
 
 

Příloha č. 1: SWOT analýza realizace a naplňování EVVO v Základní škole Jana 

Václava Sticha – Punta Žehušice 

EVVO – realizace a naplňování EVVO 

Silné stránky - zařazování EVVO  

do přírodovědných předmětů, Projektový 

Den Země, připomínání a vysvětlování 

významných dnů, úprava a výzdoby školy a 

jejího okolí založené na aktivitě žáků 

Slabé stránky - nedostatečné využívání 

aktivizujících metod, převaha formální výuky, 

nedostatečné zařazování EVVO  

do dalších předmětů a malý čas věnovaný 

tomuto tématu, pojetí oslavy Dne Země jako 

dne určeného pro úklid, absence jiných 

projektových dnů věnovaných EVVO, malá 

rozmanitost témat z EVVO  

ve výuce, nedostatečnost EVVO 

v mimoškolní výchově 

Příležitosti - rozvoj chápání vztahů 

 a souvislostí člověka a přírody 

prostřednictvím ekoher, simulačních her, 

projektů tříd i školy a dalších aktivizujících 

metod, zařazování environmentálních témat 

sepjatých s regionem, a to jak do výuky 

samotné, tak v rámci činnosti školní družiny a 

školního klubu  či zájmových kroužků, 

využívání aktivit a výukových programů 

poskytovaných environmentálními středisky, 

výuka v přírodních prostředích, zařazování 

témat EVVO do všech předmětů 

Ohrožení - nezájem a pasivita žáků, jejich 

konzumní způsob života myšlení, včetně 

zkreslených představ a nedostatečné 

informovanosti, neochota pedagogů 

zařazovat nová témata a metody EVVO do 

výuky, nekompetentnost a nedostatečná 

znalost daných témat pedagogy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Silné stránky - spolupráce s městysem 

Žehušice, s místním tiskem, účast na 

výstavách a soutěžích, spolupráce  

s veřejností, s různými organizacemi  

a spolky, úprava okolí školy 

Slabé stránky - malá spolupráce  

s rodiči, nedostatečná spolupráce  

s jinými školami, volba "pasivních" 

vzdělávacích programů pro děti, absence 

mimoškolních aktivit zaměřených na EVVO 

Příležitosti - rozvinutí spolupráce  

s jinými školami, s úřady, neziskovými 

organizacemi, s rodiči a veřejností, iniciativa 

v oblasti mimoškolních aktivit zaměřených na 

EVVO, ekologická osvěta prostřednictvím 

školního časopisu a místního tisku 

Ohrožení - nezájem a postoj veřejnosti 

vzhledem ke škole i EVVO, vystupování žáků 

na veřejnosti, nezájem rodičů podílet se na 

mimoškolních aktivitách školy, neochota 

pedagogů k činnostem nad rámec povinností 

 

 

 

  Silné stránky - spolupráce koordinátora EVVO 

a ředitele školy a s pedagogickým sborem, 

spolupráce mezi pedagogy I. a II. stupně, 

nařízení ředitele školy, podpora aktivit 

pedagogů, roční plán EVVO, odborné 

vzdělávání a školení 

Slabé stránky - malá spolupráce mezi 

jednotlivými třídami, spolupráce mezi žáky a 

malá motivace žáků v oblasti EVVO, pasivita 

žáků v oblasti EVVO, nedostatečné odborné 

vzdělávání a školení pedagogů v oblasti EVVO, 

pouze "nutná" aktivita školy v oblasti EVVO 

Příležitosti - větší spolupráce koordinátora 

EVVO s pedagogickým sborem, lepší 

spolupráce mezi pedagogy i jednotlivými 

třídami, motivace žáků nabídkou aktivit EVVO, 

podpora spolupráce žáků, vlastní iniciativa 

pedagogů, podpora aktivity a dalšího 

vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO, podpora 

žákovské iniciativy v oblasti EVVO  

Ohrožení - nezájem žáků i pedagogů  

o spolupráci, formální aktivita, 

neinformovanost a neodbornost, nezájem 

pedagogů o další vzdělávání 

 v rámci EVVO, neochota pedagogů nová 

témata zařazovat či se tématikou EVVO 

zabývat či mu vyhradit určitý čas 

EVVO - pedagogové a žáci 

EVVO a veřejnost, městys Žehušice 



 
 

 

Silné stránky - umístění školy  

v blízkosti přírody, vybavení digitální 

technikou a interaktivními tabulemi, 

využívání a dostupnost internetu, vybavení 

odbornou literaturou 

Slabé stránky - nedostatečné vybavení 

pomůckami pro EVVO, nedostatečné 

využívání interaktivních tabulí a výukových 

programů EVVO, nedostatečné využívání 

přírodního prostředí pro výuku EVVO, malé 

využívání digitální techniky v EVOO 

Příležitosti - intenzivnější využívání 

dostupných pomůcek a vybavení, pořízení 

nových programů a techniky vhodné pro 

EVVO, vybavení školy pomůckami pro EVVO 

(klíče, lupy, mikroskopy atd.), větší využívání 

přírodního prostředí v okolí školy během 

samotné výuky environmentálních témat, 

vedení žáků k praktickému využívání digitální 

techniky při práci v tomto tématu 

Ohrožení - finanční možnosti školy, časové 

možnosti a neochota pedagogů k výuce 

venku a k přípravám výuky ve spojení  

s digitální technikou 

EVVO – materiálové a přírodní podmínky školy 



 
 

Příloha č. 2: My a svět kolem nás  

 

  

 



 
 

PODZIM 

Témata: Podzim nejen na zahradě              

  Stromy a keře aneb na chvíli dendrologem         

  Krajina blízká a bližší 

  Skoro zimní ptákoviny 

 

Příloha č. 3:  „Podzim nejen na zahradě“ – zpracováno v návrhu projektu 

Výtvarné náměty: 

Otisky podzimu – práce se sádrou a přírodním materiálem 

Pomůcky: podzimní přírodniny (plody, listy, větvičky atd.), sádra, voda, modelína, 

kelímky od jogurtů s uříznutým dnem, lžíce, temperové barvy, brčka 

Žáci si během aktivit venku sesbírají přírodniny. Starou modelínu zpracují, na podložce 

vytvarují destičku silnou asi 1,5 cm a širší než je kelímek od jogurtu. Do ní otisknou 

přírodniny, přitlačí a opět vyjmou. Vzniklý obrázek orámují kelímkem, který lehkým 

tlakem přitlačí do modelíny. Vzniklý reliéf zalijeme sádrou a počkáme do ztuhnutí. 

Otisk po úplném vyschnutí můžeme přetřít barvami. Pro zavěšení je možné ještě před 

zalitím sádrou upevnit do reliéfu brčko a opatrně zalít i s ním. Po ztuhnutí jej vyjmeme  

a nabarvíme.  

 

 



 
 

Ukázka pexesa: „Kdo kde bydlí“ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné inspirace: 

Podzim. Http://www.terescinotvoreni2.wz.cz/ [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

http://www.terescinotvoreni2.wz.cz/podzim.htm 

Výtvarná výchova: Podzim.Vytvarna-vychova.cz [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné 

z: http://vytvarna-vychova.cz/?s=podzim 

Pinterest. Cz.pinterest.com [online]: Podzim. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=podzim 

 

http://www.terescinotvoreni2.wz.cz/podzim.htm
http://vytvarna-vychova.cz/?s=podzim
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=podzim


 
 

Hudební inspirace: 

Podzim: http://www.msutenisu.cz/view.php?cisloclanku=2009010040 

Listopad, listopad: http://napadydoskolky.blogspot.cz/2012/08/podzimni-

zpevnicek.html 

Podzimní vítr: NĚMEC, Ladislav. 20 písniček pro děti: zpěv a klavírní doprovod. Brno: 

NELA, 2003, 1 partitura (61 s.) + 1 hlas. 

Doporučená literatura: 

ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Léto a podzim. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2006, 126 s. ISBN 80-

7346-066-1. 

BERNER, Rotraut Susanne. Podzim: obrázkové příběhy. 1. české vyd. V Praze: Paseka, 

2013, [16] s. Paseka pro děti. ISBN 978-80-7432-310-2. 

MRÁZKOVÁ, Daisy. Neplač, muchomůrko: (malá knížka o velkých věcech). Ústí nad 

Orlicí: Grantis, 2004, 83 s. ISBN 80-86619-07-9. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Didaktické karty: 

Nová DIDA 1 - verze pro ZŠ. Olomouc: NovaDida, spol. s r. o. Dostupné také z: 

http://www.novadida.cz/eshop/produkt/11-nova-dida-1-verze-pro-zs 

  

http://www.msutenisu.cz/view.php?cisloclanku=2009010040
http://napadydoskolky.blogspot.cz/2012/08/podzimni-zpevnicek.html
http://napadydoskolky.blogspot.cz/2012/08/podzimni-zpevnicek.html
http://www.novadida.cz/eshop/produkt/11-nova-dida-1-verze-pro-zs


 
 

Příloha č. 4: „Stromy a keře aneb na chvíli dendrologem“ – zpracováno v návrhu 

projektu 

Výtvarné náměty: 

Strom z mačkaného papíru – prostorová tvorba s papírem 

Pomůcky: barevné papíry, lepidlo, nůžky, hnědý papírový sáček 

Žáci papírový sáček shora nastříhají, mačkáním a stáčením tvarují kmen, větve. Pro 

zpevnění je možné použít vázacích drátků, kolem kterých namotáváme větve, 

a na dno sáčku pro stabilitu je možné vložit kámen. Strom je možné zpevnit lepidlem 

typu Herkules. Dozdobí nastříhanými barevnými lístky v barvách podzimu. Případně 

strom nabarvíme. 

