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Osnova přednášky 

• Představení Ekocentra Koniklec 

• Projekt Město do kapsy – část věnovaná 
městské zeleni 

• Ekologické výukové programy – terénní a 
vnitřní programy s tématikou stromů 

• Příklady aktivit pro zapojení dětí a 
mládeže při školních nebo volnočasových 
aktivitách 

• Nabídkové materiály 



Ekocentrum Koniklec 

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/ 

 

  



Projekt Město do kapsy 

• http://www.ekocentrumkoniklec.cz/mdk/ 

   metodiky ke stažení, ukázka výstupů  



Ekologické výukové programy 

• http://www.ekocentrumkoniklec.cz/programy-pro-skoly/  



Příklady aktivit pro zapojení  

dětí a mládeže  

 Aktivity do terénu  

- Frotáž                               - Estetická funkce lesa  

- Hledání klíněnky               - Poznáváme stromy po hmatu 

- Najdi si svůj strom             

- Dendrologický průzkum 

- hra Povodně 

 

Aktivity do učebny/klubovny  

- Co pro tebe znamená les?  - Tajemné přírodniny 

- Funkce zeleně                     - Piktogramy 

- Pexetrio                                - Pavučina  

- Památný strom 



Frotáž 

• Pomůcky – 2x hedvábný papír formátu A6 

a voskovka či uhel do skupiny 
 

• Cíl – zvolit v lese strom, určit rod 

(případně i druh), provést frotáž  

   listu a frotáž kůry 

TEREN 



Hledání klíněnky 

• Pomůcky - puzzle klíněnky 
 

• Cíl 

   složit ve skupině puzzle motýla klíněnky a 

poté najít list jírovce,  

   ve kterém minují  

   housenky tohoto  

   motýla 

 

TEREN 



Najdi si svůj strom 

• Pomůcky – vzorky kůry různých druhů stromů 

 

• Úskalí  

    – předchozí návštěva lokality 

    – motivovat žáky, aby se chovali ke vzorkům     

       opatrně 

 

• Cíl  - poznat dle kůry druh stromu a najít ho  

             na lokalitě  

 

• Motivace – kdo najde strom tohoto druhu,    

                      dostane bod 

 

TEREN 



Dendrologický průzkum 

• Pomůcky – karta dřeviny 

 

• Úskalí 

- předchozí návštěva lokality 

- stanovení časového limitu 

 

• Cíl  

- poznat druh stromu  dle plodů a listů a najít ho na 
lokalitě 

 

• Motivace 

-   skupina, která donese přírodniny předem stanoveného 
počtu různých druhů stromů a určí jejich druhovou 
příslušnost, dostane bod.  

TEREN 



Hra Povodně 
• Pomůcky  

- ~50 cm dlouhé pruhy látky či gázy              
či krepového papíru  

- kartičky různých druhů stromů 

- předměty na vymezení rohů  

   hracího pole 
 

• Cíl 

   poznání vztahu dřevin a vody  

   a významu lužního lesa  

   při povodních 

TEREN 



Estetická funkce lesa 
• Pomůcky  

- 4 klacky do skupiny 

- fotoaparát na mobilu 

 

• Úskalí  

– upřesnit horní hranici počtu  

   fotografii za skupinu 

– stanovit a hlídat časový limit 

 

• Cíl 

    skupina najde v lese 4 klacky tak, aby z nich bylo možno 
dohromady vytvořit obdélník. To je "přírodní objektiv". 
Potom si vyberou scénu, ohraničí ji "objektivem" a pokud 
mají v mobilu dobrý fotoaparát, tak ji vyfotí. Ve škole pak 
fotografie stáhnou. 

TEREN 



Poznáváme stromy po hmatu 

• Pomůcky - šátek nebo pruh látky do každé dvojice 
 

 

• Cíl  

   žák (průvodce) dovede žáka (se zavázanýma 
očima) ke stromu, hmatem prozkoumá znaky 
stromu (kůra, listy, tloušťka kmene), poté průvodce 
dovede nevidoucího partnera zpět  

   na cestu, zatočí s ním, sundá šátek, 

   nyní vidoucí žák má najít onen strom;  

   role se prohodí 

 

TEREN 



Co pro tebe znamená les? 

• Pomůcky  

- tužky, papír 

 

• Cíl 

- Každý napíše jedno slovo, co pro něj les 

znamená, na papírek a žáci ve skupinách 

vytvoří z těchto slov větu.  

INTERIÉR 



Funkce zeleně   
• Pomůcky  

– kartičky se symboly smyslů člověka (např.„ucho“; 
každá kartička mnohokrát) 

– tři různé texty demonstrující význam zeleně 
(např. text “Hluk“ – zde se žáci dozvědí, že zeleň 
pohlcuje hluk, každý text 1x) 

 

•  Cíl – zapamatovat si maximum informací z textu 
a jako vyškolený expert seznámit ostatní žáky     
z domovské skupinky popaměti s obsahem 
textu, vypsat do pracovního listu a vyvodit         
ve skupině obecný závěr (zde vyvodit název 
konkrétní funkce zeleně) 

INTERIÉR 



Pexetrio 
• Pomůcky 

   barevně odlišené různé druhy kartiček: 

- kartičky barvy A (druh stromu),  

- kartičky barvy B (list stromu),  

- kartičky barvy C (plod stromu). 
 

• Cíl 

    Lektor každému žákovi rozdá jednu kartičku barvy A, 
ostatní kartičky rozloží na lavice. Úkolem každého žáka 
je dát dohromady správnou trojici karet. Jiná varianta: 
Lektor rozdá každému žákovi jednu kartičku libovolné 
barvy, jeden žák tak dostane list, druhý žák obdrží plod, 
třetí žák dostane strom. Úkolem žáků je najít se a utvořit 
správnou trojici, tj. 3 žáky s kartičkami od 1 druhu 
stromu.   

INTERIÉR 



Památný strom  
• Pomůcky - několik různých historicky doložených či  

                      mytologických příběhů - seznam rolí,  

                      místo a doba konání, druh památného                

                      stromu 
 

• Úskalí - časový limit na přípravu i na samotnou  

                 scénku, hlídat práci ve skupinách 
 

• Cíl - rozdělit role ve skupině,  

           nacvičit a zahrát divadelní  

           scénku, čemu strom  

           v průběhu života přihlížel   
 

Tip: Marie Hrušková: „Příběhy památných  

       stromů Čech a Moravy“ (DEUS, 2012)  

INTERIÉR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tajemné přírodniny 

• Pomůcky - látkový pytlík, přírodniny (kaštany, 
žaludy aj.) 

 

• Úskalí - číška žaludu odpadá od plodu (nutno 
přilepit lepidlem), přírodniny potřeba časem 
obnovovat  

 

• Cíl - Žáci vytvoří skupiny podle vylosovaných 
přírodnin. Lektor zkontroluje, zda žáci vědí, co si 
vytáhli. Každá skupina se pak jmenuje stejně, 
jako se jmenuje strom, ze kterého pochází daný 
plod (jména skupin např.: Jírovce, Duby aj.).  

INTERIÉR 



Piktogramy 

• Pomůcky – puzzle několika různých 

piktogramů upravujících správné chování 

v lese 
 

• Cíl – ve skupině složit puzzle, určit 

význam daného piktogramu (např. zákaz 

táboření aj.) a prezentovat piktogram 

ostatním skupinám 

INTERIÉR 



Pavučina 

• Pomůcky - klubíčko bavlny, pro každého žáka 
obrázek/název stromu, živočicha, rostliny 
rostoucí/žijící v lese se svíracím špendlíkem 

 

• Cíl - žáci hledají vztahy mezi organismy v lese, 
nejvíce vztahů je s ústředním druhem stromu 
(potrava, úkryt); po sestavení pavučiny některý 
organismus jakoby vyhyne (přestane držet 
klubko), sledování následků na ostatní 
organismy 

INTERIÉR 



Děkuji za pozornost ! 


