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Tématický celek – Třídíme odpady – Den země  

Klíčové kompetence 

 Dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou 

pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení 

problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty, má vlastní originální 

nápady využívá přitom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost. 

Vzdělávací cíle 

 Rozvoj kooperativních dovedností 

 Rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí (spolupracovat, spolupodílet se) 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a 

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.  

Očekávané konkretizované výstupy 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, 

nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet 

pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.  

 Vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci Nev situacích, které to vyžadují (v 

ohrožujících, nebezpečných, či neznámých situacích), odmítnout se podílet 

na nedovolených, či zakázaných činnostech 

Jazyk a řeč 

 Povídáme si o tom, co je pro ochranu přírody důležité 

 Jak můžeme snížit množství odpadů – i tříděných – dětem vysvětlíme, že 

se dá se nakupovat v bezobalových obchodech. Na pečivo, ovoce a zeleninu 

můžeme mít svoje plátěné sáčky (šikovné maminky si mohou ušít např. ze 

starých záclon atd.) sáčky se dají vyprat a znovu použít a nehromadíme 

igelitové pytlíky. 

 Pokud už odpadky v domácnosti vzniknou – třídíme většinou papír, plasty, 

sklo, odpad z kuchyně – slupky od brambor, zeleniny a ovoce se dávají na 

kompost – nebo se mohou zkrmit (kdo chová králíky a slepice a pod) když 

nám zbude chleba, usušíme a dáme králíkům nebo jinému domácímu 

zvířectvu 

 Děti vedeme (i ve školce) k šetření energiemi. Voda – při mytí vypínáme a 

nenecháváme zbytečně téci, nepouštíme naplno. Světlo – elektrická 



energie nenecháváme rozsvíceno tam, kde nejsme. Koupání a sprchování – 

vysvětlíme dětem rozdíl ve spotřebě vody.  

Proč se slaví den Země a kdy se slaví den Země?  

Den Země se slaví už od roku 1970, kdy lidé v USA začali demonstrovat za 

zdravější životní prostředí. Demonstrantů na různých místech bylo více než 20 

milionů. Celá demonstrace byla součástí kampaně, která měla za cíl prosadit 

zákony o ochraně životního prostředí. Projekt Den Země inicioval John 

McConnel. 

Vyhlášení svátku Den Země proběhlo ještě o rok dříve (1969). Tento svátek se 

slaví každoročně 22. dubna, tedy jen 8 dní před Pálením čarodějnic. Od roku 

1990 se ke slavení svátku přidal celý svět a 22. duben byl prohlášen za 

Mezinárodní den Země. V tento slavnostní den se konají nejrůznější ekologické 

akce. Rovněž probíhají i demonstrace za odstranění klecových chovů pro slepice, 

které v lepších podmínkách i více snášejí. 

 

 

 

 

Básničky o třídění odpadků  

 

Ten, kdo vůbec líný není, rád se pustí do třídění.  

Všichni dobře jistě víme, jak odpadky roztřídíme. 

Prozradím vám k tomu více, jsou barevné popelnice. 

Modrá, ta je papíru, vyrobená na míru. 

Nedejte se žlutou zmást, do ní patří jenom plast. 

A staré sklo, pokud máme, do zelené vždycky dáme.  

 

 

I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí. 

Modrá, žlutá, zelená – víme, co to znamená. 

Nedá nám to žádnou práci, už jsme jako dospěláci.  

Papír, plasty, sklenice - nápojové krabice.  

Prší, prší, jen se leje – popelář se na nás směje. 

Rychle z auta vyleze – odpadky nám vyveze.  

 

 

Níže najdete pracovní listy pro rozvoj řeči, paměti, pozornosti, grafomotoriky. 

 

Rodiče – pomozte dětem vysvětlit, čemu ještě nerozumí. První pracovní list nabízí 

otázky – zkuste nechat děti přemýšlet nad odpovědí – pokud si nebudou vědět 

rady – můžete se navést nápovědou. 

https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/paleni-carodejnic-ve-mestech-cr_372.html
https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/proc-slepice-nenesou-duvody-vas-prekvapi_223.html


 
 

Prohlédněte si obrázky a popovídejte si. Vysvětlete dětem slova jako konzum, 

ekologie, udržitelný rozvoj – tzn. chovat se k přírodě, aby zůstala co nejvíce 

zachovaná pro další generace. Nevyčerpat zdroje…pro děti těžké téma – my 

dospělí musíme najít cestu vhodného vysvětlení.  

 



 
Kam co patří – kovový odpad, plasty, papír, sklo, slupky a bioodpad

 



Náměty na tvoření z odpadového materiálu - Had a víčka od pet lahví 

 
 

 

Ke tvoření se nabízí spousta odpadového materiálu – kelímky od jogurtů, pet 

lahve, víčka, korkové zátky, skořápky od ořechů, staré knoflíky, vlna, kartony, 

lepenka, fantazii se meze nekladou. 

 

 
Chobotnice z pet lahví  



 



Doba rozkladu jednotlivých odpadků se liší – vysvětlíme dětem, že nikdy 

nezahazujeme odpadky na zem. Ani ve městě, ani v lese. Pokud nemáme v dohledu 

koš nebo popelnici, papírek si musíme dát do kapsy nebo sáčku a vyhodíme doma 

nebo později. V lese na výlete to platí dvojnásob – ohleduplný turista nebo 

výletník se řídí pravidlem – co si do lesa přinesu – to z něj zase odnesu.  

V lese můžu zahodit někam do křoví ohryzek od jablka a podobně – ale nikdy 

plast, sáček, žvýkačku, sklo apod.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže – spočítej a zapiš číslo – pokud ještě neumíš, nebo nevíš jak číslo vypadá, 

rodiče pomohou – ty můžeš namalovat příslušný počet puntíků. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Čtení s dětmi – místo obrázků najděte vhodná slova.  

 



 



 

 

 



 