 

Výtvarné inspirace: 

Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů: Stromové výtvarné 

inspirace. Http://wiki.rvp.cz/ [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

http://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Celoro%c4%8dn%c3%ad_dru%c5%beinov%c3%a

1_hra%3a_Tajemstv%c3%ad_strom%c5%af/Stromov%c3%a9_v%c3%bdtvarn%c3%a9

_inspirace 



 
 

Moje výtvarka - výtvarka ve škole: Strom.  Http://mojevytvarka.webnode.cz/ [online]. 

[cit. 2015-07-10]. Dostupné z: http://mojevytvarka.webnode.cz/search/?text=strom 

Hudební inspirace: 

Stromy: http://uhlir.host.sk/texty/130.htm 

Jedličky: http://uhlir.host.sk/texty/21.htm 

Jablůňka: http://uhlir.host.sk/texty/19.htm 

Doporučená literatura: 

PONÍŽILOVÁ, Blanka. Lesní čarování: kniha omalovánek, vystřihovánek, hádanek a her  

s tematikou les: kniha do deště, pro podzimní večery a ta odpoledne, kdy nemožno 

vyrazit do přírody. 2. vyd. Brno: Rezekvítek, 2001, 28 s. ISBN 80-902954-6-0. 

GAMLIN, Linda. Stromy: [prozkoumejte nádherný svět stromů, větviček, listí]. 

Bratislava: Slovart, 1993, 59 s. Zvídavý pozorovatel. ISBN 8071450863 

KUHN, Birgit. Stromy a keře. 2. vydání. Brno: Edika, 2015, 80 stran. Přírodě na stopě 

(Edika). ISBN 978-80-266-0672-7. 

HRUŠKOVÁ, Marie. Tajemství starého dubu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, 55 s. 

ISBN 978-80-204-1665-0. 

GIONO, Jean. Muž, který sázel stromy. Vyd. 5. Praha: Vyšehrad, 2012, 52 s. ISBN 978-

80-7429-257-6. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Portály: 

Lesní pedagogika [online]. [cit. 2015-07-06]. Dostupné z: 

http://www.lesnipedagogika.cz/ 

Pexeso.net [online]. [cit. 2015-07-06]. Dostupné z: http://www.pexeso.net/stromy-

list-a-plod/06A25 

Pexetria a pexesa: 

Pexetrio Znáš naše stromy?. Brno: BETEXA, 2008. ISBN 06-320-0810-5. 

Pexeso stromů. Brno: Lipka, 2011. 

Karty stromů: 

BÁRTOVÁ, Anna. Karty stromů: sada vzdělávacích karet pro děti od 3 do 10 let. V 

Brně: Rezekvítek, 2010-, sv. (volné l. v obalu). ISBN 978-80-86626-13-0. 

 

 

http://uhlir.host.sk/texty/21.htm
http://uhlir.host.sk/texty/19.htm
http://www.lesnipedagogika.cz/


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Příloha č. 5: „Krajina blízká a bližší“ – realizované téma 

Úvod: Toto téma bylo úvodním k naší cestě. S dětmi jsme se vydali ven a našli si místo 

pod stromy na vrchu lesa, odkud je krásně vidět do krajiny. Rozvinuli jsme debatu  

na téma co je krajina a co vše do ní patří. 

 

Cíle: 

Žák/yně:  

- definuje krajinu 

- popíše její složky a určí, co do složek patří 

- pozná, jak se člověk měnil krajinu, a proč 

- popíše i negativní dopady činnosti člověka v krajině 

- najde významné a zajímavé prvky v krajině v okolí svého domova 

- popíše, jak sám je její součástí a jak může krajině pomoci 

- dokáže vysvětlit důležitost krajiny pro člověka a potřebu její ochrany 

 

Příprava před realizací: vychovatelka si připraví pomůcky, nutná je u fotodvojic 

například návštěva regionálního muzea, najde vhodné místo v přírodě pro aktivity. 

 



 
 

Pomůcky: papíry, umělecké pastely, podložky, tužky, obrázky různých krajin 

z kalendářů, čtvrtky A3, nůžky, lepidla, přírodniny, hmatové krabice, plátěné sáčky, 

hrníčky, konvice, krabičky od bot, zbytky látek, časová osa 

 

Popis včetně metod práce: 

1. Motivace: Co je krajina, co do ní patří? – debata v přírodě 

(kameny, skály, louky, lesy, voda, hory a nížiny, výtvory člověka, je to vše, co nás 

obklopuje), děti nakreslí svou krajinu (kresba v plenéru), následně debata nad obrazy 

– co mají vaše obrazy společného? V čem se liší? Jaká je vaše krajina? Co se vám v ní 

líbí a co ne?   

2. Hlavní část výuky: 

Krajina všemi smysly: poznávání složek přírody hmatem - hmatové 

krabice (kámen, větvička stromu, kousek betonu či cihly, půda…), vyzveme děti, aby 

samy prošly postupně krabice a na papír si zaznamenávaly, co v které krabici dle 

hmatu poznaly. 

poznávání složek krajiny sluchem – jak zní krajina (klacíky, kameny, 

kelímky s vodou, plastové lahve…), děti vyšleme po okolí, aby našly něco, co je 

z krajiny a dá se na to hrát, doplníme vlastními vzorky. S dětmi si zazpíváme písničku 

„Čechy krásné, Čechy mé“ či „Chválím tě, země má“ za doprovodu našich hudebních 

nástrojů. 

 poznávání krajiny čichem – jak krajina voní (půda, kůra, mech, voda 

z říčky, bylinky…) nejprve si s dětmi povídáme, co patří do jednotlivých složek krajiny, 

poté děti poznávají dle čichu se zavřenýma očima, poté si namíchají  

do plátěných sáčků vlastní vůni krajiny. Mohou opět samy sbírat přírodniny či využít 

donesené.  

poznávání krajiny chutí – aktivita ve školní kuchyňce, děti si vaří  

a ochutnávají bylinkový čaj 

Krajina a lidé: Přesuneme se s dětmi v historii zpátky. Jak asi vypadala 

tato krajina před mnoha stovkami či tisíci lety? Jak ji člověk měnil? Spolu s dětmi 

vymýšlíme, jak se asi krajina měnila, co v ní ubývalo, co přibylo. Děti složí časovou 

osu, tedy výběr karet a věků, které znázorňují změny krajiny. Co na ose ale chybí? 



 
 

Budoucnost. Dokážete si takovou krajinu představit? Práce ve skupinách – děti popíší 

stručně budoucí krajinu. Následně svůj popis s ostatními sdílejí.  

Krajina a já: Už víme, jak lidé krajinu ovlivňují, ale co mohou lidé nyní 

udělat pro krajinu? Co mohu udělat já? Děti si vytvoří ze čtvrtky vlastní pětilístek. Do 

každé části napíšou, co mohou pro krajinu samy udělat (úklid odpadků, péče  

o určité místo, informativní tabule…). 

Krajina tajemná: Četba z knížky „Alenka v říši divů“ zavede děti do krajiny 

skryté pod kořeny stromů. Děti následně vytvářejí koláž ze starých kalendářů, která je 

jen jejich, osobitá nebo do krabice od bot vytvářejí krajinu ze zbytků látek a přírodnin.  

       

 

3. Shrnutí: 

        S dětmi shrneme, co jsme vše viděli, dělali a zažili. Požádáme je, aby si na 

list papíru napsaly, jaká je jejich krajina, či jakou by si přály. Text doplníme osobním 

pětilístkem. Svá dílka vystavíme na zdi. Příležitostně se k nim vrátíme  

při dalších tématech. 

4. Evaluace 

Děti téma zaujalo. Vracely se k historii a k vymýšlení budoucnosti krajiny. 

Spojily si vývoj krajiny s obcí a samy hledaly příklady toho, jak si nepřejí, aby jednou 

krajina vypadala. Velmi je bavila koláž krajiny. Téma je možné doplnit prací 



 
 

s fotodvojicemi či leteckými snímky, na kterých lze sledovat změny způsobené 

člověkem (úbytek lesů, narovnávání toků řek ...). 

 

Výtvarné náměty: 

Krajiny v okně – koláže z plastů 

Pomůcky: karton, nůžky, vyřezávací nože, barvy, štětce, pravítka, samolepicí tapeta, 

zbytky barevných plastů a plastových lahví 

Žáci si nastříhají zbytky plastů na nepravidelné geometrické tvary, mohou využít  

i plastových lahví, ty stačí v proužcích před použitím přejet nahřátou žehličkou mezi 

listy novin. Z kartónu si vytvoří rámeček. Na kartonovou desku narýsují obdélník 

velikosti 30 cm x 25 cm, do něj menší obdélník 24 cm x 19 cm ( nebo dle svých 

představ). Rámeček vystřihnou, vnitřní obdélník vyříznou. Získaný kartonový rámeček 

můžeme natřít barvou. V rozměru vnější strany rámečku si vystřihnou samolepicí fólii, 

stáhnou a kartonový rámeček nalepí. Na chvíli zatíží. Poté již lepíme barevné kousky 

plastu, dodržujeme asi 1-2 mm odstupy. Pro lepší práci si žáci mohou obrysy obrázku 

předkreslit na papír a podložit jej pod budoucí mozaiku. 

 

 

 

 



 
 

Výtvarné inspirace: 

Alma Mater. Almamater.cuni.cz [online]. [cit. 2015-07-06]. Dostupné z: http://cevv-

uk-pedf.blog.cz/1411/knihy-vhodne-pro-ekonaratologii 

Výtvarné náměty a postupy pro děti. Http://vytvarne-namety.cz/ [online]. [cit. 2015-

07-10]. Dostupné z: http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content 

Hudební inspirace: 

Čechy krásné, Čech vaše: http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/cechy-krasne-

cechy-vase 

Chválím Tě země má:  http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/chvalim-te-zeme-

ma 

Doporučená literatura: 

LOŽEK, Vojen, Jarmila KUBÍKOVÁ a Václav CÍLEK. Střední Čechy: příroda, člověk, 

krajina. 1. vyd. Praha: Středočeský kraj v produkci nakladatelství Dokořán, c2003, 127 

s. ISBN 80-86569-40-3. 

CARROLL, Lewis. Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Vyd. v nakl. Academia 1. Praha: 

Academia, 2010, 195 s. ISBN 978-80-200-1847-2. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Časová osa: 

Časová osa. Horní Maršov: SEVER, 2012 

Grafické listy: 

RYBÁŘ, Petr. Člověk a krajina východních Čech. 2., rozš. vyd. Horní Maršov: SEVER - 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, 2005, 30 s. ISBN 80-86838-01-3. 

  

http://cevv-uk-pedf.blog.cz/1411/knihy-vhodne-pro-ekonaratologii
http://cevv-uk-pedf.blog.cz/1411/knihy-vhodne-pro-ekonaratologii
http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content
http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/cechy-krasne-cechy-vase
http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/cechy-krasne-cechy-vase
http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/chvalim-te-zeme-ma
http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/chvalim-te-zeme-ma


 
 

„Skoro zimní ptákoviny“ –  nerealizované témata 

Úvod: Téma provede děti světem stálých ptáků, prostřednictvím her a pracovního 

listu se seznámí se stavbou těla, s tím, čím ptáky v zimě krmit a čím ne. Zároveň 

poznají, že každý druh ptáčka má své povahové rysy, které se projevují například při 

návštěvě krmítka. 

Aktivity:  

Stavba těla ptáků – pracovní list 

Druhy ptáků – přiřazování jmen a obrázků 

Hlad je velký kuchař, ale – čím krmit, čím ne a proč 

Video – ptáčci na krmítku 

Simulační hra „ Boj o potravu“ – charakterové vlastnosti  

Výtvarné zpracování – ptáčci v oknech na větvičkách, práce s pastelkami  

a pauzovacím papírem 

Mapování ptačích míst – hnízda v našem stromořadí, vytváření „mapy“ hnízd 

v javorech u školy Ornitologické pozorování – kdo k nám létá na krmítko, tvorba 

atlasu ptáků 

  



 
 

ZIMA 

Témata: Zima nejen na zahradě 

     Za přírodou kolem světa 

     Potravní řetězce 

     Ryba rybě povídala      

 

Příloha č. 6: „Zima nejen na zahradě“ - zpracováno v návrhu projektu 

Výtvarné náměty: 

Barevné vločky – práce s barevnými pásky 

Pomůcky: samolepicí tapeta, barevné písky, nůžky, pinzeta, šablonka vločky 

Žáci si připraví čtvereček samolepicí tapety dle velikosti vločky. Tapetu rozdělí  

na lepicí a nelepicí část. Na stranu s potiskem nelepivé části, tedy na tu, která není  

ve styku s lepicí částí, obkreslí vločku. Opatrně vystřihnou. Vzniklý rámeček  

bez vystřižené vločky přilepí zpátky na tapetu. Odkrytou část samolepicí tapety 

posypou barevným pískem, jemně přitlačí, zbytek opatrně sklepnou. Jemně sundají 

nalepenou část, odkryté místo posypou opět barevným pískem jiné barvy a jemně 

přitlačí, opět sklepnou zbytek. 

 

  



 
 

Ukázka pracovních listů „Stopy ve sněhu“: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Výtvarné inspirace: 

Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů: Zima. Http://wiki.rvp.cz/ [online]. [cit. 

2015-07-10]. Dostupné z: 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Zima 

Inspirace pro šikovné ruce nejen učitelů: Zima. Http://kreativni-inspirace.skola-

loucany.cz/ [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: http://kreativni-inspirace.skola-

loucany.cz/inspirace/zima-4_2/ 

Hudební inspirace: 

Písnička o meluzíně: 

http://www.veselaskolkasumperkbrouccizima.estranky.cz/fotoalbum/...zimni-

pisnicky.../...pisnicka---o-meluzine....html 

Prosinec: http://www.supermusic.cz/skupina.php?action=piesen&idpiesne=8249 

Bloudím lesem: http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/bloudim-lesem 

Doporučená literatura: 

BERNER, Rotraut Susanne. Zima: obrázkové příběhy. 1. české vyd. V Praze: Paseka, 

2013, [16] s. Paseka pro děti. ISBN 978-80-7432-311-9. 

ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Zima. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2005, 119 s. ISBN 80-7346-

059-9. 

FARNDON, John. Počasí: [jak pozorovat a porozumět počasí a jeho proměnám]. 3. 

české vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, c2001, 59 s. Zvídavý pozorovatel. ISBN 80-

7209-315-0. 

JANSSON, Tove. Čarovná zima. 2. vyd. Praha: Albatros, 1990, 124 s. Knižnice nositelů 

medaile Hanse Christiana Andersena. ISBN 80-00-00052-0. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Razítka stopy: 

Razítka - Zvířata a jejich stopy. Dostupné také z: http://www.nomiland.cz/razitka-

zvirata-a-jejich-stopy/ 

Pexesa stopy: 

 Pexeso - 18 motivů, krabička, stopy. Dostupné také z: 

http://www.fler.cz/zbozi/pexeso-18-motivu-krabicka-stopy-listy-4304701 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Zima
http://kreativni-inspirace.skola-loucany.cz/inspirace/zima-4_2/
http://kreativni-inspirace.skola-loucany.cz/inspirace/zima-4_2/
http://www.veselaskolkasumperkbrouccizima.estranky.cz/fotoalbum/...zimni-pisnicky.../...pisnicka---o-meluzine....html
http://www.veselaskolkasumperkbrouccizima.estranky.cz/fotoalbum/...zimni-pisnicky.../...pisnicka---o-meluzine....html
http://www.supermusic.cz/skupina.php?action=piesen&idpiesne=8249
http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/bloudim-lesem
http://www.fler.cz/zbozi/pexeso-18-motivu-krabicka-stopy-listy-4304701


 
 

Příloha č. 7: „„Skrze pouště, džungle i oceány“ - zpracováno v návrhu projektu 

 

 

Výtvarné náměty: 

Džungle – plošná tvorba, kombinovaná technika 

Pomůcky: pastely, tužky, vlna, voskovky, tempery, podložky, vyřezávací nože, 

akvarely, lepidla, izolepa, jutový provázek, čtvrtky, krepový papír, nůžky, šablony 

motýlů, pavouků a kolibříků, encyklopedie či obrázky zvířat 

Žáci se rozdělí do skupin, každá má za úkol zpracovat jedno či dvě zvířata žijící 

v džungli danou technikou: 

Piraňa – kresba tužkou, aligátor – malba temperou, motýli – vyřezávání, opičky – 

malba akvarelem, žáby- voskovka s lepidlem, pavouci – práce s vlnou, kolibříci – 

kresba pastelem  

Následně vytvarujeme ve volné ploše stromy s listy, umístíme zvířata, vodní hladinu 

vytvoříme z krepového papíru, liány z provázku. Obraz lze postupně doplňovat dle 

nápadů dětí. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Karty „Hádej, kdo jsem“ 

 

 

 

HÁDEJ! KDO JSEM??? 

Jsem obojživelník a roku 1935 jsem byl do australského Queenslandu dovezen 

z havajských třtinových plantáží. Lidé se domnívali, že se zde začnu živit 

hmyzími škůdci cukrové třtiny, tak jak jsem to dělal ve své domovině. Avšak 

realita byla zcela jiná – začal jsem likvidovat mnoho užitečného hmyzu, 

ještěrek, hadů a hlodavců a náš počet se ze stovek importovaných jedinců 

postupně změnil na desetitisíce a následně miliony.  

Dorůstám velikosti až 40 cm a můžu vážit až 2 kg. Svůj jed dokážu vystříknout 

až dva metry daleko a stávám se tak nebezpečným i pro australské dravce, 

hady, krokodýly a psy dingo, kteří se mě snaží ulovit. Pokud mě přeci jen 

pozřou, protože nemají adaptační mechanismy proti našemu jedu, zemřou  

do 15 minut na zástavu srdce. 

Lidé se mě snaží vyhubit různými způsoby, bojuje se mnou ale i sama příroda. 

Např. u pakobry australské dochází během posledních let v generacích 

potomků ke zmenšování tlamy, takže už mě nedokáže spolknout, a tak je 

ochráněná před mým jedem. 

 

Mlok skvrnitý 

Ropucha obrovská 

Čolek velký 

 

HÁDEJ! KDO JSEM??? 

 

Jsem impozantní rostlina původem z Kavkazu (centrální Asie). Dorůstám 

několika metrů (až pěti) a má bílá květenství – složené okolíky – mohou 

dosahovat i půl metru v průměru.  

V mnoha zemích severní polokoule, včetně České republiky, jsem veden jako 

nebezpečný invazní druh, dostal jsem se sem ale jako okrasná rostlina již  

na začátku 19. století. Na území ČR mě poprvé vysadil kníže Metternich, který 

mě dostal darem od cara Alexandra I. Jsem schopný zničit původní ekosystémy 

a navíc dovedu lidem způsobit vyrážku a puchýře. 

Osidluji téměř veškerá stanoviště, šířím se podél cest a vodních toků. Protože 

moje semena vyklíčí velmi brzy na jaře, rychle přerostou většinu rostlin  

a vytvoří zákryv, který mi poskytuje velkou výhodu. Časem dojde obvykle  

k vytvoření souvislého porostu, který může pohltit 80 % veškerého slunečního 

záření a zcela znemožnit ostatním rostlinám růst. A protože jsem pro většinu 

býložravců a parazitů nestravitelný, nehrozí mi, že by se mě příroda sama 

zbavila. 

 

Bolševník velkolepý 

Netýkavka žláznatá 

Rozpuk jízlivý 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Net%C3%BDkavka_%C5%BEl%C3%A1znat%C3%A1


 
 

 

 

 

 

 

 

HÁDEJ! KDO JSEM?? 

Jsem rychle rostoucí opadavý listnatý strom nebo keř. Dožívám se jen 

zřídkakdy přes 200 let.  Pocházím z Mexika a ze Severní Ameriky z lesů 

Apalačských hor, jsem ale rozšířen jsem i v teplých částech Evropy a Asie.  

V některých zemích (včetně ČR) jsem nebezpečnou invazivní dřevinou.  

Byl jsem dovezen jako medonosný strom a pro svůj hospodářský význam byla 

moje výsadba propagována ještě v šedesátých letech 20. století. Med z mých 

květů má velmi světlou barvu a je považován za jeden z nejlepších (ne-li vůbec 

nejlepší) a nejléčivějších medů. Bývám ale vysazován i pro dekorativní vzhled 

olistění a květů, protože jsem krásný, stinný a v době květu výrazně vonící 

strom. Mám však toxické účinky na rostliny ve svém okolí. Mé kořeny 

vylučují do půdy v konkurenčním boji proti okolním rostlinám toxické látky,  

a tak se v mém sousedství nedaří žádné jiné přirozeně u nás rostoucí rostlině 

ani dřevině s výjimkou bezu černého, s kterým tvořím neproniknutelné 

porosty. To je důvod, proč vytvářím monokultury. Navíc jsem kromě květů 

celý jedovatý. Když mě sežerou koně, objevuje se u nich nechutenství, 

skleslost, průjem, kolika, slabost a srdeční arytmie. Příznaky se obvykle 

dostaví do hodiny  

od pozření a pomoc veterináře je nezbytná.  

 

Trnovník akát 

Jírovec maďal 

Dub pýřitý 

HÁDEJ! KDO JSEM??? 

 

Jsem druh kaktusu, který si v roce 1839 přivezl do Austrálie neznámý 

přistěhovalec. Nejednalo se o velké množství kaktusů, ale pouze o jeden 

exemplář či dokonce jediný článek. Díky jedinému článku, který se z rostliny 

uvolní a následně zakoření, se však můžu rozmnožit. V Austrálii jsem ke 

svému životu našla výborné podmínky - podnebí mi vyhovovalo a neměla 

jsem zde žádné nepřátele. Takto jsem se zde množila sto let. Místní farmáři mě 

dokonce používali jako živé ploty kolem svých farem. Jenže jsem se 

přemnožila a začala svou invazivností působit problémy. Mechanicky jsem se 

díky svým trnům odstraňovala velmi těžko. V roce 1925 se přišlo na to, že by 

se k mojí likvidaci dal použít noční motýl cactoblastis cactorum, respektive 

jeho housenky. Ty jsou totiž mým přirozeným nepřítelem v Jižní Americe, 

odkud pocházím. Housenkám tohoto motýla sloužím jako zdroj potravy. 

Během pěti let mě dokázali tito motýli zlikvidovat na ploše 200 000 km². 

 

Opuncie vzpřímená 

Aloe vera 

Mamilárie 



 
 

Výtvarné inspirace: 

Výtvarné náměty a postupy pro děti: Hluboko v oceánu. Http://vytvarne-

namety.cz/ [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: http://vytvarne-

namety.cz/index.php?option=com_content 

Hudební inspirace: 

Záhadná zem: http://www.pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/zahadna-zem 

Jde si slon: http://www.supermusic.cz/skupina.php?idpiesne=648061 

Doporučená literatura: 

PRACH, Karel, Milan ŠTECH a Pavel ŘÍHA. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. 1. vyd. 

Praha: Scientia, 2009, 151 s., [36] s. barev. obr. příl. Biologie dnes. ISBN 978-80-

86960-46-3. 

TAYAL, Amit a Dan JOHNSON. Kniha džunglí. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 101 s. ISBN 

978-80-247-4312-7. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Portály: 

Světové ekosystémy- biomy. Enviregion.pf.ujep.cz [online]. [cit. 2015-07-07]. 

Dostupné z: http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/main.php?kap=a3p 

Jančaříková, Kateřina. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro 

pedagogy/Základy ekologie/Biomy Země [online]. Enviwiki; [citováno 8. 7. 2015 ]. On-

line získáno: 

http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky

_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Z%C3%A1klady

_ekologie/Biomy_Zem%C4%9B&oldid=8884 

  

http://www.pisnicky-akordy.cz/taborove-pisne/zahadna-zem
http://www.supermusic.cz/skupina.php?idpiesne=648061
http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/main.php?kap=a3p
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Z%C3%A1klady_ekologie/Biomy_Zem%C4%9B&oldid=8884
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Z%C3%A1klady_ekologie/Biomy_Zem%C4%9B&oldid=8884
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Z%C3%A1klady_ekologie/Biomy_Zem%C4%9B&oldid=8884


 
 

Příloha č. 8: „Až Tě chytím, tak tě sním“ – realizované téma 

Úvod: Téma provede děti do vztahů potravních řetězců. Seznámí je se základními 

pojmy z této oblasti, zavede je do různých přírodních prostředí. Děti zjistí, jak křehká 

je přírodní rovnováha. 

Cíle: 

Žák/yně:  

- vysvětlí základní pojmy potravní řetězec, síť, pyramida, predátor, destruent, 

konzument 

-  uvede příklady řetězců v jednotlivých prostředích kolem školy 

- popíše rovnováhu v přírodě a dopady jejího narušení 

- popíše a vyjmenuje příklady parazitismu, symbiózy 

 

Příprava před realizací: vychovatelka si připraví pomůcky, případně vyhledá vhodná 

videa 

 

Pomůcky: karty pro potravní pyramidy a potravní řetězce, kolíčky, stuhy, papíry, 

tužky, pastelky, krabičky s potravním řetězcem, případně videa, dvojice predace, 

symbióza, parazitismus 

 

 Popis včetně metod práce: 

1. Motivace: Potravní řetězce a jejich definice 

Vychovatelka vyzve děti: zavřete oči a představte si jakékoli místo v přírodě tady  

u nás, kde by se vám právě teď líbilo a vyberte si jednoho silného, rychlého či 

nebezpečného živočicha, který tam žije. Děti rychle jmenují. „Co vlastně takový 

živočich potřebuje k tomu, aby byl tím, kým je?“  - Energii, potravu. A kde ji vezme 

jeho „kořist“? 

2. Hlavní část výuky: 

Potravní řetězce producenti, konzumenti: Popíšeme dětem producenty, 

konzumenty a destruenty. Tuto část je možné doplnit prezentací. Rozděleny  

do skupin, vymýšlejí děti tři zástupce producentů a konzumentů. Vytvoření 

jednoduchých řetězců. 



 
 

Potravní pyramida -  soubor potravních řetězců v daném přírodním prostředí. 

Skupiny skládají pyramidy na kartách a určují přírodní prostředí, do kterých pyramidy 

patří. (louka, les, pole, voda, lidské sídliště). Kam by patřil váš původní řetězec?  

Ukázka možností: 

LOUKA: kopretina, mák, zvonek, řebříček, ještěrka, vosa, otakárek, ťuhýk, mšice, 

jestřáb 

LES: bedla, brusinka, smrk, maliník, tesařík, housenka, mravenec, strakapoud, brhlík, 

liška 

POLE: lilek, oves, slunečnice, kukuřice, hraboš, konipas, krahujec, skřivan, bělásek, 

čmelák 

 

Až Tě chytím…:  Děti si mezi sebou rozdělí kartičky se zástupci řetězců  

a připevní si je kolíčkem na záda tak, aby byla viditelná pro ostatní. Úkolem je 

poskládat se do potravních řetězců, pokud najdou svou potravu, spojí se s kolegou  

za ramena se slovem „chramst“. To vše pokud možno bez domlouvání řečí, smí využít 

pantomimu, či zvuk zvířete. Vytvořené řetězce pak vychovatelka zkontroluje, pomůže 

sestavit správné, pokud někdo neví, kam patří. Nápovědou je, že řetězce se skládají  

ze čtyř karet, kdy barvy se neopakují.  

