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Den Země v MŠ Sezemice 
Týdenní tematický celek 

 
 
Autor:  Lenka Jeníková, MŠ,  Jiráskova 596, Sezemice 53304 
 
Tematický celek Den Země je zaměřen na přírodu a na třídění odpadu. Děti se během projektu naučí 
rozumět vzájemným vztahům mezi živočichy a naučí se, jak správně třídit odpad a jak se starat o 
„naši Zemi“.  
Děti jsou vedeny k tomu, že každý může svými činy zlepšit životní podmínky na Zemi a zároveň se učí 
vzájemné spolupráci. 
 
Cíl 
Žák oslaví Den Země a pomocí vybraných aktivit získá kompetence k ochraně prostředí a pochopí 
souvislosti se svým životním stylem. 
 
Rozvíjené kompetence, výstupy  
Dítě: 

• ukáže a pojmenuje jednotlivé druhy odpadu 

• zná barvy kontejnerů na třídění odpadu 

• svými slovy popíše postup při třídění PET lahví a sběru papíru 

• umí třídit odpad a chápe, proč je třídění odpadu důležité 

• chápe vzájemné vztahy mezi živočichy – soužití, potravní vazby 

• svými slovy vysvětlí potravní řetězec, uvede příklad 

• vysvětlí, jak odpady negativně působí na živočichy a jak to může ovlivnit potravní řetězce 

• všímá si dění kolem sebe 

• má základní představu o tom, co je v souladu s přírodou a snaží se podle toho chovat 
 
Časový harmonogram 
Den Země je týdenní tematický celek, kdy nejprve děti motivujeme pohádkou a dále provádíme různé 
aktivity, kterými se děti učí, jak pečovat o přírodu, jak třídit odpad, uvědomí si vzájemné soužití mezi 
organismy apod. Časová dotace jednotlivých aktivit je závislá na více faktorech, jako například na 
počtu dětí, na kreativitě a schopnosti komunikace dětí, ale také na výřečnosti a schopnostech 
pedagoga. 
1. den: 

• aktivita 1 - Motivační pohádka „O pejskovi a kočičce, jak třídí odpad“ 

• aktivita 2 - Tvorba 2 plakátů – čistá a znečištěná příroda 

• aktivita 3 - Diskuze na téma třídění odpadů; prostředí, ve kterém žiji 
2. den:  

• aktivita 4 - Třídění odpadu – pojmenování jednotlivých druhů odpadu 

• aktivita 5 - Barevné kontejnery na odpad – co kam patří 

• aktivita 6 - Exkurze do sběrného dvora 

• aktivita 7 – Hra „Úklid skládky“ 
3. den:  

• aktivita 8 - Vzájemné soužití organizmů 

• aktivita 9 - Potravní řetězce – co to je, příklady 

• aktivita 10 - Vliv odpadu na živočichy 

• aktivita 11 - Hra „Potravní řetězec“ 
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4. den:  

• aktivita 12 -  Vycházka do přírody – úklid odpadků v lese 

• aktivita 13 - Vycházka po městě – rozmístění kontejnerů na tříděný odpad 

• aktivita 14 - Hra  „Ekologické pexeso“ 
5. den:  

• aktivita 15 - Tvorba „ekovýrobků“ (z odpadového a přírodního materiálu) – v učebně, 
v přírodě 

 
Prostředí-pracovní zázemí 
Část práce probíhá v učebnách, kde se děti učí novým dovednostem. Část probíhá na hříšti a 
v přírodě, kde své naučené dovednosti prakticky využívají. Vše ovšem záleží na aktuálním počasí. 
Aktivity probíhající v učebnách: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15. 
Aktivity probíhající v přírodě (les, louka, hřiště): 7, 11, 12, 14, 15. 
Aktivity probíhající ve městě: 6, 13. 
 
Pomůcky a materiál 
Při motivaci užíváme pohádkové knihy, obrázky, hračky. Během výuky uplatňujeme názorné pomůcky 
– např. ukázky odpadů a výuková DVD (např. Muf je třída). Při tvorbě  ekovýrobků využíváme téměř 
veškerý materiál, který seženeme – např. prázdné PET lahve, prázdné tetrapaky od mléka a džusů, 
ruličky z toaletního papíru a další.  
 

Popis programu 
1. Motivace – pohádka O pejskovi a kočičce (cca 1 hod) 

Pomůcky: kniha pohádek, obrázky doplňující pohádku. 
Během pohádky se děti dozví, jak vypadala příroda dříve, téměř bez znečištění, a jaký je současný 
stav teď, kdy lidé bezohledně vyhazují odpadky kdekoliv v přírodě. Dále poznají, že není těžké přírodě 
pomoci. Stačí jen správně nakládat s odpadky a vše, co je v přírodě poházené, uklidit. Stejně, jako to 
udělali pejsek s kočičkou. Nakonec s dětmi o pohádce diskutujeme. 
 

