skalách stavějí komůrky slepené z pevné směsi písku a slin. 
 
Pískorypky hnízdí v zemi, nejraději v písčité, kde si vyhrabávají chodbičky. Často je
spojených více hnízd dohromady.
 

POPIS

Aktivita č. 6: Včelí pokojíčky       

Cíl aktivity: děti si vyzkouší vyrobit hnízda včel a seznámí se přitom s rozmanitými

hnízdními strategiemi včel samotářek

Čas: 20 min

Místo: zahrada, pískoviště

Pomůcky: přírodniny, obrázky včelích hnízd (PŘÍLOHA 3.6), volitelně ruličky 

od toaletního papíru

 

 

Ukážeme dětem různé typy hnízd, které si samotářky staví (PŘÍLOHA 3.6). Děti si pak

nasbírají přírodniny a samy zkouší postavit hnízda pro včely samotářky. 
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Aktivita č. 7: Trubci hledají nocleh                         

Cíl aktivity: děti zjistí, jak samečci včel (trubci) přečkávají noc
Čas: 10 min
Místo: venku – zahrada nebo dvorek se stromy nebo keři
Pomůcky: žádné
 
 
 
Učitel dětem vysvětlí, jak si trubci hledají místo na spaní. Pokud nenajdou vhodnou
škvíru nebo místo, kam by si mohli zalézt, prostě se pevně zakousnou kusadly do
jakékoliv rostliny, často do trávy, celou noc se jí kusadly drží a takto odpočívají. Učitel
povídá, co se děje přes den, děti pobíhají okolo. Když se ozve „je noc“, musí se zastavit
a chytit se rukou jakékoliv rostliny nebo pověsit za větev stromu.
 
Povídání:
Je den, trubci poletují po louce, hledají, jestli potkají nějakou pěknou včelí slečnu, ale co
to? To je vosa, honem pryč! Rychle uletíme. Uff, neviděla nás. A nastala NOC…
A zase je ráno, trubci mají hlad a hledají nektar a pyl v květech.
 
U většiny samotářek opylují květy pouze samičky. Ale i trubci některých druhů, například
některých zednic (Osmia cornifrons) květy navštěvují, sbírají z nich nektar a pyl 
a přispívají tím k opylování.

POPIS

bílé papíry
nůžky 
tempery
misky na rozmíchání barev 

několik prkýnek 10 x 10 cm (můžeme použít i sololit nebo pevnou lepenku)
silnější provázek
lepidlo Herkules 
tužka 

ruličky od toaletních papírů

Aktivita č. 8: Vyrobte si pestré květy                      

Cíl aktivity: děti si vyrobí vlastní výrobek, který použijí v následující hře
Čas: 15 min
Místo: učebna
Pomůcky: 

 

Pro variantu 1: 

 

Pro variantu 2: 
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Děti si vyrobí květy, které použijeme při následující aktivitě (každé dítě by mělo vyrobit
aspoň tři). Jak vyrobit květy?
 
Varianta 1:
Připravíme si razítka květů. Nachystáme si prkýnka (cca 10 x 10 cm) nebo sololit či
tvrdou lepenku. Na ně si tužkou předkreslíme květ, např. zvonek, pampelišku, kopretinu,
čekanku, a pak na předkreslený květ nalepíme provázek. Tato razítka pak děti namáčí
do barvy a tisknou jimi na papír. Květy si vystřihnou.
 
Varianta 2:
Ruličky od toaletního papíru na jednom konci rozstříháme asi po centimetrech.
Vzniknou zuby, které ohneme ven z ruličky a vytvoříme tak květ. Ten děti namáčí do
barvy a obtisknou ho na papír. Květy si vystřihnou.

POPIS

Aktivita č. 9: Hledání potravy                   

Cíl aktivity: děti si při hře vyzkouší, jak včelám samotářkám ubývá potrava
Čas: 20 min
Místo: venku, volná plocha, trávník, hřiště
Pomůcky: květy vyrobené v aktivitě č. 8 (je potřeba minimálně 3x více květů, 
než je hráčů)
 
 
 

Zahrajeme si na včely, jak hledají květiny se sladkým pylem a nektarem. 
 

1. kolo: 
Na hrací plochu učitel rozmístí všechny květy. Po signálu (zvoneček, píšťalka) děti
(včely) vybíhají a hledají květy, které si po jednom nosí do domečku. Učitel vyhlašuje
postupně, které barvy mají děti sbírat. Např. Kvetou pampelišky, nosíme žluté květy.
Až je děti vysbírají, zavolá: Kvetou zvonky a čekanky, nosíme modré květy. Takto se
vysbírají všechny květy. Včely se najedly dosyta, květů bylo dost.
 

2. kolo: 
Před začátkem dalšího kola učitel řekne, že po louce projela sekačka a květů je méně.
Na hrací plochu rozmístíme jen asi polovinu květů. Sběr probíhá stejně.
 

3. kolo:
Opět projela sekačka. Květů opět rozmístíme o něco méně. Děti mohou sbírat najednou
všechny barvy, ale květy nosí stále po jednom.

POPIS
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4. kolo:
Rozmístíme ještě o trochu méně květů, včely musí květy opravdu pořádně hledat 
a navíc je při tom honí kos (učitel). Kdo je chycen, jde se „vyléčit“ do domečku k paní
učitelce a po vyléčení (3 dřepy) se může znovu pustit do hledání květů.
 
Dřevobytka pryskyřníková chystá pylové bochánky pro larvy výhradně z pylu a nektaru
pryskyřníků, proto ji velmi ohrožuje posečení celé louky najednou. 
 
Dřevobytka zvonková je svým vývojem vázaná na zvonky. Dospělci se dokážou živit
na několika druzích rostlin, ale pro svoje larvičky vytvářejí zásoby potravy pouze 
z nektaru a pylu různých druhů zvonků. 
 
Pískorypka jestřábníková sbírá nektar a pyl pouze ze žlutých květů hvězdnicovitých
rostlin. Upřednostňuje květy jestřábníků, prasetníku, máchelky a škardy.
 
I mnohé jiné samotářky jsou úzce vázané na konkrétní rostliny, jmenují se podle nich:
maltářka jetelová, zednice hadincová, pískorypka mochnová, pískorypka chrastavcová,
pelonoska hluchavková, čalounice mateřídoušková, chluponožka čekanková.

plechovka (např. od kukuřice, hrášku

juta nebo jiná látka na polepení
lepidlo
rákosová stébla
suché stonky křídlatky
duté stonky bezu černého

Aktivita č. 10: Vyrobte si s dětmi hmyzí hotel

Cíl aktivity: děti si vyrobí vlastní výrobek a aktivně prospějí včelám samotářkám
Čas: 45–60 min
Místo: učebna
Pomůcky: 

     nebo kondenzovaného mléka, cca 400 ml)

 
 
 
Plechovku nejprve polepíme látkou. Pak si nastříháme stébla a stonky bezu, křídlatky
a/nebo rákosu na výšku plechovky. Rozmícháme si trochu sádry a stonky postupně
lepíme na dno plechovky, až ji celou hustě vyplníme. Tento jednoduchý hmyzí příbytek
připevníme do výšky asi 1 m na vhodné místo např. k zahradnímu domku nebo na plot.
Protože většina včel je teplomilná a světlomilná, je třeba hmyzí domek umístit tak, aby
byl po část dne vystaven přímému slunci. 

zahradnické nůžky
sádra
voda
provázek
drát
nůžky

POPIS
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Lepší je orientace na východ než na západ,
protože včely jsou aktivnější dopoledne.
.
Řadu dalších praktických námětů na výrobu
hmyzích hotelů a zajímavých informací 
o tom, kam hotely umístit a jak se o ně
starat, najdete v knize Petra Bogusche
Domečky pro včely a užitečný hmyz.
 

Prostředí vhodné pro včely
 
Pro divoké živočichy je velmi důležitá rozmanitost prostředí. Dopřejme jim květnaté
trávníky, ovocné i doupné stromy, divoká křoviska, skalky s voňavými rostlinami nebo
zídky z kamenů, nebo třeba mokřad nebo zahradní jezírko. Takové prostředí může
sloužit jako úkryt či zimoviště pro mnoho druhů hmyzu a bezobratlých, hnízdiště pro včely
a jejich příbuzné.
 
Jako úkryt a domov může hmyzu a bezobratlým živočichům dobře posloužit i kout
zahrady bez údržby, tzv. „divočina“. Jedná se o prostor v zahradě, se kterým záměrně
neděláme nic. Tento kus pozemku je ponechán divoké přírodě, aby s ním dělala, co umí.
Mnoho druhů včel a jiných blanokřídlých může najít hnízdiště v hromadách dřeva,
dřevěném plotě, rezervních taškách uložených na zahradě nebo v hromadách písku a
hlíny. Bohaté na různé hnízdící druhy jsou rákosové rohože na plotech, rákosové střechy
nebo treláže z dutých bambusů.
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Děti vysvětlí, proč je pro louky důležité kosení a pasení.

Anotace: 
Děti se prostřednictvím příběhu a navazujících výtvarných, pohybových, tvořivých 

a dramatických aktivit seznámí s významem luk v krajině. Pochopí, proč luk ubývá

a jak se o ně starat, aby byly pestré, zdravé a poskytovaly domov rozmanitému hmyzu.

 

Cíle:
1) Environmentální cíle programu:
Děti pochopí význam luk a důležitost kosení a pasení pro zachování přírodní rozmanitosti

a zdravé krajiny.

 

2) Měřitelné výstupy:

 

  

LUČNÍ ORCHESTR
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Poznají a pojmenují 4 luční rostliny.
Na příkladě vysvětlí pojem biodiverzita – přírodní rozmanitost.  
Každé dítě přispěje ke zvýšení biodiverzity zasetím semínka místního, resp.
původního druhu rostliny.

 
Věk: 6–8 let
 

Aktivita č. 1: Čtení příběhu

Cíl aktivity: motivace dětí a navození tématu louka
Čas: 15–20 min
Místo: učebna 
Pomůcky: knížka Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka
 
 
 
Učitel dětem přečte příběh Luční orchestr. Potom jim k příběhu dává otázky a děti
hledají odpověď.
 
Příklady otázek: 
Kde létají motýli jako Rusalka? Proč se Rusalka ztratila? Kde byl zbytek orchestru? Proč
čekal u souseda Jožky? Kdo se pásl u souseda Jožky na jeho louce?
 

POPIS
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1x plátno přírodní barvy (doporučená velikost 2 x 2 m)
zelená látka nastříhaná na kousky velikosti cca 10  x 10 cm (dostatek kousků, aby se
zapojily všechny děti ve třídě)
klacíky (dostatek, aby se zapojily všechny děti, které představují kozy) 
obrázkové karty ovcí a koz, s provázkem na pověšení na krk (PŘÍLOHA 4.2)
košík
zvoneček

Aktivita č. 2: Pastva na louce

Cíl aktivity: děti si uvědomí, proč jsou pro louky důležitá pasoucí se zvířata
Čas: 10 min
Místo: učebna/venku 
Pomůcky: 

 
 
 
Učitel si připraví jedno plátno přírodní barvy, na které rozsype kousky nastříhané zelené
látky a klacíky. Nastříhané kousky zelené látky a větvičky představují louku zarostlou
vyšší trávou a křovinami. Ty přerůstají květiny, a tak jim nedopřejí dost místa a sluníčka.
 
Rozdělíme děti do 2 skupin. Jedna bude představovat ohradu (cca 4–6 dětí), přičemž
tyto děti se postaví do půlkruhu za zády zvířat a drží se za ruce jakožto pevná ohrada.
Druhá skupina (zbytek dětí) bude představovat pasoucí se zvířata – ovce a kozy. Každé
dítě z této skupiny obdrží 1 kartu s obrázkem ovce nebo kozy (symbolizující přeměnu
dítěte na pasoucí se zvíře) a zavěsí si ji na krk. Děti ve skupině postavíme podle zvířat
do zástupu za sebou, takže vzniknou dva zástupy – jeden pro ovce a druhý pro kozy.
Ovce sbírají pouze kousky zelené látky (trávu), kozy mohou sbírat zelenou látku (trávu)
a klacíky (okusují křoviny).
 
Na předem dohodnutý povel učitele (např. zapískání nebo zvuk zvonku) vyběhne vždy
první dítě z každého zástupu a může vzít pouze 1 kousek zelené látky / 1 větvičku 
z louky a pak se vrátí zpět do ohrady, tedy na konec svého zástupu. Pokračujeme tak
dlouho, aby se vystřídaly všechny děti. Na nasbíraný materiál můžeme použít košík, do
kterého děti budou všechno sbírat.
 
Učitel/učitelka (u starších dětí můžeme pověřit tímto úkolem jedno dítě) se může
proměnit na ovčáckého psa, aby dával pozor na zařazení se dětí a vyběhnutí dalšího
dítěte. Dává tedy pozor, aby se mu ovce a kozy nezaběhly. Další dítě vyběhne až tehdy,
když doběhne předchozí a postaví se na konec své řady.
 

POPIS
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Zadrzechnie
Na závěr všechny pochválíme, protože společně pomohli prosvětlit zarostlou louku. Na
takové louce mohou nyní růst různé jiné květiny, kterým dosud chybělo sluníčko. Tuto
aktivitu můžeme zopakovat i po přidání kvítků na louku (aktivita č. 4), abychom ukázali,
že ovce a kozy potřebujeme průběžně, resp. stále (dle situace popsané výše) a ne
pouze jednorázově.

1x plátno přírodní barvy (v případě, že koberec ve třídě je vícebarevný a nebudou na
něm vidět kusy látky symbolizující trávu)
látka zelené barvy nastříhaná na kousky (min. podle počtu dětí ve třídě), klacíky (min.
pro všechny kozy, které okusují i   křoviny)
obrázkové karty s provázkem na zavěšení na krk – ovce, koza (z předchozí aktivity  
 č. 2) a sekáč (PŘÍLOHA 4.3), počet obrázků připravíme podle počtu dětí
2x malá plastová hokejka (bude představovat kosu)
provázek/stuha min. 3x po 2 m
CD přehrávač, resp. MP3 s nahrávkami koseckých písní
fotka velké sekačky (PŘÍLOHA 4.3)

Aktivita č. 3: Kosení luk

Cíl aktivity: děti si uvědomí, proč je pro louky důležité kosení
Čas: 15–20 min
Místo: učebna/venku 
Pomůcky:

 

 

 

Trávu nasbíranou v předchozí aktivitě č. 2 (kusy zelené látky) učitel vysype na přírodní
plátno nebo ve třídě na koberec. Poté, co se zvířata napásla, přijdou sekáči. Ty
představují děti, které v aktivitě č. 2 tvořily ohradu (4–6 dětí). Na krk si pověsí obrázek se
sekáčem. Učitel stuhou nebo provázkem naznačí pásy, aby sekáče navedl na správný
směr sečení. Později už může kusy zelené látky pouze rozházet a děti zkusí sekat samy
a držet svůj pás.
 
Vysvětlíme si, že se seče od kraje směrem do středu (resp. z jedné strany louky na
druhou), aby zvířata ukrývající se v trávě mohla včas utéci (hlodavci, hnízdící ptáci
apod.). Pokud děti necháme sekat mimo plátno, pouze na koberci, sekáme od jednoho
okraje ke druhému.
 