Ukázka možností: 

1) Leknín, vodoměrka, čolek, káně 



 
 

2) Hluchavka, myš, zmije, ježek 

3) Kočka, sýkora, čmelák, obilí 

Poskládané řetězce připevní děti kolíčky na připravené stužky, uprostřed kterých je 

slunce. 

Síťujeme! – vytváření potravinové sítě. Vychovatelka postupně navádí děti 

k zamyšlení, zda mají řetězce něco společného, pomocí stužek a kolíčků propojí i další 

možné predátory a jejich kořist, tak s dětmi vytvoří potravinovou síť.  Na slunce 

postaví potravinovou pyramidu z krabiček. Co se stane ale, když určitý živočich zmizí? 

(vychovatelka odebere jednu kartičku ze sítě i z pyramidy) – dojde k narušení 

rovnováhy. Co je rovnováha v přírodě, jak může být narušena a co to znamená 

v realitě. (příroda vs. člověk) 

 

Parazitismus, symbióza -  jiné možnosti soužití živočichů v přírodě, 

vychovatelka vysvětlí pojmy. Děti třídí dvojice živočichů do sloupců predace, 

parazitismus, symbióza.  

3. Shrnutí 

Namalujte co nejdelší potravní řetězec! Ve skupinách děti vymýšlejí a malují co 

nejdelší řetězce. Společně si je představí a téma shrnou. 

  



 
 

4. Evaluace 

Nejvíce děti ocenily vytváření potravinové sítě, ačkoli je téma bavilo celkově. Zároveň 

si samy uvědomily propojení tématu s chráněnými a invazními druhy živočichů. 

Uvědomily si, že plzák zde nemá přirozeného predátora, navíc mu vyhovují naše 

přírodní podmínky. Symbiotické a parazitické vztahy hledaly následně i v říši rostlin. 

Na závěr jsme objevili video o tom“ Jak vlci změnili řeky“, ačkoli je v angličtině 

s titulky, děti jej bez problémů zvládly a zaujalo je, jak je příroda citlivá vlastně 

k malým změnám. Ještě dlouho diskutovaly o tom, jak je to s vlky v naší přírodě, jaké 

to má dopady pro nás. Musím přiznat, že mne to přimělo se o toto téma více zajímat. 

Děti jej navrhly jako další samostatné téma ke zpracování.  

 

Výtvarné náměty: 

Až tě chytím – leporelo, práce knihařskou technikou 

Pomůcky: kartony či čtvrtky, nůžky, knihařské plátno, Herkules, pastelky, barvy 

Žáci si naskládají kartonové listy napůl. V případě využití čtvrtek je nutné je rozpůlit  

po šířce. Knihařské plátno si nastříhají na proužky o šířce 3 cm a délce dvojnásobné 

k šířce listu leporela. Pásky natřeme lepidlem Herkules, přiložíme kartu leporela 

téměř do půlky a z druhé strany další, necháme 3 mm mezeru. Pásek přehneme přes 

listy, takto slepíme všechny karty k sobě, počet závisí na počtu stran, kterých chceme 

dosáhnout. Slepené hrany překryjeme igelitem a zatížíme. Po chvíli složíme a zatížíme 

složené. Na jednotlivé karty kreslíme články potravního řetězce.   

Doporučená literatura: 

ANTRŮČKOVÁ, Hana a Jaroslav VRBA. Co vyprávějí šumavské smrčiny: průvodce 

lesními ekosystémy Šumavy. 1. vyd. Vimperk: Správa Národního parku a Chráněné 

krajinné oblasti Šumava, 2010, 153 s , [1] složený l. obr. příl. ISBN 978-80-87257-04-3. 

RAJCHARD, Josef, Pavel KINDLMANN a Zuzana BALOUNOVÁ. Ekologie II.: biotické 

faktory - populace, základní modely populační dynamiky, společenstva, potravní 

řetězce. 1. vyd. Č. Budějovice: KOPP, 2002, 119 s. ISBN 80-7232-190-0. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Potravní řetězce. Www.mezistromy.cz [online]. [cit. 2015-07-07]. Dostupné z: 

http://www.mezistromy.cz/cz/les/les-jako-ekosystem/potravni-retezec 

http://www.mezistromy.cz/cz/les/les-jako-ekosystem/potravni-retezec


 
 

Potravní řetězce. Www.vitejtenazemi.cz [online]. [cit. 2015-07-07]. Dostupné z: 

http://www.vitejtenazemi.cz/krajina/index.php?article=29 

Potravní řetězce – výukové karty: 

ČERNICKÁ, Lucie a Petra HOLČÁKOVÁ. Potravní řetězce. Jindřichův Hradec: O. s. 

Vespolek. 

http://www.ekokatalog.cz/index.php?n=3&id=258 

Doporučená videa: 

Příběh žraloka - Potravní řetězec. Www.youtube.com [online]. [cit. 2015-07-08]. 2013. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=NDBJA6UhbTQ 

Encyklopedie - Potravní řetězec. Www.youtube.com [online]. 2014. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=n_Pp_6RJrbI 

Food Chains , Food Webs , Energy Pyramid - Education Video for kids by 

makemegenius.com.Www.youtube.com [online]. 2012 [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=n_Pp_6RJrbI 

Jak vlci změnili řeky. Www.youtube.com [online]. 2014 [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=7E8DZYeMMiA 

  

http://www.vitejtenazemi.cz/krajina/index.php?article=29
http://www.ekokatalog.cz/index.php?n=3&id=258
https://www.youtube.com/watch?v=NDBJA6UhbTQ
https://www.youtube.com/watch?v=n_Pp_6RJrbI
https://www.youtube.com/watch?v=n_Pp_6RJrbI
https://www.youtube.com/watch?v=7E8DZYeMMiA


 
 

„Ryba rybě povídala“ – nerealizované téma 

Úvod: Téma je zaměřeno na ryby a rybářství. Ryba patří neodmyslitelně k českým 

Vánocům.  Ale jaká je její cesta až na náš stůl? A jaké druhy ryb najdeme v našich 

vodách? A jsou všechny ryby původní? Toto téma tak zavede děti do světa  

pod hladinou a přinese jim řadu zajímavých poznání o jednotlivých druzích ryb. 

Aktivity: 

Co dělají ryby v zimě? - rozcvička s „potápěním“ 

Známe naše druhy ryb? – spojovačka  s obrázky 

Stavba těla ryb – skládanka s popisem stavby těla 

Co sežeru? – třídění býložravci, masožravci, všežravci 

Od jikry na talíř – skládání posloupnosti 

Historie – prezentace, vývoj rybářství, práce se starou mapou regionu (kde všude byly 

rybníky), video výlov rybníka 

Výtvarné zpracování – rybičky z tácků a papírových šupinek 

 

  



 
 

JARO 

Témata: Jaro nejen na zahradě 

    Mladý entomolog 

    Den Země  

    Jarní  ptákoviny 

 

Příloha č. 9: “ Jaro nejen na zahradě“ – zpracováno v návrhu projektu 

 

Výtvarné náměty: 

Proutěná hnízda -  prostorová tvorba z březového proutí 

Pomůcky: březové větvičky, nůžky, vázací dráty, ptáčci z jidášového těsta, keramická 

vajíčka či jiné ozdoby, tavná pistole 

Žáci si předem s vychovatelkou upečou ve školní kuchyňce ptáčky – jidáše a připraví si 

ozdoby na hnízdo. Větvičky z břízy srovnají do svazečku, opatrně kroutí a zároveň 

stáčí  



 
 

do tvaru hnízda. Pokud jim větvičky nedrží tvar, svazek větviček stačí omotat vázacím 

drátem. Ten nám poslouží i na ukončení věnečku. Na věneček přilepíme tavnou pistolí 

ozdoby. 

 

Výtvarné inspirace: 

Pomoc učitelům. Http://www.pomocucitelum.cz/ [online]. [cit. 2015-07-09]. 

Dostupné z: http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-

materialu.html?search=HLEDAT 

Moje výtvarka: Jaro. Http://mojevytvarka.webnode.cz/ [online]. [cit. 2015-07-09]. 

Dostupné z: http://mojevytvarka.webnode.cz/search/?text=jarn%C3%AD 

Hudební inspirace: 

Jaro dělá pokusy: 

http://www.supermusic.cz/skupina.php?action=piesen&idpiesne=135300 

Doporučená literatura: 

Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. 1. vyd. Praha: 

Mladá fronta, 2010, 380 s. ISBN 978-80-204-2209-5. 

BERNER, Rotraut Susanne. Jaro: obrázkové příběhy. 1. české vyd. V Praze: Paseka, 

2012, [16] s. Paseka pro děti. ISBN 978-80-7432-147-4. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Pracovní listy: 

HRONEŠOVÁ, Lenka. Inspirace, jaro, léto. Horní Maršov: Sever, 2009. ISBN 978-80-

86838-28-1. 

http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu.html?search=HLEDAT
http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu.html?search=HLEDAT
http://mojevytvarka.webnode.cz/search/?text=jarn%C3%AD
http://www.supermusic.cz/skupina.php?action=piesen&idpiesne=135300


 
 

Příloha č. 10: „Mladý entomolog“ – zpracováno v návrhu projektu 

 

 

 

 

 



 
 

Výtvarné náměty:  

Brouci – vrstvený papírový tisk 

Pomůcky: čtvrtky, temperové barvy, váleček, nůžky, lepidla 

Žáci si připraví papírový obdélníček, na který tvarují broučka z vrstvení papíru. Jedná 

se  

o lepení geometrických tvarů do tvaru například roháče tak, aby vrstvy vystupovaly  

do výšky. Čím více vrstev, tím vznikne plastičtější tisk. Uschlou matrici nakonec 

natřeme barvou, přiklopíme čtvrtkou a přejedeme válečkem, opatrně stáhneme. 

Vzniklý tisk necháme uschnout. 

 

 

Výtvarné inspirace: 

Výtvarné náměty a postupy pro děti: Hmyz. Http://vytvarne-namety.cz/ [online]. [cit. 

2015-07-09]. Dostupné z: http://vytvarne-namety.cz/index.php?searchword=hmyz 

Pinterest: Hmyz. Cz.pinterest.com [online]. [cit. 2015-07-09]. Dostupné z: 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=hmyz 

Hudební inspirace: 

Cvrček: 

http://www.supermusic.eu/skupina.php/scripty/scripty/skupina.php?idpiesne=13531

6&sid 

  

http://vytvarne-namety.cz/index.php?searchword=hmyz
http://www.supermusic.eu/skupina.php/scripty/scripty/skupina.php?idpiesne=135316&sid
http://www.supermusic.eu/skupina.php/scripty/scripty/skupina.php?idpiesne=135316&sid


 
 

 

Mravenčí ukolébavka: 

http://www.zpevnik.wz.cz/?id=6404 

Doporučená literatura: 

KANBAY, Feryal. Hmyz, pavouci a spol. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 80 s. 

Přírodě na stopě (Computer Press). ISBN 978-80-251-3501-3. 

PEZ, Alberto. Tajný život blech. 1. vyd. Praha: Meander, 2010, 30 s. Modrý slon 

(Meander). ISBN 978-80-86283-83-8. 

Didaktické pomůcky a portály: 

Určovací klíč: 

RIETSCHEL, Siegfried. Hmyz: 3 znaky: klíč ke spolehlivému určování. 3. vyd. Čestlice: 

Rebo, 2011, 239 s. Průvodce přírodou (Rebo). ISBN 978-80-255-0010-1. 

Puzzle: 

PUZZLE VÝVOJ VÁŽKY. Brno: Lipka. Dostupné také na: 

http://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi27 

Kelímkové lupy: 

Dostupné na: http://www.ekonakup.cz/pro-deti/hracky-pro-zvidave/zvetsujici-

kelimek-s-dvojitou-lupou 

  

http://www.zpevnik.wz.cz/?id=6404
http://www.lipka.cz/lipka?idk=zbozi27
http://www.ekonakup.cz/pro-deti/hracky-pro-zvidave/zvetsujici-kelimek-s-dvojitou-lupou
http://www.ekonakup.cz/pro-deti/hracky-pro-zvidave/zvetsujici-kelimek-s-dvojitou-lupou


 
 

Příloha č. 11: „Den Země“ – realizované téma 

Úvod: Tradičním způsobem, jak oslavit Den Země na našich školách, je úklid okolí škol  

a obcí. Tak to je i na naší škole. Proto jsme se rozhodli s dětmi tento rok Zemi trochu 

v její den nazdobit.  

 

Cíle: 

Žák/yně:  

- umí stručně vysvětlit vznik Dne Země 

- uvede příklady, jak může on sám pomoci Zemi  

- vypracuje panel o Dni Země 

- vyzdobí několik stromů před školou 

 

Příprava: vychovatelka si zajistí počítačovou učebnu, panel, pomůcky, a předlohy, 

vyhledá si informace o Dni Země 

 

Pomůcky: panel, papíry, barvy, pastelky, tužky, počítač, tiskárna, vázací drát, PET 

lahve, tetrapakové obaly, lepidla, tavná pistole, nůžky, kahánek,  

 

Popis včetně metod práce: 

1. Motivace:  

Jako motivaci použijeme krátký motivační film: 

Planeta Země - náš domov. Www.youtube.com [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné 

z: https://www.youtube.com/watch?v=2s3W1Whjv3k 

Na základě zhlédnutí videa spolu s dětmi vypisujeme na arch papíru do jednoho 

sloupce příklady toho, jak člověk Zemi škodí. Do druhého sloupce naopak příklady 

toho, jak může planetě pomoci. Poté požádáme děti, aby zavřely oči, a představily si, 

jak by Země vypadala, kdyby se člověk choval prvním způsobem a pak, pokud by se 

skutečně k Zemi choval s úctou. S dětmi si povíme, že je to naše Země a patří všem, 

my na ní žijeme a žít budeme. Proto je tedy důležité ji nejen chránit, ale také 

oslavovat. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2s3W1Whjv3k


 
 

2.    Hlavní část výuky: 

Panel Dne Země:  Děti rozdělíme do skupin, první skupina má za úkol 

zmapovat historii dne Země a připravit na počítači krátký text. Další skupiny si rozdělí 

jednotlivé přístupy k Zemi, vytváří vždy dvě zeměkoule různými výtvarnými 

technikami. První z nich znázorňuje jeden ze způsobů, jak člověk planetě škodí 

(továrny a znečištění vzduchu či vody, elektrárny, odpadky…), druhá pak opačný 

přístup (využívání obnovitelných zdrojů, šetrná výroba, čistírny vod, čistá Země). Své 

práce si pak vzájemně představí, tím získají i znalosti o vzniku tohoto významného 

dne. 

Ze světa zpátky domů: Protože děti většinou při zpracování prvního úkolu volí 

globální problém, přesuneme se spolu s nimi domů. Požádáme je, aby se zamyslely  

a zkusily samy vymyslet příklady nešetrného přístupu k přírodě u nás v regionu či ještě 

lépe v obci a i možnosti řešení problému. Děti samy většinou narazí na téma lesa 

 u školy, který je často znečištěný. Kromě toho, že samy navrhují jeho úklid, který 

navíc realizujeme právě v Den Země, povídáme si o tom, jak jinak by se daly využít 

druhy odpadků, které se tam nacházejí. Jde většinou o papíry a PET lahve. 

Výroba ozdob: Pojďme tedy s těmito materiály pracovat a alespoň trochu 

Zemi v její den vyzdobit.  

Práce s PET lahvemi: výroba květin a závěsů. 

Připravíme si spoustu barevných lahví od minerálek. Vystříháme z části od vrchu  

a ze z části u dna květiny. Jejich ostré hrany zatáhneme nad kahánkem. Proužky lahví  

po okraji nastříháme a následně vlepíme stočený doprostřed květiny pomocí tavné 

pistole. Ze zelených lahví vystříháme listy, okraje opět upravíme a spojíme. Vytvořené  

květiny navlékneme na vázací drát, díky kterému je budeme upevňovat na javory 

před školou. Stejnou technikou připravíme plastové závěsy k zavěšení na stromy.  

Ze zbylých květin vytváříme obrazy.  

Další lahve vystříháme po délce tak, že vytvoří malý truhlík, do kterého nasypeme 

substrát. Osejeme jej řeřichou. Tuto aktivitu realizujeme již 14 dnů předem, následně 

věšíme na stromy. 

Práce s tetrapakovými obaly: tvorba příšerek 

Tetrapakové obaly od mléka potáhneme papírem a libovolně ozdobíme. Připevníme 

drátěné poutko k zavěšení. 



 
 

Děti si pod vyzdobenými stromy povídají o tom, jak mohou příští rok opět vyzdobit 

stromy, tentokrát celé stromořadí.  

3. Shrnutí 

Děti si pod vyzdobenými stromy povídají o tom, jak mohou příští rok opět vyzdobit 

stromy, tentokrát celé stromořadí.  

4. Evaluace 

Nejvíce děti bavila práce na panelu a výroba ozdob pro stromy. Samy navrhly, že 

přednesou návrh na výzdobu stromořadí na školním parlamentu. Výzdoba poutala 

pozornost i rodičů, kteří školu navštívili. Mnoho z nich se ptalo, jak jsou květy a závěsy 

vyrobené. Děti se rozhodly, že pro příští rok jednak budou již dopředu přinášet 

barevné lahve, zejména ty barvy, kterých bylo nedostatek, a samy zkusí vymyslet další 

způsob, jak stromy vyzdobit. 

 

Výtvarné inspirace: 

Výtvarka nejen pro děti: PET lahve. Výtvarka.eu [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné 

z: http://www.vytvarka.eu/ 

Čarujeme: 23 skvělých nápadů na recyklaci PET lahví v užitečné i dekorativní 

předměty. Http://carujeme.cz/ [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

http://carujeme.cz/23-skvelych-napadu-na-recyklaci-pet-lahvi-v-uzitecne-i-

dekorativni-predmety/ 

Doporučená literatura: 

Den Země: kdo říká, že nemůžeme změnit svět?. Praha: Mirsa, 1991, 22 s., [6] s. obr. 

příl. ISBN 80-853-6808-0.  

 

 

 

 

 

http://www.vytvarka.eu/
http://carujeme.cz/23-skvelych-napadu-na-recyklaci-pet-lahvi-v-uzitecne-i-dekorativni-predmety/
http://carujeme.cz/23-skvelych-napadu-na-recyklaci-pet-lahvi-v-uzitecne-i-dekorativni-predmety/


 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

„Náš kraj na talíři“ – realizované téma 

Úvod:  Téma žákům přiblíží vývoj zemědělství na Kutnohorsku. Naučí se, které plodiny 

byly pro region typické, jaké se zde pěstují nyní a jak se nám díky novým plodinám 

změnila naše strava. Díky starým fotografiím zjistíme, jak se během historie měnilo 

využívání zemědělské půdy, vlastní udržitelnost v zásobování, ale i samotný vztah  

k zemědělské půdě.  Aktivity upozorní rovněž na rozdíl mezi konvenčním 

zemědělstvím a biozemědělstvím a na náročnost práce farmáře. Žáky čeká 

ochutnávka a listování regionální kuchařkou. 

