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Chránit p írodu. Po ád a všude se o tom mluví, ale co m žeme ud lat my? Rozhodn  m žeme za ít 
pe livým t íd ním odpadu. Ale víme opravdu, do kterého kontejneru které odpadky pat í? 

Motivace:

Viz dále.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list P9A.

Pot eby:

Živé odpadky

Pot eby: papíry, propiska, šest krabic (ešus )
as p ípravy: 15 minut
as realizace: 20—30 minut 

P edem p ipravíme velké množství líste k  s názvy konkrétních odpadk  (kelímek od jogurtu, obal od tatranky, 
papírová krabice od džusu, vybitá baterie, slupka od banánu apod.). Šest krabic (ešus ) ozna íme jako šest druh  
kontejner  na odpadky (sklo, papír, plasty, biologický odpad, elektroodpad, popelnice) a rozmístíme je po hrací 
ploše. D ti rozd líme do dvou skupin, z nichž jedna jsou odpadky, druhá uklíze i. Odpadky si vylosují jeden líste ek 
s konkrétním ozna ením a rozb hnou se po louce. Uklíze i je za nou honit a v okamžiku, kdy odpadek dostihnou a dají 
mu babu, ten se p estane bránit a ukáže uklíze i lístek. Uklíze  musí následn  odpadek uklidit – odnese (odtáhne, 
zkrátka dopraví) ho ke správnému kontejneru, aby mohl být vhozen lístek s názvem. Na n které odpadky je pot eba 
spolupráce n kolika uklíze . Po dokon ení úklidu je vhodné role obrátit. Místo ešus  lze použít jako kontejnery židle 
– uklíze i musí odpadek na židli posadit.

P íklady odpadk : použité plenky – popelnice, reklamní leták – papír, keramika – popelnice, drát né sklo – popelnice, 
krabice – papír, obaly z plast  – 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, sklen ná lahev od vína – sklo, skleni ka od barvy – popelnice, sešit 
– papír, mikrotenový sá ek – plasty, sklen ná mísa – sklo, st epy z okna – sklo, tabulové sklo – sklo, nefunk ní MP3 
p ehráva  – elektroodpad, asopis – papír, listí – bioodpad, sko ápky od vajec – bioodpad.

Varianta: Odpadky se v bec nesmí dotknout zem . Je možné zapojit i vedoucí. Pro d ti bude velmi lákavé kolo, 
v n mž odpadky p edstavují samotní vedoucí – zde pravidlo o dotýkání se zem  neplatí.

Ekologický strašák

Úkolem d tí je vyfotit v okolí to, co jim vadí, co se jim nelíbí, co považují za „ekologické zv rstvo“, a následn  m žeme 
ud lat výstavu, p i níž každý tajn  boduje. Následovat by m la diskuse – co jim vadí, jak m žeme pomoci a jestli tomu 
lze n jak p edcházet.

Odpadní tichá pošta

Vytvo íme adu, prvnímu pošeptáme jeden konkrétní odpadek a ten výraz pošle dál. Poslední ekne, do jakého 
kontejneru tento odpadek pat í. Postupn  st ídáme a posunujeme hrá e, aby se každý také dostal na konec ady.

Co do p írody nepat í, co je špatn

Pot eby: 20 r zných p edm t  (nap . h eben, ví ko od zava ovací lahve, obal od sušenky, ešus, kapesník, izolepa 
apod.), provázek, izolepa, papír a psací pot eby pro každé dít

as p ípravy: 15 minut
as realizace: 30–45 minut

Vedoucí vyty í trasu a podél cesty rozmístí p edm ty, které v p írod  nemají co d lat. Ú astníka by v c nem la praštit 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská, k u ení, k ešení problém .

Nau it se poznávat p írodu, výchova k ekologii a ochran  p írody, rozvíjet logické myšlení 
a týmovou spolupráci.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

viz dále

as realizace

viz dále

Prostor

louka, les

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

P i h e Živé odpadky pozor na p ílišnou brutalitu p i p enášení.Pozor na:

Tato aktivita nemá výrazn jší rizika pro d ti se speci  ckými vzd lávacími 
pot ebami. Pozor u d tí hyperaktivních, h e mohou odhadnout svoji 

sílu i následky svého jednání – agresivní projevy p i h e Živé odpadky. Upozornit, p ípadn  na chvíli postavit mimo 
hru, pokud se nep im ené agresivní projevy vyskytnou.

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

do o í, ale vše musí být z cesty vid t. Následn  jsou d ti vypoušt ny po jednom s dostate nými asovými rozestupy. 
Úkolem dít te je projít trasu, objevit p edm ty, které ve volné p írod  nemají co d lat, a zapamatovat si je. V cíli každý 
na papír zapíše všechny p edm ty, které si zapamatoval. Je d ležité upozornit d ti, že nejde o sout ž na as. Je tedy 
zbyte né trasu prob hnout nejrychleji, ale objevit jen dva p edm ty. Cestou zpátky posbírejte všechny p edm ty.

Varianta pro trnáctileté: Místo p edm t  jsou podél cesty umíst ny „p írodní nesmysly“, nap íklad list dubu 
na borovici, houba pov šená na strom , trs kv tin svázaný provázkem, smrková šiška na mod ínu apod.

Štafetová varianta: V lenitém terénu vedoucí rozmístí 20–30 p edm t , které do p írody nepat í. D ti b hají 
po jednom a st ídají se. První vyb hne, p inese jeden p edm t, pak teprve vybíhá další atd., dokud nejsou všechny 
p edm ty posbírané. Spoluhrá i si mohou radit a navigovat hledajícího. Po dokon ení se p edm ty vrátí do prostoru 
a na start p ijde další družstvo. Vyhrává tým s nejrychlejším asem. Možností je také nechat na míst  p edm t  víc 
a družstva vybíhají najednou. To, které posbírá nejvíc p edm t , vyhrává.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

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