Uvedeme tuto aktivitu slovy, že zvířata se přes zimu nepasou (podle toho, jak tuhá je
zima), protože tráva je pod sněhem, a proto je třeba ji nakosit předem do zásoby. Lidé
se o zvířata starají, takže jim poskytnou na zimu příbytek a potravu – seno, které 

POPIS
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Samice pszczół samotnic przygotowują gniazda dla swojego potomstwa (larw). W każdej
komorze umieszczają wcześniej zebrany słodki pyłek i nektar. Służą one jako pokarm dla
młodych pszczół.

nasečou a nasuší přes léto. Seno slouží jako potrava i jako podestýlka. Zatímco tedy
zůstanou ovce a kozy v uzavřené stáji (sednou si na určené místo ve třídě), sekáči 
s kosami resp. hokejkami mohou jít nakosit trávu na zimu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybereme dvě děti, které se postaví vedle sebe a budou „sekat“ podle následujících
pravidel. Seká se hokejkou tak, že odhazujeme „nakosené“ kusy trávy na jednu stranu.
Kosu je třeba držet co nejníže, aby se mohla posekat všechna tráva a sekáči na jeden
záběr posekali co nejvíc. Necháme postupně sekat všechny děti, které představují
sekáče,  tzn. můžeme 2–3 krát vysypat kousky látky představující trávu na
plátno/koberec. Hra může představovat i výzvu: Který ze sekáčů bude první, ale zároveň
bude mít pořádně posečený svůj pás louky (tj. sklizeny všechny kousky zelené látky ve
svém pásu)? 
 

V průběhu této aktivity zmíníme, že na louce je mnoho druhů rostlin. Oblíbené a výživné
jsou zejména jetele, šťavnatá pampeliška lékařská či výživné trávy, které rostou rychle 
a často do velké výšky (možná i vyšší než děti) jako např. lipnice luční až do výšky 130
cm. Jsou tedy důležitou potravou pro pasoucí se zvířata a sekají se více než jedenkrát
ročně. Na dokreslení atmosféry pustíme během sečení jako pozadí kosecké písně.
 

Když už máme trávu posečenou, tak ji můžeme společně usušit. Všichni pořádně
zafoukáme na hromádku a můžeme ji párkrát přeházet na znamení lepšího usušení.
Posečená a přirozeně usušená tráva se jmenuje seno (neplést se slámou).
 
Závěr: Proč a kdy potřebujeme sekáče na sečení? Aby měla hospodářská zvířata v zimě
co jíst, seno slouží jako podestýlka a zároveň potrava. Ženci dnes sekají zejména tehdy, 
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obrázky květin rostoucích na loukách (jetel luční, pampeliška lékařská, mák vlčí,
zvonek broskvolistý) určené k vymalování (PŘÍLOHA 4.4). Nejlepší je mít květiny
větších rozměrů (např. formátu A5 nebo podle velikosti plátna). Z každého kvítku
máme i jeden předem vymalovaný jako předlohu, doporučujeme ukázat i reálné
fotografie.
pastelky
nůžky

Aktivita č. 4: Vytvořme si louku plnou květin

Cíl aktivity: děti si vyrobí květiny, přičemž si procvičí motorické dovednosti a zapojí
vlastní tvořivost
Čas: 15–20 min
Místo: učebna
Pomůcky:

 
 
 
Než každému dítěti rozdáme jeden kvítek, ukážeme ho všem a řekneme nahlas jeho
název. Spolu s dětmi si ho následně zopakujeme. Děti budou obrázky květin
vymalovávat podle předlohy, přičemž nevadí, pokud se nebudou kvítky s předlohou
přesně shodovat. Po vymalování si děti mohou květy vystřihnout. Na konci se
k zopakování názvů kvítků vrátíme např. přes barvy. Učitel postupně vyzve děti, které
měly žluté, červené, růžové, modrofialové kvítky, ať se k nim postaví, a pokaždé se
zeptá, jak se květiny jmenují. V další aktivitě budeme vymalované a vystřižené kytičky
ukládat na plátno.

POPIS

 
když nemají jako pomocníky zvířata, když jsou louky na místech těžko přístupných pro
stroje nebo když nejsou louky moc rozlehlé. Jinak se dnes využívají velké sekačky –
ukážeme fotku sekačky.

jednobarevná látka/šátek symbolizující pole (např. žlutá jako řepka olejná), nejlépe 

Aktivita č. 5: Pestrá louka či jednotvárné pole?

Cíl aktivity: děti si uvědomí, jaký je rozdíl mezi polem s jedním druhem rostliny
(monokultura) a druhově rozmanitou loukou
Čas: 10 min
Místo: učebna
Pomůcky:

na zakrytí poloviny plátna (velikost přizpůsobíme plátnu) a zelená látka/šátek
symbolizující louku, na zakrytí druhé poloviny plátna
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2 obrázky zeleniny, dětmi neoblíbené a pouze jednobarevné, např. růžičková
kapusta, cibule (PŘÍLOHA 4.5) 
3 obrázky zeleniny, u dětí oblíbené např. mrkev, hrášek a kukuřice (PŘÍLOHA 4.5).
Možnost použít čerstvou zeleninu nebo plyšové alternativy, např. z IKEA.
2 obrázky resp. reálné fotografie jednobarevného monokulturního pole a pestré louky
rozměru min. A4–A3 (PŘÍLOHA 4.5)
magnety – 2 ks na každý květ

 
 
 
Pedagog předem překryje polovinu přírodního plátna jednobarevnou látkou/šátkem
(představuje pole s 1 plodinou) a druhou polovinu zelenou látkou, což představuje louku.
Když mají děti vymalované a vystřižené květy, vyzveme je, aby přistoupily k plátnu 
a poskládaly (zasadily) své květiny na zelenou volnou plochu. Květiny můžeme na plátně
zafixovat z obou stran magnetem. Potom poukážeme na rozdíl v barevnosti každé
poloviny. Zeptáme se jich, která část je hezčí a barevnější. Ukážeme jim obrázky či fotky
louky a pole. Louku a pole můžeme přirovnat k našemu talíři s jídlem. Když je talíř plný
pouze jednoho typu jídla, není takový pestrý a možná ani takový chutný. Komu by
chutnal talíř plný cibule? Když si však můžeme vybrat z různé zeleniny, každý z nás by
si našel něco, co mu chutná. Podobně je to s hmyzem. Na pole plné pouze žlutých květů
(např. řepky) poletí pouze ten hmyz, kterému chutná nektar těchto květů. Na louku plnou
různých květin však přiletí i různý jiný hmyz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozložíme obrázky zeleniny po třídě a úkolem dětí je postavit se k tomu obrázku
zeleniny, která jim chutná nejvíce. Zmíníme, že čím je strava pestřejší, tím je pro nás 
i zdravější. Proto je dobrý příklad právě rozmanitá zelenina.

POPIS
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samostatné obrázky 4 druhů květin z aktivity č. 4.
zalaminované obrázky (podle počtu dětí) barevných květin rostoucích na loukách
(jetel luční, pampeliška lékařská, mák vlčí, zvonek broskvolistý) spolu s jedním
opylovačem, např. babočka admirál, včela medonosná, čmelák luční, zlatohlávek
zlatý (PŘÍLOHA 4.6)

Aktivita č. 6: Rozmanitá louka jako domov pro opylovače

Cíl aktivity: děti určí 4 druhy hmyzu žijícího na louce a uvědomí si význam rozmanitosti
louky
Čas: 10 min
Místo: učebna/venku, podle počasí
Pomůcky:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitel si připraví zalaminované obrázky květů (PŘÍLOHA 4.6), stejné jako dal dětem 
k vymalování v aktivitě č. 4, přičemž na květech už sedí různí opylovači. Připravíme pro
každé dítě jeden květ s opylovačem. Dětem ukážeme obrázky 4 druhů květin a spolu si
zopakujeme jejich názvy.
 

