
OObbssaahh::

11.. PPřřeeddmmlluuvvaa

22.. OO aauuttoorreecchh

33.. PPrroojjeekktt TTaajjeemmssttvvíí lleessaa aa hhiissttoorriiee jjeehhoo vvzznniikkuu

44.. PPrraavviiddllaa hhrryy TTaajjeemmssttvvíí lleessaa

55.. KKoonnkkrrééttnníí pprroovveeddeenníí hhrryy TTaajjeemmssttvvíí lleessaa

55..11 PPůůllrrooččnníí pprrooggrraamm vv ZZŠŠ CChheellččiicckkééhhoo 

55..22 RRooččnníí pprrooggrraamm vv ooddddíílluu mmllaaddýýcchh oocchhrráánnccůů ppřříírrooddyy KKoonniikklleecc 

55..33 JJeeddnnoorráázzoovvéé pprrooggrraammyy vv ddrruužžiinnáácchh ččttyyřř ZZŠŠ PPrraahhyy 33 

66.. SShhrrnnuuttíí aa hhooddnnoocceenníí vvššeecchh ttřříí ččáássttíí pprroojjeekkttuu

77.. ZZáávvěěrr

Tajemství lesa
1



TTaajjeemmssttvvíí lleessaa
Vydala:

01/71. základní organizace
Českého svazu ochránců přírody Koniklec

Chelčického 12
130 11 Praha 3

http://csop.koniklec.cz
csop@koniklec.cz

Text: Alice Wollerová, Lukáš Koucký

Ilustrace (obálka): Anna Hořejší

VVěěnnoovváánnoo dděětteemm,, kktteerréé ssee ddííkkyy ttoommuuttoo pprroojjeekkttuu ddoozzvvěědděěllyy mmnnoohhoo nnoovvééhhoo oo
lleessee,, aa vvššeemm,, kktteeřříí nnáámm ss jjeehhoo rreeaalliizzaaccíí ppoommááhhaallii..

„Když chráníme my les, chrání les nás.“ Jana Štroblová

Když mi něco vysvětlíš, zapomenu, když mi to ukážeš, zapamatuji si to, ale
když to udělám sám, pochopím. Čínské přísloví
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11.. PPřřeeddmmlluuvvaa

Projekt Tajemství lesa vznikl po úspěšném projektu Homo sapiens sapiens
jako přirozená snaha naší organizace o pokračování ucelené a cílevědomé
ekologické výchovy v našem oddíle mladých ochránců přírody Koniklec. Na
rozdíl od svého průkopníka se však neomezil pouze na členy oddílu, ale byl
upraven tak, aby mohl být praktikován i v družinách několika základních škol
v Praze 3. Tento nápad vyšel přímo od některých škol, které využívají nabídky
ekologických výukových programů našeho ekocentra a zároveň cítí potřebu
vzdělávat žáky v této oblasti dlouhodoběji a nejen formou „balíčků“
dvouhodinových ekoprogramů. 

Tento projekt se také od svého předchůdce, který byl tematicky velmi široký,
liší svým konkrétním zaměřením na ekosystém lesa. Vycházeli jsme
ze skutečnosti, že na modelovém příkladu dětem známého ekosystému lesa
lze dobře ukázat řadu ekologických zajímavostí, souvislostí a pojmů. V tomto
„druhém díle“ jsme se také snažili vymyslet co nejvíce vlastních originálních
her a minimalizovat množství her klasických a všeobecně známých. 

K názvu celého projektu nás inspirovala kniha Tajemství lesa od Jany
Štroblové, z níž jsme čerpali informace pro některé etapy naší hry. Velká část
programu byla věnována simulačním hrám, tvořivým aktivitám a diskusím.
Věříme, že díky tomuto přístupu se prohloubil zájem dětí o přírodu a upevnil
pozitivní vztah k životnímu prostředí vůbec.

Projekt byl realizován v době od září 2004 do prosince 2006. Během tohoto
celého období jsme pečlivě sbírali informace a materiály, dokumentovali
veškerou činnost a své zkušenosti, aby tato výstupní publikace mohla svým
čtenářům posloužit jako inspirace pro práci v dětských oddílech
a ekologických organizacích pracujících s dětmi a mládeží.

PPoodděěkkoovváánníí:: 

Děkujeme tímto Hlavnímu městu Praha a Ministerstvu životního prostředí ČR
za finanční podporu, díky níž mohl být projekt zrealizován a mohla být vydána
tato publikace.

Tajemství lesa
3



22.. OO aauuttoorreecchh

ŘŘeeššiitteellsskkýý ttýýmm:: 

BBcc.. AAlliiccee WWoolllleerroovváá,, 2244 lleett 

V letech 1999 až 2005 působila v 01/71. ZO ČSOP Koniklec jako vedoucí oddílu
mladých ochránců přírody a od roku 2001 působí jako revizor ZO. V roce 2002
absolvovala kvalifikační kurz vedoucího mimoškolního kolektivu dětí
a mládeže akreditovaný MŠMT a pořádaný Sdružením mladých ochránců
přírody ČSOP. V roce 2005 absolvovala vzdělávací seminář „Ekologické
výukové programy“ pořádaný Národní sítí středisek ekologické výchovy. V roce
2006 absolvovala bakalářský studijní program „Studium humanitní
vzdělanosti“ na Fakultě humanitních studií při UK. Nyní na této fakultě
pokračuje studiem magisterského studijního programu „Sociální a kulturní
ekologie“. 

LLuukkáášš KKoouucckkýý,, 2222 lleett

V roce 1994 vstoupil do dětského oddílu Koniklec. Od roku 1999 do roku 2005
působil jako vedoucí oddílu mladých ochránců přírody. V roce 2004
absolvoval kvalifikační kurz vedoucího mimoškolního kolektivu dětí a mládeže
akreditovaný MŠMT a pořádaný Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP.
Jeho závěrečná práce byla podkladem pro projekt Tajemství lesa. V roce 2006
absolvoval vzdělávací seminář „Ekologické výukové programy“ pořádaný
Národní sítí středisek ekologické výchovy. Jmenovaný je studentem
učitelského oboru tělesná výchova a psychologie na UK FTVS v Praze.

Projekt realizovali pracovníci ZO ČSOP Koniklec, kterou založili v roce 1990
členové dnes již zaniklého oddílu mladých ochránců přírody Koniklec. V roce
1998 bylo založeno Ekocentrum Koniklec se zaměřením na ekologickou
výchovu a organizaci akcí pro veřejnost. 

V současné době se zaměřujeme na tyto hlavní okruhy činnosti:

11)) EEkkoollooggiicckkáá vvýýcchhoovvaa ++ pprrááccee ss dděěttmmii aa mmllááddeežžíí::

Publikace „Homo sapiens sapiens aneb jeden rok ekologické výchovy
v oddíle Koniklec”

Ekoprogramy pro žáky ZŠ venkovní - Modřanská rokle, Komořanské tůně,
Kunratický les, Lesopark Kamýk

Ekoprogramy pro žáky ZŠ vnitřní - v prostorách Ekocentra a ve školní
družině

Tajemství lesa
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22)) SSpprráávvaa tteerréénnnníí zzáákkllaaddnnyy EEkkoocceennttrraa vv CCHHKKOO KKookkoořříínnsskkoo

Nabídka ubytovacích prostor pro dětské oddíly a skupiny dětí a mládeže

Nabídka prostor pro pořádání přednášek, seminářů a školení

33)) MMaannaaggeemmeennttoovvéé pprrááccee vv cchhrráánněěnnýýcchh úúzzeemmíícchh

Podpora hnízdních možností pro zpěvné ptáky v lesích

Sekání a údržba zeleně, odstraňování náletů 

Nátěry stromků proti okusu zvěří

Obnova značení chráněných území

44)) EEkkoocceennttrruumm

Akce pro veřejnost v rámci činnosti akreditovaného Ekocentra

Poradenská a informační kancelář pro veřejnost v oblasti životního
prostředí a ekologické výchovy

55)) SSppoolluupprrááccee ss mměěssttsskkýýmmii ččáássttmmii

Sběr listí jírovce napadeného klíněnkou jírovcovou

Rekognoskace uličního stromořadí

Den pro děti s ekologickou tematikou - Kyklop a Den Země

Mapování a úklid černých skládek, vnitrobloků

Tvorba naučných stezek (Modřanská rokle, Vrch sv Kříže, Kamýk)

Tělocvična v přírodě v Kamýku

Fundraising v oblasti životního prostředí

33.. PPrroojjeekktt TTaajjeemmssttvvíí lleessaa aa hhiissttoorriiee jjeehhoo vvzznniikkuu

Projekt Tajemství lesa vznikl v roce 2004 a má tři hlavní části. 