 

Cíle: 

Žák/yně:  

- stručně vysvětlí jak se člověk věnoval v historii půdě a zemědělství 

- uvede příklady plodin, které v našem regionu rostou na polích  

- vyjmenuje původní plodiny regionu 

- rozezná jednotlivé druhy obilí 

 

Příprava před realizací: vychovatelka si vyhledá regionální informace a obrazové 

materiály k tématu, připraví si pomůcky a ochutnávku 

 

Pomůcky: papíry, fixy, fotografie, staré dobové materiály, časová osa, pastelky, 

plodiny pro ochutnávku, misky, lžičky, fotoaparáty, počítač, tiskárna 

 

 Popis včetně metod práce: 

1. Motivace 

Zemědělství kolem nás  

Na 3 velkých papírech (flipech) jsou napsané otázky –  

1. Jak se v historii měnilo využívání zemědělské půdy? 

2. Co potřebuje farmář, aby měl bohatou sklizeň zeleniny? 

3. Co na Kutnohorsku roste a rostlo na polích? 

Děti jsou rozděleny do tří skupin – postupně obejdou všechny papíry a zapíší vše, co je 

napadne. Každá skupina se vrátí k tomu, u čeho začínala a pročte si, co jim tam 



 
 

doplnily ostatní skupiny, může škrtnout, s čím nesouhlasí. Každá skupina pak 

představuje jeden flip v průběhu realizace tématu. 

Během realizace dostanou na tyto otázky odpovědi. 

2. Hlavní část výuky: 

Časová osa a fotografie 

V dnešní době již nejsme závislí na tom, co si zde vypěstujeme a i způsoby uchování 

potravin jsou rozmanitější.  Stejně, jako se změnil náš jídelníček, změnilo se i využívání 

zemědělské půdy. Víme, jak zdejší zemědělská krajina vypadá dnes, jak ale vypadala  

v průběhu historie? 

Jednotlivé body časové osy: 

10. století: rozsáhlé lesy, obchodní cesty, hospodářská centra (Malín) 

14. století: rozvoj těžby stříbra, nutnost zajistit potraviny a dřevo - lesy téměř 

vykáceny, neprostupná a bažinatá krajina osídlena a přetvořena pro zemědělství 

19. století: průmyslová revoluce přináší rozvoj velkovýroby. Orné půdě ustupuje 

většina rybníků a trvalých travních porostů, vodní toky jsou regulovány. Pěstuje se 

cukrová řepa, skot je ustájen, jako hnojivo se využívá chlévská mrva i umělá hnojiva. 

Rozvíjí se potravinářský průmysl a do krajiny vstupuje železnice. Jako protiklad 

k obdivu techniky a pokroku se zakládají romantické zahrady a parky. 

Začátek 20. století: vzniká samostatné Československo, typické vysokou hustotou 

sídel (průměrná vzdálenost mezi obcemi je 1,5–3 km). Pozemková reforma rozdělila 

velké pozemky a celková krajinná mozaika se tak skládá z převážně drobných ploch  

s řadou mezí a předělů. Zemědělství se rozvíjí a provází ho regulace vodních toků  

a meliorace.  

2. polovina 20. století: kolektivizace a velkovýroba - jednalo se o vyvlastňování  

a spojování zemědělských pozemků pod správou JZD. Pole byla zcelena do velkých 

lánů, došlo k zničení mezí, remízků, alejí, polních cest aj. V zemědělství se začala 

používat těžká mechanizace a množství chemických prostředků, což vedlo k celkové 

degradaci půd. Masivní odvodňování a meliorace. Zároveň dochází k výstavbě 

závlahových soustav, letišť a elektráren. 

1989: po převratu se rozšiřuje rostlinná výroba. Dochází k poklesu objemu užívání 

chemických prostředků. Mezi nejvýznamnější jevy v současné krajině patří často 

živelné rozrůstání příměstských oblastí, výstavba skladů podél hlavních komunikací  



 
 

a komerčních areálů na okrajích měst, dále výstavba nových silnic. Výrazným zásahem 

do krajinného rázu je i výstavba větrných nebo solárních elektráren. 

Děti následně popisují rozdíly zemědělství na starých a nových fotografiích. 

Bohatá sklizeň  

Každá činnost v zemědělství ovlivňuje životní prostředí. Ekologické zemědělství je  

v tomto ohledu šetrnější. Jak vámi uvedené činnosti ovlivňují přírodu? Pokud je tento 

vliv negativní, jak by se to dalo dělat lépe? Děti zapisují na papír možné nápady. Každá 

skupina probere mezi sebou jednu ze zapsaných činností a představí ji ostatním. Poté 

třídí pojmy pro klasické a ekologické zemědělství. 

Co na Kutnohorsku roste a rostlo na polích? 

Poznáváme chutí a čichem. Vychovatelka obchází děti se vzorky, ty jej určují se 

zavřenýma očima. Poté pojmenovávají vzorky ve skupinách a přiřazují správné názvy. 

Jde o staré regionální plodiny: cukrová řepa, zelí, okurky, křen, hořčice, špenát, 

majoránka, šafrán. U každého obrázku je písmeno. Další úkol zní: srovnejte je tak, 

abyste dostali název typu naší nejúrodnější zemědělské půdy ( černozem). 

Regionální plodiny: zelí (Starý Kolín – Baše), česnek (Dobřichov), okurky (Kouřim, 

Kačina), majoránka (Kutná Hora), křen (Malín), salát (Záboří), námel a léčivé rostliny – 

heřmánek (Hlízov), len (Kácov), řepa cukrová (Záboří), čekanka – cikorka (Kolín), kmín 

(Sv. Mikuláš), šafrán (Kutná Hora - 16. století), chmel (Kutná Hora - 16. století), 

hořčice (Kutná Hora) 

Následně děti vytváří reklamu na plodinu regionu dle vzoru starých reklam. 

Co zde roste teď? 

Výprava do okolních polí je spojena s fotografováním plodin rostoucích na polích nyní. 

Děti je dokáží následně i pojmenovat. Fotografie dále využijí v badatelském deníku. 

Nasbírané vzorky obilí je možné použít při technice tisku. 

3. Shrnutí 

Děti se vrátí k flipům. Společně zhodnotíme, co jsme měli dobře a co špatně. 

4. Evaluace 

Příprava tématu byla náročná, spolupracovala jsem s NZM Kačina a část materiálů 

získala po různých archivech. Děti plnily překvapivě úkoly s nadšením. Bavilo je 

vymýšlení reklamy i mapování plodin v terénu. Během realizace je napadla aktivita na 

sestavení regionálního receptu. Ptaly se babiček, co a z čeho dříve vařily a co 



 
 

pěstovaly. Dále nás napadlo udělat si přehled semen plodin, se kterými se setkáváme 

na polích i políčkách soukromníků. Zároveň je zaujaly staré fotografie, kdy jsme 

narazili i na téma rybníků. Rozhodli jsme se, že ho v budoucnu zkusíme společně 

zpracovat. 

 

  



 
 

„Jarní  ptákoviny“ -  nerealizované téma 

Úvod: Jarní ptákoviny jsou pokračováním předchozího bloku věnovaného stálým 

ptákům. Doplňuje jej o téma stěhovavých ptáků či hnízdění. 

Aktivity: 

Návraty – stěhovaví ptáci, práce s pracovním listem – poznávání ptáků a třídění  

na stěhovavé a stálé 

Konkurence a ekologická nika – seznámení s pojmy 

Hnízdění – simulační hra od námluv, přes hledání hnízda až po péči o mládě (hra 

v terénu s kartičkami ptáků obsahující: jméno, přírodní prostředí výskytu, teritorium, 

počet vajec, brčka, papírky s různými druhy potravy)   

Čím se živím – třídění ptáčků na býložravci, masožravci, všežravci 

Výtvarné zpracování: tvorba ptáčků z makovic 



 
 

LÉTO 

Témata: Léto nejen na zahradě 

    Kamenná historie Kutné Hory 

    Skála, kámen, kamínek 

    Vodní hrátky 

 

Příloha č. 12: „Léto nejen na zahradě“ - realizované téma 

Výtvarné náměty: 

Včelka  - tisk textil 

Pomůcky: textilie s různou texturou, čtvrtky, lepidla, nůžky, váleček, tiskařské barvy, 

šablonky jednotlivých částí těla včelky, noviny 

Žáci si čtvrtku o formátu A4 rozpůlí. Na látky si obkreslí jednotlivé části těla. 

Z jednotlivých částí slepí na jedné části papíru včelku. Nanesou na ni tiskařskou barvu. 

Obrázek přiklopí druhou částí čtvrtky, novinami a přejedou válečkem. Opatrně 

jednotlivé části tisku oddělí a nechají uschnout. 

 

Výtvarné inspirace: 

Pomoc učitelům: 5 TIPŮ NA LETNÍ TVOŘENÍ-MOŘSKÉ AKVÁRIUM. Http://vytvarne-

namety.cz/ [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/ostatni/pracovni-

cinnosti/5-tipu-na-letni-tvoreni-morske-akvarium-777.html 



 
 

Pinterest: Léto. Cz.pinterest.com [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=l%C3%A9to 

Hudební inspirace: 

KRUŽÍKOVÁ, Marie. Písníček. Stařeč: INFRA, c2011, 1 zpěvník (62 s.). ISBN 978-80-

86666-35-8. 