POPIS

Na závěr si spolu zopakujeme, která část louky je zdravější. U jednobarevné látky/šátku
dětem vysvětlíme, že pole potřebujeme na pěstování plodin. Mysleme však na to, že
krajina je zdravá a poskytuje domov množství živočichů, pokud je rozmanitá. Proto se
snažíme střídat pole s přírodní krajinou např. loukou nebo s pásy stromů či keřů.
Následně navážeme na různorodost a zeptáme se Kam přiletí více druhů hmyzu?
Poděkujeme dětem, že vyrobily krásnou barevnou a zdravou louku plnou květin, které
nyní přilákají i množství hmyzu.
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Pak si spolu pojmenují opylovače – hmyzí pomocníky. Během seznamování s opylovači
společně napodobíme i jeho pohyb. Pak všem dětem rozdáme obrázky květů s hmyzem.
Tyto obrázky děti pokládají na stejné květy na plátně tak, aby je překryly. Vždy, když dítě
jde položit květ s hmyzem, napodobí jeho pohyb a společně si zopakujeme název hmyzu
(podle věku můžeme i zopakovat název květu). Květy s hmyzem můžeme pokládat
podle druhu. Např. nejdřív půjde skupina, která má motýly. Napodobí pohyb motýla a
řekne název hmyzu, který má na květu. Zeptáme se dětí, proč nám přibyl na louce i
hmyz. Prostřednictvím aktivity děti pochopí, že je to i díky množství květů, které na louce
přibyly. Je to důkaz rozmanitosti (mnoho různých druhů rostlin a živočichů) 
a toho, že naše louka je zdravá.

pro každé dítě malý květináč s otvorem na spodní straně a misku nebo tác na
položení všech květináčů
semínka místních druhů květin – nejlépe různě barevné (měsíček lékařský,
pomněnka úzkolistá, len setý, yzop lékařský...)
zemina
igelitová podložka / PVC ubrus / staré noviny na stůl – v případě setí květin v
místnosti
pro MŠ – obrázky: slunce, voda, země/hlína, průřez půdou (pro lepší pochopení)
fix/tužka na podpis květináčů

Aktivita č. 7: Zasaďme si semínko

Cíl aktivity: děti přispějí ke zvýšení rozmanitosti rostlin a hmyzu kolem sebe
Čas: 10–15 min
Místo: učebna/venku 
Pomůcky:

 
 
 

Vysvětlíme dětem, že mnoho prostoru kolem nás využíváme my lidé, proto si ho
přizpůsobujeme. Zeptáme se dětí, co dáváme na zem, aby po ní mohla jezdit auta
(asfalt). Je to velmi pevný materiál, přes který rostliny neprorostou. Na zahradě zase lidé
často dávají přednost golfovému trávníku, který posekají, jakmile trochu povyroste.
Vyženou tak důležitých opylovače, kteří nemají místo k rozmnožování, ani dostatek
potravy. Abychom pomohli opylovačem jako např. motýlům a včelám i ve městě,
vysadíme si doma na okně, balkóně nebo na zahrádce květiny, na kterých si může
takový hmyz nasbírat potravu – pyl a nektar. Nyní společně zasadíme semínka květin, 
o které se budeme starat a můžeme pak na nich pozorovat tento užitečný hmyz.
Nejprve si vysvětlíme, co květiny potřebují. Kde rostou semínka květin? V zemi. Co
potřebují, aby vyrostla? Podívejte na oblohu. Slunce. A co ještě určitě potřebují, aby
neměla žízeň? Vodu. Při každé odpovědi ukážeme obrázek.
 

POPIS
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Než začneme s květináči pracovat, žáci si je podepíší. Pak přejdeme na samotné setí.
Pokud sejeme venku, můžeme dětem nechat pytel/nádobu se zeminou volně otevřenou,
dáváme však pozor, aby zeminou neplýtvaly. Naplníme si květináče zeminou do tří
čtvrtin. Zeminu dovnitř nepěchujeme, pouze nasypeme. Dětem vše nejprve ukáže učitel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak si prstem vyhloubíme do zeminy dírku,
abychom vytvořili místo pro semínka. Pak si
každý vezme asi 3 semínka (z jedné konkrétní
rostlinky např. 3 semínka měsíčku), která
dětem rozdělí učitel. Semínka nasypeme do
dírky a jemně zasypeme hlínou. Je dobré
semínka zalít vodou tak, aby substrát zůstal
vlhký, ale ne mokrý. Květináče se zasazenými
semínky položíme ven na balkón nebo na
slunečný okenní parapet.

přírodniny – kamínky, makovice se semínky, dřevěné klacíky atd.
obrázky cvrčka polního, kobylky zelené apod.
nahrávky zvuků louky (např. cvrček polní, kobylka zelená a včely na louce, pro
navození atmosféry) 

Aktivita č. 8: Luční orchestr
Cíl aktivity: uvědomit si pestrost louky i prostřednictvím rozmanitých „lučních“ zvuků,
závěrečná reflexe – opakování nových poznatků a zdůraznění možnosti pomáhat a řešit
situace
Čas: 10 min
Místo: učebna/venku, podle počasí
Pomůcky:

 
 
 
Učitel navodí atmosféru louky puštěním nahrávky s různými zvuky louky. Zeptá se dětí,
jaké zvuky mohou slyšet na louce. Kdo vydává tyto zvuky? Poznají některý druh hmyzu,
který tyto zvuky vydává? (např. cvrkot cvrčků polních, bzukot čmeláka apod.). Následně
navede děti, aby si vzpomněly na luční orchestr, který byl v příběhu. Orchestr hrál každý
rok Ódu na radost Ludwiga van Beethovena. My zde luční hmyz sice nemáme, ale
můžeme využít věci z přírody, které najdeme i na louce. Každé dítě nyní dostane do
rukou jeden druh přírodniny, sedneme si na koberci nebo venku na trávě do kruhu

POPIS
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a každé dítě podle vlastní fantazie představí svůj hudební nástroj. Pak společně
vybereme rytmickou píseň s tématem květů nebo jara a v doprovodu zpěvu si spolu do
rytmu budeme plácat, ťukat, foukat, bubnovat nebo šoupat s přírodninami. Vytvoříme tak
vlastní luční orchestr.
 
Na závěr zůstaneme ještě chvíli sedět v kruhu. Spolu s Rusalkou dětem poděkujeme 
(u mladších dětí jménem celé luční říše) a zeptáme se: Proč a pro koho je louka
důležitá? Proč je pro louky třeba pastvy a sečení? Které 4 luční rostliny znáte? Co je
podle vás rozmanitost? Vždy, když zazní správná odpověď, můžeme zahrát/zabubnovat
nástroji. Učitel uzavře program slovy: Věřím, že i díky vám, děti, bude naše krajina 
i naše louky pestré a plné užitečných opylovačů.
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Anotace: 
Na skutečném environmentálním problému migrace ryb a skrze různé aktivity

představíme dětem řeku a vliv lidských aktivit na život dříve hojně rozšířené ryby vyzy

velké.

 

Cíle:
1) Environmentální cíle programu:
Děti nabudou znalosti v oblasti říčního ekosystému, kde se vyza vyskytuje, seznámí se

s hlavními znaky tohoto ekosystému a uvědomí si jeho důležitost. Porozumí termínu

migrace a tomu, jak lidské zásahy mohou ovlivňovat život v řekách.

  

VELKÁ CESTA

43 ZPĚT NA OBSAH



Aktivita č. 1: Čtení příběhu
Cíl aktivity: motivovat děti
Čas: 15 min
Místo: učebna (nebo venkovní učebna)
Pomůcky: knížka Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka
 
 
 
 
Učitel přečte z knihy kapitolu Velká cesta.
 

Děti popíšou, kde teče Dunaj, jaká má specifika a dokážou pojmenovat nejméně dva
jeho obyvatele.
Dokážou svými slovy vysvětlit pojem migrace a ohrožený druh.
Dokážou vysvětlit, jak jsou ryby přizpůsobeny životu ve vodě.
Vlastnoručně si vyrobí vyzu velkou z papíru.

