
Domácí školka 9. - 15. 11. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pojem životní prostředí je všem velmi známý. Málo kdo však ví, co tento pojem 

doopravdy znamená. Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a 

sociálních složek materiálního světa, jež se navzájem ovlivňují. Je to vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem 

jejich dalšího vývoje. Mezi základní složky patří ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie. Pojďme spolu prozkoumat životní prostředí 

kolem nás a činnosti, které ho ovlivňují.  

 

1.ZAZPÍVEJ A ZATANCUJ SI 

Přikládáme ti tu odkaz na krásnou písničku Naše zem. Sice je slovenská, ale 

věříme, že se ti bude líbit a okouzlí tě stejně jako nás.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE 

Buď pozorný při sledování videa! Čeká tě pár úkolů. Jako první tě čeká najít ve 

videu tanec dětí a naučit se ho s nimi      . Druhým úkolem je zodpovězení pár 

otázek. Tady jsou: 

Jaká zvířátka si ve videu viděl? 

Co děti a dospělí společně ve videu dělali? 

Jaké prostředí se objevuje ve videu? 

 

2. PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS 

Společně s rodinou si udělejte procházku po okolní přírodě a pozoruj, jaké 

přírodní útvary najdete (rybník, les, pole)! Nezapomínej, že jsi v přírodě, a tak 

dodržuj pár pravidel: mluvit potichu, držet se cest, našlapovat opatrně a pozorně 

se dívat okolo sebe! Můžeš si s sebou vzít také pytel, rukavice a zkusit posbírat 

společně s rodiči odpadky, které po cestě najdete a vyčistit tak prostředí kolem 

sebe!  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE


 

3. KDO KAM PATŘÍ 

A už nás čeká další úkol. Těšíš se? Věřím, že ano!       Budeš potřebovat tři papíry, 

pastelky, nůžky a lepidlo. Na jeden papír si nakresli veeeelký rybník, na druhý 

hustý les a na třetí široké pole. Tady ti přikládáme kartičky zvířat a rostlin, které si 

vystřihni a přiřaď na které místo patří. Už to máš? Skvělé! 

   

      

 

 

 

 

 

4. TŘÍDĚNÍ ODPADU  

Víš, jak třídit odpad? Plast vyhazujeme do žlutého kontejneru, papír do modrého 

a sklo do zeleného. Máme pro tebe i básničku, jak si to lépe zapamatovat! Tady 

je: 



 

Pojď si to s námi procvičit! Vytvoř si z papíru vlastní kontejnery s příslušnou 

barvou a naplň je odpadky. 

 

 

Další aktivity na třídění odpadu nalezneš v příloze číslo 1 - 4. 

 

5.  ZDRAVÁ A NEZDRAVÁ PLANETA 

Víš, co vše ovlivňuje zdraví naší planety? Je to velmi podobné tvému vlastnímu 

zdraví. Proto si temperovými nebo vodovými barvami namaluj planetu Zemi. 

Najdi staré letáky a časopisy a vystřihej to, co planetě prospívá, a to co jí škodí. 

Podívej se na obrázky pro inspiraci! A v příloze číslo 5 a 6 najdeš opět pracovní 

listy. Hurá do toho! 



 

 

6. ROZKLAD SUROVIN 

Připravili jsme si pro tebe tabulku věcí a doby jejich rozkladu. Máte doma 

kompostér? Víš co do něj patří? Poraď se s rodiči. A pokud kompostér doma 

nemáte, vyrob si vlastní! Je to jednoduché, potřebuješ jen průhlednou sklenici, 

trochu hlíny a zbytky ovoce a zeleniny. Pozoruj, co se bude dít! Můžeš přidat i 

plastový sáček. Rozloží se stejně jako třeba jablíčko? 

 

 



7. S POHÁDKOU A BÁSNIČKOU 

Třídíme odpad 

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. 

Ekologické pohádky najdeš v příloze 7 – 10. 

 

8. CO MOHU UDĚLAT  

Máme pro tebe další tipy a nápady, co můžeš společně s rodiči udělat pro lepší 

životní prostředí. Tady jsou: 

- doma pěstovat rostliny a stromečky 

- recyklovat 

- šetřit vodou 

- do školky jít pěšky nebo na kole 

- do obchodu si nosit vlastní tašku 

- nezahazovat odpadky v přírodě 

- nepoužívat jednorázové věci (kelímky, brčka, tašky, sáčky atd.) 

 

Milé děti a milí rodiče, užívejte ekologické dny v co největší pohodě, 

nešetřete úsměvy a užívejte si každý den. Těšíme se, že až se potkáme 

ve školce, tak si o všech vašich společných činnostech budeme povídat. 
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