Prázdninová: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5565 

Doporučená literatura: 

VONDROVÁ, Petra. Výtvarné inspirace na celý rok. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 151 s. 

ISBN 978-80-7367-979-8. 

TRNKA, Jiří. Zahrada. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1962, 109 s. 

 

 

  



 
 

Příloha č. 13: „Kamenná historie Kutné Hory“  – realizované téma 

 

Výtvarné náměty: 

Kamenická značka  - linoryt 

Pomůcky: lino, rydla, barvy, čtvrtky, rámeček, váleček 

Žáci si na kousek papíru navrhnou vlastní kamenickou značku, poté ji překreslí  

na čtvereček lina o velikosti 5 x 5 cm. Pomocí rydel odstraní přebytečné lino, vytvoří 

tak negativ obrázku. Natřený barvou jej přetisknou na čtvrtku za pomoci válečku. 

 

 

 

 

 



 
 

Pracovní list: Kamenná historie Kutné Hory 

 

 



 
 

Výtvarné inspirace: 

Pro učitele: Malování na kámen. Mistoprozivot.cz/ [online]. [cit. 2015-07-10]. 

Dostupné z: http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=4962 

Hudební inspirace: 

Já jsem z Kutné hory: http://www.pisnicky-akordy.cz/lidove-pisne/ja-jsem-z-kutne-

hory 

Doporučená literatura: 

SLOUKA, Jiří a . Kámen: od horniny k soše. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 143 s. ISBN 978-

80-247-1258-1. 

PETŘÍČKOVÁ, Renata a Michal VANĚČEK. Skřítkové pod stříbrným městem. Praha: 

Maxdorf, c2011, 148 s. ISBN 978-80-7345-252-0. 



 
 

Příloha č. 14: „Skála, kámen, kamínek“ -  realizované téma 

Úvod: Téma zavede děti do neživé přírody kolem nás. Tato aktivita žáky seznámí  

s běžnými typy minerálů, hornin a drahých kamenů typickými pro náš region. 

Prozkoumají je pod lupou a všimnou si jejich zvláštností. Zjistí, jakým způsobem 

vznikaly, jak je rozdělujeme a kde se s nimi ve svém okolí mohou setkávat. 

Fotodvojice odhalí, jak těžba mění krajinu, časová osa a fotografická prezentace jim 

napoví, jak se těžba v historii vyvíjela.  Tato aktivita předpokládá práci v exteriéru  

i interiéru.  K její realizaci využijeme místní chráněnou lokalitu Skalka, kde se nacházel 

i lokální lom. 

 

Cíle: 

Žák/yně:  

- seznámí se s původem a využitím kamene 

- seznámí se s tříděním hornin 

- seznámí se s usazenými horninami 

- pozná v hornině zkamenělé živočichy, umí vysvětlit jejich nález v těchto místech 

- objeví drahé kameny v horninách 

 

Příprava před realizací: Pedagog si vyhledá informace o dané lokalitě a předem ji 

navštíví. Tato aktivita je důležitá pro posouzení bezpečnosti a možnosti zpracování 

tématu. Dále si připraví pomůcky.  

 

Pomůcky: časová osa, fotodvojice, binokulární lupy, ukázky regionálních nerostů, 

jednoduchý klíč pro určování nerostů, papíry, fixy 

 

Popis včetně metod práce: 

1. Motivace:  

Vychovatelka uvede téma: Už jsme putovali spolu všude možně. Jaký přírodní 

materiál jsme viděli všude? (Kámen) Dnes si budeme o něm povídat. Co vše o něm 

víte? Víte, jak vznikl?  

  



 
 

2. Hlavní část: 

Kámen nadosah: S dětmi si povídáme o tom, k čemu všemu kámen je možné 

použít, ale kde by děti kámen například na stavbu svého domu vzaly? Sbíráním – 

málo, těžbou? Jak? Necháme děti, aby společně o této otázce diskutovaly. 

Upozorníme je na to, že mnohdy mají všechny pravdu. Těžba se měnila s tím, jak se 

zdokonaloval člověk sám a jeho technologie. Děti se rozdělí do dvojic, každá skupina 

má za úkol poskládat časovou osu s obrázky.  

 

 

Není kámen jako kámen: Kameny se ovšem liší. Jak je můžeme rozdělit? Děti 

m se seznámí s pojmy hornina a nerost, vychovatelka jim je popíše, vysvětlí rozdíly  

a zároveň ukáže na vzorcích.  Děti rozdělené do skupin dostanou krabici se vzorky  

a mají za úkol je roztřídit na horniny a nerosty. Je důležité, aby se na zařazení 

společně všechny dohodly. 

Druhy hornin a nerostů: Děti se seznámí s názvy hornin a nerostů: Jako vy 

 i ony nesou svá jména, znáte některá? Víte, kde by bylo možné je v okolí najít? Děti  

ve skupinách pracují s binokulárními lupami a jednoduchými klíči. Jejich úkolem je 

správně určit horniny, tedy přiřadit je ke kartičkám z klíče, zjistit jejich jméno, k čemu 

se užívají a lokality, kde je mohou najít. Povídáme si o tom, jak vlastně jednotlivé 

druhy hornin vznikly – usazené, vyvřelé i přeměněné. 



 
 

 

 

I kámen skrývá tajemství: Jestlipak víte jaká? Když se pozorně pod lupami 

podíváte, objevíte jistě něco zajímavého. Děti opět pracují se vzorky, které tentokrát 

obsahují granáty, olivíny, zkameněliny. Postupně si je prohlížejí a popisují, co našly, 

vychovatelka doplňuje zajímavosti ze světa drahokamů. O tom, jakou moc jim 

připisovali lidé, proč jsou pro člověka dosud tolik zajímavé. Kde je mohou najít, či jak 

se tam vzaly. U zkamenělin pozve děti na procházku. Vybaví se lupami a vydají  

na cestu. 

Cesta do minulosti: Na Skalce dojdeme ke skalnímu masivu, kde je odkryta 

část skalního masivu skládajícího se z rulového podloží a usazených pískovců. Děti 

mají nejdříve za úkol najít hranici mezi jednotlivými vrstvami. Na papír pak vypíšou 

rozdíly mezi jednotlivými horninami (tvrdost, struktura…). I zde se ovšem skrývají 

tajemství, víte jaká?  

 



 
 

 

 

 

 Hledáme pradávný poklad: Vychovatelka vysvětlí dětem, že je to stejný 

poklad, jako viděly pod lupou. Jde o zkameněliny. Ví ale děti, jak se zde vzaly? 

Poslechnou si příběh o vzniku Skalky, upevní si znalosti o vzniku jednotlivých druzích 

hornin. Pochopí, jak vznikly zkameněliny, a proč je můžeme na tomto místě nalézt. 

Dokáží ale nějaké najít? Děti mají za úkol nějaké najít, vysvětlíme jim, že jsme ale  



 
 

 na chráněném místě, což znamená, že nebudeme skálu ničit, rozbíjet apod. Děti 

hledají zkameněliny v pískovcovém bloku a v kamenech na zemi. Pokud najdou 

nějakou volně ležící, udělají si její frotáž. 

3. Shrnutí 

Po cestě zpátky si s dětmi povídáme o tom, co vše jsme se dozvěděli. Necháme děti, 

aby cestou sbíraly různé kamínky. Poskytneme jim možnost, aby si je ještě prohlédly  

pod lupou. 

4. Evaluace 

Téma děti zaujalo, s časovou osou si snadno poradily. Ostatní aktivity je zaujaly 

natolik, že jsme se k tématu vraceli několikrát. Děti po několik dnů nosily různé 

vzorky, hledaly je v atlasech, studovaly pod lupou. O své poznatky se dělily 

s ostatními. Děti navrhly, abychom se na Skalku vrátili a zmapovali i její flóru a faunu.  

Výtvarné inspirace:  

Pinterest: Kámen. Cz.pinterest.com [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=k%C3%A1men 

Hudební inspirace: 

Skálo, skálo: http://www.pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/skalo-skalo 

Doporučená literatura: 

PRICE, Monica a Kevin WALSH. Horniny a minerály: nový kapesní atlas. 2. vyd.  

V Praze: Slovart. ISBN 978-80-7391-760-9. 

Didaktické pomůcky a portály:  

Portály: 

Svět geologie [online]. [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: http://www.geology.cz/ 

  



 
 

„Vodní hrátky“ – realizované téma jen z části 

Úvod: Téma zavede děti k naší řece Doubravě. Přiblíží jim řeku jako domov rostlin  

i živočichů, budou se zabývat vlastnostmi vody i historií vodních toků. 

Aktivity: 

Řeky a my  –  význam řek a vody v krajině a pro člověka 

Řeky jako zdroj – co nám dává voda, využívání řek, jejich narovnávání, práce 

s leteckými snímky 

Řeka a rostliny – mapování rostlin u řeky v místě brodu, jejich určování, obraz 

s popisem 

Řeka a živočichové – svět pod vodou, bádání a pozorování 

Čistota vody – čistička z PET lahví 

Porovnávání vod – kohoutková, říční, rybničná, ze studny 

Výtvarné zpracování – malované vodou 

 

 

 

 

 