2) Měřitelné výstupy:

 
Věk: 6–8 let
 

POPIS
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knížka Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka
přehrávač MP3 se zvukem řeky
minimálně dva asi 3 metry dlouhé a půl metru široké pásy látky nebo nabarvené gázy
symbolizující řeku a její ramena
přírodniny z řeky a jejího okolí (říční mušle, pírka kačen, ulity okružáků atd.)
modrý provázek na ohraničení moře
fotografie Dunaje v Bratislavě a fotografie delty Dunaje (PŘÍLOHA 5.2)

Aktivita č. 2: Evokace tématu migrace
Cíl aktivity: evokace – vytvořme si a poznejme říční ekosystém – rodiště vyzy
Čas: 15 min
Místo: učebna (nebo venkovní učebna), na zemi
Pomůcky: 

 
 
 

POPIS

Učitel se ptá dětí na otázky související s příběhem. Začíná simulací říčního prostředí
tak, že pustí zvuk řeky a naváže na příběh: Pamatujete si, kde se příběh odehrával? Na
řece Dunaji. Vytvoříme s dětmi řeku pomocí modré látky a doplníme ji přírodninami,
označíme fotografií Bratislavu a místo, kde se řeka vlévá do moře (PŘÍLOHA 5.2), moře
ohraničíme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komu Tola, Pola a Rošťák pomáhali? Rybě Sáře a jejím přátelům. Vezmeme velkou
polštářovou rybu nebo A4 barevný obrázek vyzy, představující Sáru. Představte si, že
jste takto obrovská ryba! Ví někdo z vás, kolik měří dospělá vyza? Pojďme si to ukázat.
Když žák ZŠ měří zhruba 1,5 metru, postaví se vedle sebe 5 žáků a rozpaží ruce, 
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dosáhneme velikosti dospělé vyzy, tj. asi 8 metrů. Děti se poté chytí po pěti za ruce a
vytvoří „hady“ symbolizující délku vyzy. Učitel vyzve děti, aby takto spojené plavaly
řekou. A odkud připlula vyza Sára? Z dalekého Černého moře, místo si děti ukážou na
modelu na zemi. Vytvořený model Dunaje ponecháme pro následující aktivitu. 

mapa migrace vyzy velké (PŘÍLOHA 5.3)
lavice
barevné papírové (kartonové) makety dunajských ryb minimálně v počtu žáků
(PŘÍLOHA 5.3)
1 dřevěný kolíček pro každou vyzu (1 kolíček na 5 dětí)
2 štítky z filcu pro každou vyzu (2 štítky na 5 dětí) 
1 papírová maketa ocasu pro každou vyzu (PŘÍLOHA 5.3) 
žlutý provázek na označení oblasti tření ryb
fotografie přehrady Gabčíkovo (PŘÍLOHA 5.3)

Aktivita č. 3: (Ne)bezpečné putování
Cíl aktivity: seznámit se s vyzou a pojmem migrace; pochopit hlavní důvody migrace
některých živočichů – ryb – na konkrétním příkladě
Čas: 20 min
Místo: učebna
Pomůcky: 

 

POPIS
 

Učitel se ptá: Pamatujete si, proč uplavala Sára a její kamarádi tak dlouhou cestu z moře
až k Bratislavě? Chtěla tam naklást vajíčka – jikry, aby zachovala svůj rod, jak to dělaly
už jejich babičky. Ukážeme mapu migrace vyzy (PŘÍLOHA 5.3). Její rod je velmi starý,
vyzy velké jsou tu už 200 milionů let , proto se jim říká „žijící fosilie“. 
 
Než se vydáme na cestu, je velmi důležité si zapamatovat, co je potřeba, abychom tak
dlouhou pouť přežili. POTRAVA – musíte něco ulovit. Čím loví ryby? Pusou, kterou bude
představovat tenhle kolíček. A co asi loví tyhle velké ryby? Loví menší ryby žijící v Dunaji.
Poznáte nějaké?
 
Učitel postupně ukazuje dětem různé druhy ryb na maketách v životní velikosti
(PŘÍLOHA 5.3) a volně je rozmisťuje na řeku vytvořenou v aktivitě č. 2. Učitel vyzve děti,
aby se chytly do hadů po pěti a vytvořily vyzu. Každé dítě ve skupině bude mít funkci:
první dítě představuje „pusu vyzy“, dostane do ruky kolíček a jeho úlohou je chytit
kolíčkem na cestě alespoň jednu rybu. Druhé dítě představuje „žábry“, kterými ryby
dýchají a otevírá a zavírá ústa. Třetí a čtvrté dítě dostane na tělo štítek, který představuje
kostěné štítky, které mají skutečné vyzy na těle a které je chrání. Páté dítě představuje 
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ocas, upevní si na sebe papírovou maketu ocasu (PŘÍLOHA 5.3) a kormidluje s ním ze
strany na stranu. Každá část těla má velký význam pro přežití při dlouhém putování. Pro
menší děti můžeme úkoly vyz zjednodušit tak, že kolíček dostane každé dítě a nebudou
mít žádné další funkce.
 
Před začátkem migrace musí být dětem jasné, kde je řeka (modrá látka na zemi), kde je
místo, kam putují – oblast tření – u fotografie Dunaje v Bratislavě – označíme žlutým
provázkem, a kde je moře (za modrým provázkem). Učitel to ještě jednou dětem
zopakuje. Na hru se využije celý prostor místnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. kolo – Plaveme jako vyzy
Je podzim a než se vydají na cestu, setkají se všechny vyzy na shromaždišti v moři (za
modrým provázkem). Jejich cílem je bezpečně plout proti proudu řeky k Bratislavě (nad
hranici označenou žlutě). Děti si udělají zkušební plavbu. 
 
2. kolo – Hledání potravy
Aby vyzy přežily dlouhou cestu, musí ulovit potravu, tedy chytit dřevěným kolíčkem
alespoň 1 rybu. Když připlavou do oblasti třetí, učitel zkontroluje, která vyza potravu má 
a která nic neulovila a zemřela hlady. Potom se vydají zpět do moře, přičemž platí stejná
pravidla.
 
3. kolo – Nebezpeční pytláci 
Může vyzu na cestě něco ohrozit? Pamatujete, co ohrozilo Sáru, když se setkala s Tolou, 
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Polou a Rošťákem? Buldoci – pytláci! Já (učitel) – budu představovat pytláka. Učitel
popíše svoji úlohu. Během plavby si sedne k řece a bude pytlák, který loví svýma
rukama. Když se některá vyza přiblíží na dostupnou vzdálenost a pytlák se jí dotkne,
nemůže pokračovat v cestě a zůstane na místě. 
 

4. kolo – Přehrada
Učitel přehradí řeku lavicí tak, aby se děti nemohly dostat na druhou stranu. Učitel se
zeptá: Co představuje lavice? Přehradu, kterou nedokážou bezpečně překonat 
(v pohádce vodní dílo Gabčíkovo, ukážeme fotografii této přehrady (PŘÍLOHA 5.3),
nejspodnější je však přehrada Železná vrata asi 860 km od ústí řeky Dunaj do Černého
moře). Ta tedy vyzy úplně zastavila a nemohou se dostat do oblasti tření. Jak se děti
zachovají? Jak se cítí skutečné vyzy? Jsou zmatené. Co můžeme udělat, abychom jim
pomohli? Navážeme aktivitou č. 4.
 
 

barevné papíry
kusy látek
krepový papír
pastelky 
lepidlo

 
Aktivita č. 4: Vraťme vyzy do řeky
Cíl aktivity: vyrobit si vyzu z papíru a poznat hlavní znaky ryby (vyzy) a její přizpůsobení
na život ve vodě
Čas: 10–15 min
Místo: učebna (nebo venkovní učebna)
Pomůcky: 

 
 
 
Učitel použije aktivitu č. 3 jako oslí můstek: Kvůli pytláctví a výstavbě velkých přehrad
přes řeku Dunaj byly vyhubeny téměř všechny vyzy (celosvětově jsou v Červeném
seznamu IUCN označené jako kriticky ohrožené, na Slovensku jako regionálně
vyhynulé). Vyzy v příběhu říkají, že čekají na řešení, které snad přinesou děti jako jste vy
– dožívají se až 100 let. Má někdo z vás nápad, jak jim pomoci?
 