První částí je soutěž v dětském oddíle mladých ochránců přírody Koniklec,
která probíhala v časovém úseku od září 2004 do června 2005 a které se
zúčastnilo 12 dětí. V červnu byla soutěž ukončena, vyhodnocena a vítězové
byli oceněni. Hodnotil se jak bodový zisk z jednotlivých ekoher a soutěží, tak
závěrečná maketa lesa (viz pravidla hry).

Druhou částí projektu je stejná hra, která se měla původně uskutečnit
v Základní škole V Zahrádkách. V této škole proběhla z důvodu nedostačujícího
počtu dětí pouze první etapa, uskutečnilo se tedy pouze pět dvouhodinových
výukových programů s osmi dětmi. Od listopadu 2005 jsme hledali vhodného
náhradníka. V prosinci 2005 došlo k jednání v Základní škole Chelčického, kde
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jsme 12. ledna uskutečnili nábor, jehož výsledkem bylo přihlášení 26 dětí.
Pětiměsíční soutěž byla zahájena v únoru 2006 a skončila v červnu 2006.
V průběhu této doby se uskutečnilo v prostorách ZŠ Chelčického
18 dvouhodinových schůzek, kterých se zúčastnilo průměrně 16 dětí. Na
těchto schůzkách se děti převážně formou her důkladně seznámily
s ekosystémem lesa a získaly mnoho nových poznatků, které mohou uplatnit
nejen při svém dalším studiu, ale i ve svém životě. Postupně jsme společně
prošli všemi osmi etapami, zvládli různá nebezpečí, která les ohrožují,
a „vypěstovali“ jsme několik opravdu krásných, bohatých a zdravých lesů. Na
poslední schůzce získali všichni diplom a oprávnění nosit titul „Znalec
tajemství lesa“. Vítězové navíc obdrželi pěkné knihy o lese. Tuto část projektu
považujeme za nejdůležitější, proto je důkladně popsána v naší publikaci.

Třetí částí projektu jsou dvouhodinové ekoprogramy na čtyřech základních
školách v Praze 3: ZŠ Perunova, ZŠ Jeseniova, ZŠ Žerotínova a ZŠ Jiřího
z Lobkovic. V těchto výukových lekcích jsme dětem ve stručnosti přiblížili
téma lesa a ekologickou problematiku s ním spojenou. Během celé lekce měly
děti možnost získávat body, podle jejichž počtu se na konci této etapy vyhlásil
vítěz, jenž získal věcné ceny.

Projekt byl zakončen v prosinci roku 2006, kdy jsme dokončili publikaci
Tajemství lesa, kterou právě čtete.

Cílem programu bylo formou simulačních her a diskusí obohatit děti
o praktické dovednosti a nové znalosti konkrétního ekosystému lesa a jeho
jednotlivých částí. Děti tak měly možnost pochopit danou problematiku a vžít
se do ní. Formou her si osvojily řadu ekologických témat, získaly cenné
informace o přírodě, souvislostech a vztazích v ní, naučily se vnímat přírodu
všemi smysly, naslouchat jí a respektovat ji.