2. Popis jednotlivých aktivit 
 
Aktivita 2 – Tvorba plakátů - čistá a znečištěná příroda. (cca 1 hod) 
Pomůcky a materiál 
Velký arch papíru, staré časopisy o přírodě, nakopírované obrázky o přírodě, nůžky, lepidlo, pastelky, 
fixy, „odpadky“ – papír, igelitový sáček, víčko z PET lahve apod.  
Popis jednotlivých kroků 
Zde je více možností, jak aktivitu realizovat. Záleží na pracovitosti dětí a na jejich počtu. Jedna 
možnost je, že děti rozdělíme na dvě skupiny. Jedna skupina bude tvořit „čistou přírodu“, druhá 
„znečištěnou přírodu“. Každé skupině dáme velký arch papíru a staré časopisy o přírodě, případně 
nakopírované obrázky. Úkolem dětí je vystřihnout a nalepit na arch papíru přírodniny tak, aby 
vytvořily daný stav přírody. Kromě lepení děti přírodu dotvoří kresbou a připevněním „odpadků“. Po 
splnění úkolu o obrázcích diskutujeme. Alternativou je vytvořit více pracovních skupin a poté výtvory 
porovnat a zhodnotit. 
 
Aktivita 3 - Diskuze na téma třídění odpadů; prostředí, ve kterém žiji.  (cca 30 min)  
Po přečtení motivační pohádky a vytvoření plakátů o přírodě začněme s dětmi diskutovat o jejich 
vztahu k přírodě a nakládání s odpady. Diskuzi můžeme navodit hrou „Stoupne si ten, kdo….“ (např. 
třídí odpad, vynáší koš, atd.), jinak děti sedí v kruhu na zemi. Poté necháme jednoho po druhém říct, 
jak to chodí u nich doma, zda odpad třídí nebo ne, zda si myslí, že je dobré třídit odpad a proč, zda 
někdy vyhodí odpadek na zem apod. 
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Aktivita 4 - Třídění odpadu – pojmenování jednotlivých druhů odpadu.  (cca 30 min) 
Pomůcky a materiál 
Příklady jednotlivých odpadků (např. papír, PET lahev, slupka od banánu), příp. obrázky s odpadky. 
Popis jednotlivých kroků 
Postupně dětem ukazujeme jednotlivé „odpadky“ a společně je pojmenujeme. Zároveň děti učíme, 
že odpadky se nechají rozdělit do několika skupin – plast, sklo, papír, kartony, bioodpad, nebezpečný 
odpad. Dané poznatky zafixujeme hrou: požádáme 2 jedince, aby z „odpadků“, které jsme jim ukázali, 
vybrali pouze ty, které jsou skleněné, poté ty, které jsou z plastu apod. Děti během aktivity 
prostřídáme. 
 
Aktivita 5 - Barevné kontejnery na odpad – co kam patří. (cca 40 min bez DVD) 
Pomůcky a materiál 
Příklady jednotlivých odpadků (např. papír, PET lahev, slupka od banánu), příp. obrázky s odpadky, 
karty s barevnými kruhy, které znázorňují barevné kontejnery (pro každé dítě), DVD Muf je třída. 
Popis jednotlivých kroků 
Aktivita navazuje na předchozí činnost. Naučíme děti, že jednotlivé druhy odpadů se vyhazují do 
barevných kontejnerů. Každé dítě dostane sadu karet s barevným kruhem, případně si děti mohou 
karty sami vyrobit. Učitelka poté ukazuje jednotlivé odpadky a děti zvedají karty s příslušným 
barevným kruhem. V případě, že někdo zvedne špatnou kartu, jedince upozorníme a počkáme, až se 
opraví a zvedne správnou kartu. Nakonec můžeme dětem (např. před spaním) pustit výukové DVD 
Muf je třída – pohádku o třídění odpadu. 
 
Aktivita 6 - Exkurze do sběrného dvora. (cca 30 min + cesta) 
Předem ve sběrném dvoře domluvíme exkurzi a požádáme o krátký výklad. 
 