Návrhy na usměrnění dětí: Pojďme mluvit o významu migrace (zachování rodu daného
druhu – biodiverzita druhů)! Neznečišťujme řeky (starejme se o čistotu v okolí řeky,
vodních toků)! Seznamme i jiné s vyzou (mluvme o ní, ukažme si ji v muzeu, v knihách
apod.). Navrhněme bezpečné cesty/rybovody, kterými vyzy překonají přehrady, ukážeme
dětem příklad rybovodu na obrázku (PŘÍLOHA 5.4.1).

tenký provázek
nůžky
fotografie rybího přechodu (PŘÍLOHA 5.4.1)
fotografie vyzy (PŘÍLOHA 5.4.2)
nakopírované šablony vyzy (PŘÍLOHA 5.4.2)

 

POPIS
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Každé dítě si vyrobí papírovou rybu vyzu. Učitel nejprve promítne nebo ukáže fotografii
vyzy velké (PŘÍLOHA 5.4.2) a připraví pracovní materiál a předlohu pro každé dítě
(PŘÍLOHA 5.4.2). Při této aktivitě si také děti uvědomí typické znaky stavby těla
ryby/vyzy – tmavě šedá barva zad, světle šedá barva na bocích a bílé břicho (pastelky,
barevné papíry), obrovská spodní ústa bez zubů (téměř přes celou šířku hlavy), 4 vousy
na spodní části čelisti (z provázku), kostěné štítky (5 řad štítků – 1 na zádech, 2 na
bocích, 2 na břišní straně – z kartónu), prodloužený nos – rypák, typická ostrá
nesouměrná ocasní ploutev.

Aktivita č. 5: Proč jsou vyzy důležité?
Cíl aktivity: shrnutí a zpětná vazba – upevnění vědomostí, uvědomění si důležitosti
každého druhu a zdůraznění možností řešení skrze pozitivní emocionální prožitky dětí
Čas: 10 min
Místo: učebna (nebo venkovní učebna)
Pomůcky: velká maketa nebo plyšák ve tvaru vyzy velké (bude představovat královnu
Vyzu a lze vyrobit podle PŘÍLOHA 5.4.2), volitelně barevné kartičky na rozdělení skupin
 
 
 
V rámci ukotvení získaných znalostí a ověření cíle programu děti rozdělíme na 4 skupiny
a necháme je krátce a stručně vysvětlit ostatním:
1.  skupina – co je podle nich migrace (Co se ti vybaví, když se řekne migrace? Jaký
živočich a proč migruje?)
2.   skupina – co je to ohrožený druh (Kdy je druh ohrožený? Znáte nějaký?)
3.   skupina – představí řeku Dunaj a minimálně dva obyvatele řeky (Kudy teče? Co roste
u řeky, co v ní žije?)

POPIS
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4.    skupina – jak jsou ryby přizpůsobené na život ve vodě (Podívejte se na jejich tělo –
ploutve, tvar těla, šupiny, žábry…)
 
Na závěr si s dětmi sedneme do kruhu, necháme kolovat královnu Vyzu (na hlavu jí
připevníme zlatou korunku – jako největší rybě, který kdy plavala v Dunaji) a každý, kdo
chce, může nahlas vyjádřit svůj zážitek, nějaký vzkaz řece nebo jejím obyvatelům. Proč
chceme, aby vyza žila nadále v Dunaji? (např. jako důležitá součást biodiverzity řeky).
V reflexi takto necháme děti sdílet dojmy. Jakmile doputuje Vyza až k učiteli, uzavře
program: Věřím, že i díky vám, děti, bude opět jednoho podzimního dne v Dunaji vyza
Sára a její přátelé. Budou putovat proti proudu řeky klást vajíčka a zachovají tak svůj
starobylý rod. Nakonec aktivity nechejte žáky položit/vypustit rybu do řeky.
 
Návrhy na další doplňkové aktivity, které mohou realizovat děti v MŠ/ZŠ i s rodiči:
 
Pravidelné čištění řeky a jejího okolí
 
Návštěva vodního díla Gabčíkovo (anebo jiné přehrady) a Přírodovědného muzea SNM
v Bratislavě – exponát 6,5 m dlouhé vyzy

Aktivita č. 6: Navrhni řešení
Cíl aktivity: poznat možná řešení při pomoci rybí migraci
Čas: 20 min
Místo: učebna 
Pomůcky: fotografie existujících rybovodů/rybích přechodů, papír, nůžky, plastelína,
pastelky
 
 
 
Zaprvé je potřeba vysvětlit dětem, že rybovod je přechod pro ryby a další živočichy 
a představuje náhradní cestu, která jim umožní bezpečně překonat bariéru proti proudu
i po proudu. Ukážeme si fotografie a necháme prostor dětské fantazii a tvořivosti.

POPIS

Aktivita č. 7: Kdo to řekl?
Cíl aktivity: cvičení paměti, které můžeme propojit i s učením cizího jazyka (učení frází)
Čas: 5–10 min
Místo: učebna 
Pomůcky: kniha, vytisknuté obrázky 5 postav z knihy - Tola, Pola, Rošťák, Sára a Pytlák
Buldok (PŘÍLOHA 5.7), karty s výroky postav
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Úkolem dětí je (podle věku) spojovat postavy z příběhu se správným výrokem. 
 
OBRÁZEK – VÝROK
Pes Rošťák: Jak to myslíš, proč jsem přidal? Ty sama jsi křičela, ať přidám!
Vyza Sára: To je od vás moc hezké, ale já musím být pod vodou. U vás na palubě bych
moc dlouho dýchat nevydržela.
Sova Pola: Našla jsem hlídku říční policie. Už se sem blíží. Za pár minut by měli dorazit
na pomoc.
Pytlák Buldok: My? Lovit? Shlukly se kolem nás, jen jsme se bránili.
Kočka Tola: Tak my nalijeme vodu do kabiny a ty do ní skočíš!

POPIS
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Anotace:
Na základě příběhu o zvířatech z různých částí světa a jejich starostech s ubýváním

životního prostředí a potravy se děti seznamují  s klimatickými změnami a s tím, co

způsobují. Zjistí, jak mohou samy pomoci zabránit změně klimatu.
 
Cíle:
1) Environmentální cíl programu:
Děti se dozví o změnách klimatu a pochopí, že je to jeden z největších

environmentálních problémů, kterým dnes lidstvo čelí. Zjistí, jak mohou samy pomoci

zabránit změně klimatu.

  

I MALÍ MŮŽOU 
DOKÁZAT VELKÉ VĚCI 
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Aktivita č. 1: Čtení příběhu
Cíl: seznámit děti s tématem
Čas: 20 min
Místo: učebna
Pomůcky: kniha Dobrodružství Toly, Poly a Rošťáka
 
 
 
Učitel dětem přečte příběh I malí můžou dokázat velké věci. Pak jim pokládá otázky 
k příběhu a děti hledají odpovědi. 
 
Příklady otázek: 
Proč se zvířata společně sešla? Která zvířata byla na setkání? Co je trápilo? Co
napadlo soba Gerta? Proč se musíme starat o naši planetu? Mohou děti bojovat také
proti změně klimatu?
 

Děti chápou rozdíl mezi počasím a klimatem. Umí mezi nimi vysvětlit rozdíly.
Děti vysvětlí, proč se mění klima Země a proč tající ledovce představují hrozbu
nejen pro zvířata, ale také pro lidi.
Každé dítě si vytvoří své vlastní umělecké dílo polární záře.
Děti uvedou příklady, jak mohou snížit negativní dopad na klima a jak jeho
změnu zastavit.

