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CHRÁNÍME P ÍRODU

P íroda nás dovede p ekvapit, pobavit i pot šit. Aby z stala co nejdéle taková, jakou ji máme nyní, 
musíme se o to p i init i my.

Motivace:

Odpadní pytle, pracovní rukavice, pracovní od v.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Tentokrát se sejdeme v pracovním oble ení, vhodné je použití ochranných rukavic. P edem vedoucí 
vybere vhodnou lokalitu, p ípadn  domluví odvoz i umíst ní nasbíraného odpadu. Aktivitu m žeme provád t v obci, 
ale i p i víkendové akci v p írod . 

Vedoucí d tem vysv tlí, že p írodu je t eba nejen využívat nap . k rekreaci, sb ru hub a dalších plodin, ale také 
ji chránit. „Ne všichni se v p írod  dovedou chovat a jsou dokonce takoví, kte í jí škodí. K t m ale my nepat íme. 
Proto se dnes vydáme na pomoc p írod .“ D ti rozd líme nejlépe do dvojic i trojic, je vhodné, aby na každé dv  
dvojice dozíral pov ený instruktor – bezpe nost není dobré podce ovat. Ve vymezeném prostoru si zahrajeme hru 
„Co do lesa (k potoku…) nepat í.“ D ti pou íme o bezpe nosti, pracujeme v rukavicích nebo používáme alespo  
siln jší igelitové pytlíky ke krytí rukou. Každá skupinka d tí dostane odpadní pytel a ve vymezeném prostoru sbírá 
všechno, co pohodili nezodpov dní návšt vníci p írody. V p ípad , že máte možnost, je dobré se domluvit i na t íd ní 
nalezeného odpadu, pak je dobré vybavit skupinky d tí (t eba i více lenné) n kolika pytli. Do každého z nich pak 
t ídíme nalezený papír, plasty, sklo, kovový odpad apod. P edem si stanovíme as, po který budeme odpad sbírat, 
p ípadn  se domluvíme na signálu, kterým celou aktivitu ukon íme (hvizd píš alky…). Sesbíraný odpad sneseme na 
ur ené místo (je-li to možné, m žeme odnést p ímo do t ídicích kontejner ). Po ukon ení aktivity nezapomeneme 
na d kladnou dezinfekci rukou. Všechny sb ra e za jejich snažení nezapomeneme pochválit. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Pam , Poznání, Pomoc a P ekonání.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní a ob anská.

Ochrana p írody, t ídí odpad, udržuje své okolí.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

2 hodiny

Prostor

p íroda

Ro ní období

jaro–léto

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:

Motiva n  na d ti velmi dob e p sobí nap íklad to, že jako místo našeho „úklidu“ zvolíme prostory, 
kde bude probíhat n jaká další spole ná akce. P ípadn  domluvíme tuto aktivitu jako pomoc p írod  v sou innosti 
s ochránci p írody apod. 

Pozor na:


