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Cíl
1. Pozorovat a poznávat přírodu, poznat nejvýznamnější zástupce fauny a flóry
navštívené lokality.
2. Uvědomovat si vliv lidské činnosti na okolní přírodu.
Mezipředmětové vztahy
Český jazyk – příroda kolem nás, zamyšlení
Matematika – matematická kříţovka s tajenkou
Člověk a svět – ţivá a neţivá příroda, chráněná území, ekosystémy, třídění
ţivočichŧ a rostlin, orientace na časové ose, porovnání ţivota v 9. a 21. století
Člověk a práce – práce s přírodninami – přírodní závěs
Výtvarná výchova – zpracování dojmŧ z projektu
Očekávané kompetence
Kompetence k učení – ţáci samostatně vyhledávají informace týkající se dané
problematiky
Kompetence k řešení problémŧ – ţáci se zamýšlejí nad vztahem člověka a
přírody, řeší modelové situace zaměřené na ochranu přírody a zachování
ohroţených ţivočichŧ a rostlin
Kompetence komunikativní – ţáci jsou schopni rozdělit si účelně práci ve
skupině, spolupracují při plnění úloh
Kompetence sociální a personální – ţáci se snaţí dosáhnout kompromisu při
zpracovávání zadaných úkolŧ
Kompetence občanské – ţáci si uvědomují nepostradatelnost přírody pro lidský
ţivot, jsou schopni formulovat, jakým zpŧsobem mohou přispět k ochraně
ţivočichŧ a rostlin ve svém okolí
Činnosti
1. Úvod – diskuse na téma „Příroda kolem nás“, zamyšlení nad citátem
2. Podmínky ţivota na Zemi – skupinová hra
3. Příprava jednodenního výletu (Archeoskanzen Modrá)
a) Matematická kříţovka – vyřešením ţáci zjistí cíl připravované exkurze
b) Seznámení s oblastí – práce s mapou a encyklopediemi
4. Návštěva archeoskanzenu Modrá – porovnání vztahu k přírodě dříve a
nyní
5. Cesta na Velehrad – ekosystém louky a rybníka
6. Pracovní list – ekosystémy
7. Práce s přírodninami – přírodní závěs
8. Závěr – výtvarné zpracování dojmŧ z projektu

Harmonogram činností s popisem a fotodokumentací
2.října 2009 – Diskuse na téma „Příroda kolem nás“
„Až bude vykácen poslední strom,
otrávena poslední řeka,
chycena poslední ryba,
poznáte, že peníze se nedají jíst…“
(Greenpeace)
V úvodní části diskuse se ţáci zamysleli nad výše uvedeným výrokem a pokusili
se zodpovědět následující otázky:
V čem spočívá hlavní myšlenka výroku?
Jakým zpŧsobem ovlivňuje člověk přírodu?
Má lidské konání vţdy pouze pozitivní/negativní dopad na přírodu?
Z jakého dŧvodu bychom měli ochraňovat ţivočichy a rostliny?
Je pro nás příroda dŧleţitá? Proč?
Bylo-li to moţné, podloţili ţáci své názory konkrétním příkladem.
Po uzavření diskuse byly děti rozděleny do skupin, ve kterých samostatně
s vyuţitím rŧzných zdrojŧ (encyklopedií, internetu,…) zaznamenaly na papír
formátu A4 své poznatky týkající se ochrany přírody. Na závěr jsme všechny
zpracované archy nalepili na balicí papír, tudíţ si ţáci mohli prohlédnout práce
ostatních a shrnout tak získané poznatky.

Podmínky života na Zemi – skupinová hra
Ţáci se rozdělili do skupin po 3 – 4 a prostřednictvím hry si zopakovali a
rozšířili učivo týkající se ţivé a neţivé přírody. Zvítězil ţák, který jako první
dorazil do cíle.
Na závěr byla vyhodnocena práce jednotlivých ţákŧ i skupin, byly uvedeny
odpovědi na problematičtější otázky. Při řešení některých otázek byly vyuţity
připravené encyklopedie.

5.října 2009 – Příprava jednodenního výletu (Archeoskanzen Modrá)
a) Matematická kříţovka
V rámci opakování pořadí výpočtŧ byla ţákŧm do hodiny matematiky zařazena
kříţovka (viz příloha …). Vypočítáním příkladŧ a dosazením písmen do tajenky
získaly děti název oblasti, ve které se nachází Archeoskanzen Modrá – cíl
plánované exkurze. Na tuto úlohu bezprostředně navázaly činnosti popsané
v bodě b).
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b) Seznámení s oblastí – práce s mapou a encyklopediemi
Cílem této aktivity bylo přiblíţit ţákŧm zvolenou lokalitu jak po stránce
zeměpisné, tak přírodovědné. Na turistické mapě Kroměříţska jsme si společně
ukázali, kde přesně se Chřiby nacházejí, s pomocí mapy poté ţáci jmenovali
města, která leţí v této oblasti. V rámci dobrovolné domácí přípravy mnozí z
nich vyhledali zajímavé informace o Chřibech, se kterými poté seznámili zbytek
třídy (jakoţto zdroj informací děti většinou uváděly oficiální web přírodního
parku Chřiby – www.chriby.cz).
Poté děti zodpovídaly otázky:
Co je to přírodní park?
Jak se v takové oblasti chováme? Jaká pravidla bychom měli dodrţovat?
V následující hodině se ţáci zaměřili na faunu a flóru. Utvořili malé skupinky
(3-4 ţáci ve skupině) a vybrali si jednoho zástupce z následujícího seznamu.
V encyklopediích se pokusili vyhledat základní informace o této rostlině
(ţivočichovi) a připravili si o něm krátké povídání (dvě aţ tři věty s ukázkou
obrázku), kterou pak přednesli ostatním ţákŧm.