Aktivita 7 – Hra „Úklid skládky“. (cca 50 min) 
Pomůcky a materiál 
Obrázky s odpadky – větší množství, papírové krabice představující kontejnery na tříděný odpad. 
Popis jednotlivých kroků 
Děti rozdělíme do několika skupin. Každá skupina si zhotoví kontejnery z papírových krabic – krabice 
nabarví příslušnou barvou (modrá, žlutá, bílá, hnědá, červená). V blízkém okolí rozmístíme 
„odpadky“. Hra spočívá v tom, že příslušníci skupin běhají a sbírají kartu po kartě a „odpad“ třídí do 
kontejnerů. Po určitém časovém úseku hru ukončíme a vyhodnotíme výsledky. Dětem spočítáme 
počet správně roztříděných „odpadků“, vyhrává skupina s nejvyšším počtem. 
 
Aktivita 8 - Vzájemné soužití organizmů. (cca 30 min) 
Pomůcky a materiál 
Obrázky s živočichy v různých situacích – býložravci v lese, lov vlků, moucha v pavučině; lišejník, jmelí 
apod. 
Popis jednotlivých kroků 
Na základě obrázků necháme děti vyvodit a pojmenovat různé situace soužití. Vztahy pozitivní, 
neutrální a negativní. V zápětí navážeme další aktivitou – potravními vztahy. 
 
Aktivita 9 - Potravní řetězce. (cca 50 min) 
Pomůcky a materiál 
Obrázky rostlin a živočichů, obrázky konkrétních potravních řetězců. 
Popis jednotlivých kroků 
Diskutujeme s dětmi nad tím, co všechno jí člověk a navážeme tím, čím se živí ostatní živočichové, 
případně rostliny. Vysvětlíme pojmy, masožravec, býložravec, všežravec. Můžeme zkusit vysvětlit 
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pojmy producent, konzument, rozkladač. Necháme děti, aby vyjmenovaly co nejvíce živočichů, které 
znají. Poté zkusí vyjmenovat pouze býložravce, pak masožravce a nakonec všežravce. Dále uvedeme 
konkrétní potravní řetězec a necháme děti, aby vymyslely jiný potravní řetězec. Pojmy nakonec 
zopakujeme. 
 
Aktivita 10 - Vliv odpadu na živočichy. (cca 1 hod) 
Pomůcky a materiál 
Omalovánka „Proč potůček nebublal“. 
Popis jednotlivých kroků 
Děti dostanou omalovánku, po vypracování zkusí svými slovy říct, co se na obrázku děje. Jak je 
ovlivněné prostředí, jak živočichové v potoku. Poté uvedeme další příklady (alespoň 3), které se 
běžně vyskytují. Zde je dobré se předem připravit – čerpat z přírodovědných časopisů nebo najít 
informace na internetu. Po vyprávění by děti měly být schopné situace zhodnotit – uvést, jak to na ně 
působí, co by udělaly pro to, aby se prostředí neznečišťovalo a živočichové neumírali atd. 
 
Aktivita 11 - Hra „Potravní řetězec“. (cca 30 min) 
Pomůcky a materiál 
Kartičky s obrázky živočichů MOUCHA, ŽÁBA, ČÁP – velké množství. 
Popis jednotlivých kroků 
Dětem připomeneme, co je to potravní řetězec a zkusíme s nimi jeden řetězec vytvořit. Vytvoříme 
řetězec, který je funkční, tj. patřičný poměr živočichů (např. 10 much, 3 žáby, 1 čáp), a řetězec 
nefunkční (1 moucha, 3 žáby, 10 čápů). Vysvětlíme, proč jeden řetězec funguje a druhý ne. Poté děti 
rozdělíme do několika skupin a vysvětlíme hru. V blízkém okolí rozmístíme kartičky s živočichy 
MOUCHA, ŽÁBA, ČÁP. Úkolem skupin je posbírat co nejvíce karet, ze kterých sestaví funkční potravní 
řetězec. Karty sbírají jednu po druhé během určeného časového úseku (např. 10 minut). Po skončení 
hry jednotlivé řetězce zhodnotíme. Vyhrává skupina se správně sestaveným řetězcem a s nejvyšším 
počtem karet. 
 
Aktivita 12 -  Vycházka do přírody – úklid odpadků v lese. (cca 2 hod) 
Pomůcky a materiál 
Igelitové sáčky, gumové rukavice. 
Popis jednotlivých kroků 
Děti namotivujeme tím, že si zahrajeme na pejska a kočičku a půjdeme společně uklidit prostředí, 
kam rádi chodíme relaxovat třeba s rodiči. Na konci vycházky zhodnotíme stav přírody a necháme 
děti vymyslet, co by se dalo udělat pro to, aby lidé přírodu neznečišťovali. 
 
Aktivita 13 - Vycházka po městě – rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. (cca 2 hod) 
Popis jednotlivých kroků 
Projdeme s dětmi část obce a zmapujeme počet a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Děti by 
měly vyvodit takový závěr, že každý z nás má v blízkosti svého bydliště kontejnery na tříděný odpad, a 
že tedy není problém odpad třídit.  
 