2) Měřitelné výsledky:

 
3) Věk: 6–8 let
 

POPIS
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To są pytania o pogodę, czyli stan atmosfery w danej chwili. Pogoda może się zmieniać
z godziny na godzinę, albo zachowywać się anomalnie w porównaniu do norm
klimatycznych przyjętych dla konkretnego obszaru geograficznego. Opisując pogodę, jak
na przykład w prognozie pogody, zazwyczaj określamy temperaturę, ilość i rodzaj
opadów, prędkość wiatru, zachmurzenie i zjawiska atmosferyczne, np. burze lub
gradobicia.

Aktivita č. 2: Podnebí nebo počasí?
Cíl: děti se naučí rozeznat počasí a podnebí
Čas: 20 min, měsíc na vyplnění kalendáře počasí
Místo: učebna
Pomůcky: kalendář a značky počasí pro každé dítě, nebo do skupin (PŘÍLOHA 6.2.1),
fotografie plodin (PŘÍLOHA 6.2.2), fotografie počasí (PŘÍLOHA 6.2.3) 
a fotografie různých klimatických zón (PŘÍLOHA 6.2.4), 
 
 
 
Co je počasí? Co je podnebí (klima)? Děti obvykle tyto dva termíny zaměňují.
 

1. Učitel se nejprve zeptá: Když ráno vstaneme a podíváme se ven, abychom věděli, jak
se obléknout, kontrolujeme počasí nebo podnebí? Když řekneme, že je deštivo nebo
slunečno, popisujeme počasí nebo podnebí? To jsou otázky ohledně počasí, což je stav
atmosféry v daném čase. Počasí se může měnit v průběhu hodin. Hovoříme také 
o anomáliích počasí, které se odlišují od počasí pro danou zeměpisnou oblast
typického. Když popisujeme počasí, mluvíme obvykle o teplotě, typu a množství srážek,
rychlosti větru, oblačnosti a dalších atmosférických jevech, jako jsou bouře nebo
krupobití.
 

2. Učitel dětem ukáže kalendáře počasí, do kterých si děti mohou následující měsíc
každodenně zaznamenávat počasí pomocí značek (PŘÍLOHA 6.2.1).
 

3) Učitel se zeptá, zda lze podnebí popsat na základě dnešního počasí. Nelze, protože
podnebí je definováno jako dlouhodobý stav atmosféry, což jsou informace
shromážděné meteorology během desítek let. 

POPIS
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Učitel může uvést příklad farmáře, který se rozhoduje, zda má zítra sklízet úrodu.
Rozhoduje se na základě předpovědi počasí. O tom, co bude pěstovat – rýži, maniok
nebo žito, se rozhoduje podle klimatické zóny, kde žije. Rýže má ráda teplo a vlhko
(rýžová pole jsou často zaplavená), maniok roste dobře v tropickém klimatu, zatímco žito
roste nejlíp v mírném klimatu. Učitel může ukázat tyto plodiny na fotografiích 
(PŘÍLOHA 6.2.2).
 

4) Učitel ukazuje dětem fotografie počasí a podnebí (PŘÍLOHA 6.2.3 a PŘÍLOHA 6.2.4)
a ptá se: Který obrázek ukazuje počasí a který ukazuje podnebí?

2 sklenice a 1 víčko na sklenici nebo 2 krabice a 1 víko od krabice
2 teploměry
1 velká deka/přikrývka

Aktivita č. 3: Pokusy s globálním oteplováním
Cíl: děti se dozví o změně klimatu a jejích příčinách
Čas: 40 min
Místo: učebna
Pomůcky: 

 
 
 
Zvířata v příběhu popisovala svoje starosti s ubýváním potravy a domova, které mají
kvůli oteplování planety Země. Víte, proč se Země otepluje? Děti nejprve hledají
odpověď a pak společně provedou dva pokusy.
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1) Učitel vloží teploměr do každé sklenice a poté jednu z nich uzavře víčkem a druhou
nechá otevřenou. Nebo vloží teploměry do krabic a jednu z nich přikryje víkem a druhou
nechá otevřenou. Sklenice nebo krabice se pak postaví na slunce. 
 
Asi po 30 minutách s dětmi otevřeme sklenici (krabici), zkontrolujeme teplotu uvnitř 
a porovnáme ji s teplotou v otevřené sklenici (krabici). Ve které nádobě je teplota vyšší 
a proč? Děti se to snaží vysvětlit.
 
2) Můžeme provést druhý pokus. Postavíme děti těsně vedle sebe a přikryjeme je velkou
dekou. Děti takto zůstanou pár minut. Po sundání deky se dětí zeptáme, kde jim bylo víc
horko. Pod přikrývkou nebo bez ní?
 
Je to podobné tomu, co se stalo se vzduchem v nádobách. Když je nádoba uzavřená,
vzduch uvnitř se zahřeje, protože nádobu zahřívá slunce. Teplo nemůže uniknout kvůli
víku a proto teplota uvnitř stoupá. Totéž se děje s naší planetou. Skleníkové plyny
obklopují Zemi jako přikrývka. Sluneční paprsky mohou projít, ale teplý vzduch se
nemůže ochladit, protože je těžší než skleníkové plyny a nemůže uniknout. Vzduch se
postupně zahřívá a způsobuje změnu klimatu. Proto je snižování produkce a vypouštění
skleníkových plynů tak důležité.
 

2 dostatečně velké nádoby ke zmrazení vody (např. PET lahev)
voda
větší nádoba (nejlépe průhledná, např. plastový box) s rozměry dna cca 40 x 30 cm
několik kamenů
fix
volitelně malá panenka či zvířecí postava (plyšák)

Aktivita č. 4: Pokusy s tajícími ledovci
Cíl: děti se dozví o tání ledovců a o příčinách tohoto jevu
Čas: 20 min
Místo: učebna
Pomůcky: 

 
 
 
Proč tají ledovce? Ovlivňuje to změna klimatu? Jaké jsou důsledky tání ledovců?
Následující pokus poukazuje na jeden z nebezpečných důsledků změny klimatu.
Nejprve učitel nechá ve 2 vhodných nádobách zmrazit vodu.
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1) Učitel vloží do větší nádoby kameny a umístí na ně panenku. Kameny představují
ostrovy a jejich obyvatele. Děti opatrně nalijí do nádoby vodu (moře). Kameny by neměly
být úplně ponořeny a voda by se neměla dotýkat panenky. Poté děti položí na kameny
větší kus ledu, který představuje pevninský ledovec. Nebo led položí na dno nádoby – to
je pevninský ledovec, který se už sesunul k moři a leží na dně u pobřeží. Led nesmí
volně plavat ve vodě. Počkáme, až se led rozpustí, a pak se podíváme, co se stalo 
s hladinou vody, ostrovy a jejich obyvateli. Hladina by měla stoupnout, voda by měla
zaplavit kámen a panenku. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V současné době kvůli oteplujícímu se klimatu téměř všechny ledovce na celém světě
tají. Proto může být úplně zaplaven např. New York, Los Angeles, Bombaj nebo Tokio.
Stoupání hladiny světových oceánů probíhá kvůli tání pevninských ledovců (největší
ledovce jsou na Antarktidě a v Grónsku). Pevninské ledovce odtávají a voda z nich
zvyšuje hladinu oceánů. 
 

Tají samozřejmě i ledovce, které už v oceánu plavou (Arktida). Ty hladinu moří
nezvyšují. Nicméně i v Arktidě je zvyšování vodní hladiny patrné (hladina moří stoupá
celosvětově).
 