6. října 2009 – Návštěva archeoskanzenu Modrá – porovnání vztahu

k přírodě dříve a nyní
Exkurze do archeoskanzenu byla stěţejním bodem projektu. Byla pro ţáky
příleţitostí navštívit model slovanského sídliště a seznámit se tak se zpŧsobem
ţivota našich předkŧ a jejich vztahem k přírodě, jeţ doposud poznávali pouze
teoreticky.
Ještě před vstupem do skanzenu děti zaujala dřevěná zvířata, která je velice
zaujala.

Nebyla to ale pouze umělá zvířata, jeţ si mohly děti prohlédnout zblízka.
Pozornost všech si získal přátelský osel, kterého jsme potkali cestou k
nejstaršímu kostelu v oblasti, i početná zvířena uvnitř objektu archeoskanzenu.

Ochotný pan prŧvodce nám nejdříve popsal jednotlivé budovy archeoskanzenu,
poté se věnoval i popisu okolí, ţáci si tak mohli některá místa, která ve třídě
sledovali pouze na mapě, prohlédnout i ve skutečnosti.

Poté jsme se uţ nedočkavě vydali na prohlídku samotného skanzenu. Děti
zaujala především odlišnost ţivotního stylu Slovanŧ od ţivota, kterým ţijeme
dnes, zajímaly se hlavně o vztah tehdejšího člověka ke zvířatŧm.

Exkurzi ţákŧm zpestřilo i kratičké odbočení k historii. Shlédli expozici
v kníţecím paláci, připomněli si pověst o třech prutech Svatoplukových a
dozvěděli se několik zajímavostí o křesťanství na našem území.

Většinu dětí zcela nadchl závěr prohlídky, protoţe mohly na vlastní oči
shlédnout výrobu hrníčku na hrnčířském kruhu. Ohromila je především zručnost
hrnčíře – obdivovaly, ţe je moţné vytvořit něco tak krásného bez vyuţití
elektřiny či moderní techniky. Před odchodem z areálu si kaţdý ţák vyzkoušel i
střelbu z luku.

6. října 2009 – Cesta na Velehrad
Po absolvování prohlídky v archeoskanzenu jsme vyrazili hlouběji do přírody,
naším cílem bylo projít kolem rybníka a louky k nedalekému Velehradu. Hned
na začátku cesty měly děti zcela neplánovaně příleţitost prohlédnout si roj sršňŧ,
který se usídlil v jedné z dřevěných soch u rybníka, ţádný z členŧ výpravy však
pochopitelně neměl odvahu přijít k soše blíţ a nájemníky vyfotografovat. Proto
jsme se při pozorování zaměřili na méně nebezpečné zástupce ţivočišné říše.

7. a 8. října 2009 – Pracovní listy – třídění rostlin a živočichů
Zpracování níţe přiloţených pracovních listŧ, které bylo pŧvodně naplánováno
na 6. října, jsme kvŧli nepříznivému počasí přeloţili do tříd. Ţáci se úkolŧm
věnovali v malých skupinkách (po max. 5 ţácích).

1. TŘÍDĚNÍ ŢIVOČICHŦ
Živočichy dělíme do dvou velkých skupin:
1. _________________________________________ (nemají v těle kostru),
patří mezi ně tyto skupiny:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.
2. ____________________ (mají v těle kostru) – mezi ně patří především
_________________.

Najdi v každé větě chybné slovo a podtrhni ho. Písmeno z tohoto
slova, jehož pořadí určuje číslo v závorce, piš do tajenky.

Vyluštěte přesmyčky a zařaďte do skupin:
__________ obecný

PRAK

__________ potoční

TRS HUP

__________ skvrnitý

LOM K

ryby

__________ bílý

PÁČ

ptáci

__________ říční

ŠKLEB E

obojživelníci

__________ chechtavý

KEC RA

__________ obecná

TAK ŠI!

__________ divoká

NA KACH

__________ pižmová

RADA NOT

__________ velká

ŤULA B

__________ obecná

UCH! ROPA!

__________ zelená

SONIČKA R.

savci
hmyz

2. TŘÍDĚNÍ ROSTLIN

13. října 2009 – Práce s přírodninami – přírodní závěs
Jako vzpomínku na pobyt v přírodě si ţáci do hodiny Člověk a práce přinesli
rŧzné přírodniny (listy, šípky, malá jablíčka,…), z nichţ pomocí jehly a nitě
vytvořili přírodní závěsy.

14. a 15. října 2009 – zpracování dojmů z projektu
Na závěr projektu se ţáci rozdělili do dvojic aţ trojic a v těchto skupinkách si
vybrali jednu aktivitu z projektu, která je nejvíce zaujala. Na arch bílého papíru
svŧj záţitek písemně zpracovali a doprovodili ho ilustrací, svou práci poté
prezentovali ostatním skupinám.