Aktivita 14 - Hra  „Ekologické pexeso“. (cca 50 min) 
Pomůcky a materiál 
Přírodniny, kus starého prostěradla.  
Popis jednotlivých kroků 
Den předem, nebo cestou do lesa (parku), nasbíráme 10 běžně se vyskytujících přírodnin. Přírodniny 
rozložíme na půlku prostěradla. Děti se během 3 minut snaží přírodniny zapamatovat, poté 
přírodniny zbytkem prostěradla zakryjeme. Úkolem dětí je najít v okolí stejné přírodniny. Děti mohou 
pracovat jednotlivě nebo ve skupinách. Hru můžeme několikrát zopakovat – můžeme zadat 
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přírodniny, které se vyskytují zřídka (hlenky, hálky – organismy a útvary, kterých si běžný člověk 
téměř nevšimne), nebo přírodnin můžeme dát více. 
 
Aktivita 15 - Tvorba „ekovýrobků“ (z odpadového a přírodního materiálu).   
Dárková taška z krabic od mléka (cca 2 hod) 
Pomůcky a materiál 
Prázdné tetrapaky od mléka, nůžky, lepidlo Herkules, mašle, ubrousky, korálky, kamínky na ozdobu. 
Popis jednotlivých kroků 
Z vymyté prázdné krabice od mléka sloupneme vrchní barevný potisk. Připravenou krabici 
sestřihneme do úhledného tvaru a potřeme lepidlem Herkules. Z ubrousku oddělíme barevnou vrstvu 
a tu nalepíme na krabici od mléka. Necháme chvíli zaschnout. V horní části krabice uděláme dírky na 
mašličky a vytvoříme ucha. Krabičku můžeme dozdobit – nalepíme barevné kamínky, korálky, 
mašličky (dle materiálu, který seženeme). 
Chobotnice z PET lahve (cca 2 hod) 
Pomůcky a materiál  
Prázdné PET lahve, nůžky, lepidlo, mašle, krepový papír nebo vlna, fixy nebo barvy na sklo. 
Popis jednotlivých kroků  
Odřízneme spodní třetinu PET lahve, kterou nebudeme potřebovat. V žádném případě ji ale 
nevyhodíme – bude se hodit na výrobu Velikonočního košíčku. Stěny lahve nastřihneme asi do dvou 
třetin výšky na osm stejně širokých pruhů, které budou představovat chapadla. Každý pruh na konci 
zastřihneme do špičky. Každé chapadlo alespoň na třech místech ohneme – chobotnice bude 
stabilnější. Chobotnici dotvoříme obličej – nakreslíme ho buď barvami na sklo, nebo použijeme fixy. 
Obličej je možné nalepit z papíru. Na vrch hlavy (v místě uzávěru) připevníme vlasy, které zhotovíme 
z vlny nebo krepového papíru. 
Velikonoční košíčky z PET lahví (cca 2 hod) 
Pomůcky a materiál  
Prázdné PET lahve, nůžky, lepidlo, mašle, korálky, kamínky, na ozdobu, zemina, osení, špejle, barevný 
papír, čtvrtka (karton). 
Popis jednotlivých kroků 
K výrobě košíčku potřebujeme spodní třetinu PET lahve, kterou ozdobíme dle své fantazie – nalepíme 
barevný papír, omotáme mašlí nebo provázkem, polepíme kamínky nebo korálky. Z kartonu (čtvrtky) 
uřízneme pruh dlouhý cca 20 cm a široký asi 4 cm, a připevníme ho na košíček – vznikne ucho. Ucho 
košíčku opět ozdobíme dle své fantazie materiálem, který máme k dispozici. Do připraveného košíčku 
nasypeme zeminu, vložíme osení a opět nasypeme zeminu. Zalijeme a čekáme, až osení vyklíčí. 
Z barevného papíru můžeme vyrobit květinu, kterou připevníme na špejli a zapíchneme do košíčku. 
 

Bezpečnost a organizace práce, rizika 
Děti výslovně pracují podle pokynů učitelky. 
Dosažení cílů může být ovlivněno absencí žáků, případně špatným počasím, kdy musíme trávit 
veškerý čas v budově a program poupravit na jiné prostředí. 
 

Evaluace 
Tento projekt probíhá v dubnu.  Většinou se daří plnit všechny cíle. Děti jsou při plnění úkolů 
nadšené, živě diskutují, svými názory často ovlivňují své rodiče.  
Doporučuji připravit více možností realizace projektu například pro případ nepříznivého počasí nebo 
v případě malého počtu dětí. 
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