Ale i rozpouštění plovoucího ledového příkrovu v Arktidě má obrovský dopad na polární
ekosystém, např. ledním medvědům ubývá životní prostor a nemohou lovit potravu. Loví
totiž tak, že najdou otvor v ledu, číhají u něj a chytají tuleně, kteří se připlavou k otvoru
nadechnout. Přestože jsou medvědi výborní plavci, najít a ulovit tuleně na širém moři je
pro ně skoro nemožné.
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Pokračování pokusu – vhodné pro starší děti:
 

2) Učitel nalije do prázdné průhledné nádoby vodu a označí hladinu. Poté děti do vody
v nádobě vloží větší kus ledu tak, aby plaval. Ten představuje odlomený kus ledovce
z pevniny, který se sesunul do moře. Hned změříme a zaznačíme, co se stalo s hladinou
vody. Hladina by měla stoupnout. Počkáme ještě, až se led rozpustí. Hladina už by měla
zůstat stejná.
 
Tento jev také pozorujeme, když se kvůli probíhajícím klimatickým změnám odtrhávají
velké kusy ledovce z pevniny a spadnou do moře. Led má menší hustotu než voda,
proto ledovec plave a není úplně ponořen. Vždy vidíme jeho špičku, i když zbývajících
90 % zůstává pod hladinou vody. Obrovské kusy ledu po dopadu do moře vytlačí vodu
nahoru a hladina stoupne. Pokud padá do oceánu hodně takových obrovských kusů
ledovců, projeví se i toto na stoupání hladiny světových moří.
 

lepidlo 
pěna na holení
černý papír
suché pastely

Aktivita č. 5: Polární záře
Cíl aktivity: vytvoření uměleckého díla s využitím znalostí o klimatických zónách
Čas: 30 min
Místo: učebna
Pomůcky: 

 
 
 
Tající ledovce způsobují nevratné změny a ničení celých ekosystémů. První ekosystém,
který je již zasažen, je oblast polárního kruhu. Pro naše tvoření se inspirujeme jevem,
který můžeme v této oblasti pozorovat na obloze – polární záři (aurora borealis).
Budeme k tomu potřebovat suché pastely, které jsou pro kreslení oblohy ideální. Také
se s nimi snadno pracuje a můžeme s nimi na obrázku vytvořit zajímavé efekty.
 
Než začneme pracovat, učitel dětem ukáže fotografie polární záře.
 
Děti na černém papíře malují pastely čáry a vlnky. Potom je rozmazávají prsty, aby se
zbavily ostrých čar. Po dokončení postříká učitel obrázky fixačním prostředkem na
pastely nebo lakem na vlasy.

volitelně barvy 
fotografie polární záře 
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Zatímco děti malují, učitel si může připravit „nadýchanou“ barvu, smíchá lepidlo a pěnu
na holení v poměru 1:1. Barva se použije k vytvoření sněhu. Je nutné zachovat poměr,
jinak barva nebude nadýchaná, nebo nevyschne. Sníh může být bílý, ale je i zajímavé
přidat do barvy jednu nebo dvě barvy, např. modrou nebo fialovou.
 
Z pěny mohou děti na svých obrázcích vytvořit zasněžené kopce a ledovce, dokud pěna
nezaschne. Poté, co jsou obrazy hotové, je třeba je nechat asi hodinu úplně uschnout.
Pěnová barva nebude lepit, ale bude hladká a pružná.

3 kratší lana 
kartičky potravy pro tuleně (ryby) 
kartičky představující vzduch
šátky na označení medvědů
zvoneček pro učitele

Aktivita č. 6: Na tuleně a lední medvědy
Cíl aktivity: seznámit děti se způsobem, jakým loví lední medvědi tuleně
a na základě hry odvodit, jaký má klimatická změna a s ní spojené tání ledovců vliv na
život těchto živočichů
Čas: 30 min
Místo: venku na volné ploše, nejlépe na trávníku
Pomůcky: 
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1. kolo:
Učitel společně s dětmi na trávníku nachystá 3 kruhy z lana o průměru cca 2 m. Kruhy

rozmístí libovolně v prostoru, nicméně v určité vzdálenosti od sebe. Kruhy představují

dýchací otvory tuleňů, proto do nich učitel rozmístí kartičky vzduchu. Kartičky potravy

(ryby) rozhází po trávníku mimo kruhy. Tato plocha představuje moře. Děti se promění

v tuleně lovící potravu (kartičky ryb). Kartičky sbírají po jedné a nechávají si je u sebe

v ruce. Tři děti budou představovat lední medvědy. Ti loví u dýchacích otvorů – tj. stojí

těsně vedle kruhu z lana a číhají na tuleně, kteří se přijdou nadechnout (vzít si kartičku

vzduchu). 

Tuleni se musí přijít nadechnout, a to vždy když:

a) učitel zazvoní na zvoneček (varianta pro mladší),

b) dítě nasbírá 5 kartiček potravy (varianta pro starší děti, které umí počítat a udrží

pravidlo v hlavě).

V okamžiku, kdy se tuleni přichází nadechnout – tj. vzít si z dýchacího otvoru 1 kartičku

vzduchu, přichází chvíle ledních medvědů, kteří začínají lovit. Loví tak, že skočí do

prostoru dýchacího otvoru a chytají tuleně, kteří se přišli nadechnout. Chycený tuleň se

musí jít oživit za učitelem. Po skončení prvního kola učitel s dětmi vyhodnotí, kolik tuleňů

bylo chycených a jak se lovilo ledním medvědům.
 

2. kolo:
Druhé kolo představuje situaci, kdy vlivem oteplování planety dochází k tání ledovců 

a medvědi mají tím pádem menší šanci lovit efektivním způsobem u dýchacích otvorů.

Učitel proto zruší dýchací otvory, protože led roztál. Tuleni sbírají potravu stejně jako

v prvním kole. Nyní se ale můžou nadechnout kdekoliv, kartičky vzduchu jsou rozházeny

po celém hracím území (nadechují se dle stejných pravidel jako v prvním kole). Medvědi,

kteří přišli o svoje místo lovení budou muset lovit na širém moři, což je dost těžké, a

proto budou mít vzájemně svázané nohy, budou pomalejší, méně hbití než tuleni,

a proto toho moc neuloví. 

Na konci porovnáme, zda se víc nažrali medvědi v prvním kole nebo medvědi v druhém

kole. Proč? Co se stane s medvědy, když roztají ledy?
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Aktivita č. 7: Klimatické pexeso

Cíl aktivity: seznámit děti se způsoby, jak zmírnit změnu klimatu

Čas: 10 min

Místo: učebna

Pomůcky: karty pexesa (PŘÍLOHA 6.7), nůžky

 

 

 

Co můžeme udělat, abychom alespoň zmírnili změnu klimatu?

Existuje spousta tipů, ale ty nejdůležitější jsou uvedeny na obrázcích pexesa.

 

• Šetřit energií
• Šetřit vodou
• Používat energeticky úsporná elektrická zařízení 
  a obnovitelné zdroje energie
• Dát přednost cestování vlakem před cestováním autem 
• Třídit odpad
• Vysazovat nové stromy a květiny
• Jíst méně masa a mléčných výrobků
• Dát přednost cestování na kole před cestováním autem
 

Po představení způsobů, jak zmírnit změnu klimatu, pozve učitel děti, aby si zahrály

pexeso. Učitel vytiskne karty na silný papír a může je i zalaminovat. Pexeso se skládá ze

dvou listů: první list ukazuje způsoby, jak zastavit změny klimatu, na druhém listu

jsou obrázky ukazující neekologické chování. Vystřižené karty položíme na stůl

obrázkem dolů. Úkolem dětí je najít dvojice stejných obrázků a zjistit, zda zobrazují

chování, které zmírňuje klimatickou změnu nebo zda ji podporuje.
 

Učitel určí nebo vylosuje toho, kdo začíná. Hráč si vybere dvě karty. Pokud otočí dva

stejné obrázky, vezme je k sobě, pryč od ostatních obrázků, ale předtím řekne, jaké

chování zobrazují. Pak může otočit další dva obrázky.
 

Pokud hráč otočí dva různé obrázky, otočí je zpět obrázkem dolů na jejich místo. Na

řadě je další hráč. Hra končí, když jsou všechny dvojice uhodnuty.
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