44.. PPrraavviiddllaa hhrryy TTaajjeemmssttvvíí lleessaa
Hra Tajemství lesa je dlouhodobá ekologicky zaměřená hra. Jejím úkolem je
obohatit vzdělání dětí v oddíle a v základních školách na téma Les. Hra je
rozčleněna na osm etap - "Les", "Lesní zvěř kromě ptactva", "Lesní ptáci",
"Rostliny rostoucí v lese", "Houby, mechy a lišejníky", "Nerosty, horniny a lesní
podloží", "Co dává les člověku?" a "Co může člověk dát lesu?" Tyto etapy jsou
rozděleny na další čtyři části. Těmi jsou Škůdci, Povídání, Ekohry a Toustík
(viz Jak vypadají jednotlivé etapy). Úkolem dětí v této hře je vytvoření makety
nejlepšího, nejbohatšího, nejzdravějšího a největšího lesa. Tento les mohou
vypěstovat tak, že za svoji aktivitu a za své dovednosti v programu ekoher
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dostanou pomocné body, které na konci každé schůzky vymění za stromečky
různých druhů (podle zvoleného druhu pěstovaného lesa) a hodnot, které si
budou přidávat na své makety lesa. Hra je však složitější v tom, že to nemůže
být jen tak nějaký les, ale musí to být les naprosto konkrétní a v našich
zeměpisných šířkách reálný. Aby však děti nevytvářely mrtvý les bez zvířat
a rostlin, lektoři všem před další etapou přidělují na jejich makety obrázky
zvířat a rostlin, které se vyskytují v lese. Podle množství stromů a jejich
hodnoty každému přidělují určité množství zvířat a rostlinek. Na těchto
obrázcích se také někdy projeví téma hry Škůdci. 

Hra je určena pro jednotlivce v případě menších kolektivů (6 - 12 dětí), pro
dvojice v případě větších kolektivů (14 - 26 dětí). Pro srozumitelný a zdárný
průběh hry je nutné vyhradit v klubovně či ve třídě na celou dlouhodobou
hru jednu velkou nástěnku, která by se neustále inovovala podle pokračování
a průběhu hry. Každý se na ni může kdykoliv podívat a zjistit, jak si vede on
a jak si vedou ostatní. Na nástěnce je název hry, maketa lesa každého hráče či
dvojice, tvrdé papíry formátu A4 s nadpisy všech etap (viz dále) a zajímavosti
týkající se tématu Les. 

Tajemství lesa
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Tvrdé papíry s nadpisy etap mají svůj důležitý úkol. Po probrání každé etapy
je formou losu vybrán jedinec z řad hráčů, který na tento papír do začátku
další etapy napíše a nakreslí nejdůležitější poznámky z probrané etapy. Takto
shrnuté téma pak po krátkém nahlédnutí kterémukoliv z hráčů připomene
většinu z naučených informací, které se budou dětem velmi hodit v akčním
závěru celé hry Záchrana vládkyně lesa.

Na konci celé hry se s dětmi probere kvalita jejich vypěstovaných lesů
a vyhodnotí se konečný vítěz. Ten bude určen podle počtu bodů, které během
celé hry získá, a jako cenu obdrží přírodovědnou encyklopedii. 

JJaakk vvyyppaaddaajjíí jjeeddnnoottlliivvéé eettaappyy
Pro každou z osmi etap je vyhrazena doba dvou schůzek, což činí 4-5 hodin.
Program se odehrává nezávisle na počasí jak uvnitř tak venku, podle toho, co
dané hře lépe vyhovuje. Celá etapa se dělí na čtyři části, které jsou všechny
stejně důležité a žádnou z nich nelze protěžovat či podceňovat. Jak už bylo
řečeno, jsou to ŠŠkkůůddccii, PPoovvííddáánníí, EEkkoohhrryy a TToouussttííkk. Nyní následuje obecný popis
jednotlivých částí etap.

Každá etapa kromě první začne částí ŠŠkkůůddccii. Je typická svojí krátkou délkou
a akčností. Je to jakési „dílo boží“, kdy do výsadby lesa zasahuje náhoda
a okolnosti, které děti nemohou ovlivnit. Před každou schůzkou se na lesíky
každého dítěte formou malých obrázků umístí nějaká „katastrofa“, s níž si
musí poradit. Je to z toho důvodu, aby si děti uvědomily, že výsadba lesa není
nic jednoduchého a že se při ní musí počítat i s nepříznivými vlivy prostředí,
škůdců či člověka. 

Nejprve se dětem vysvětlí, co obnáší daný problém a bude se diskutovat na
téma jeho vyřešení. Dále se pomocí krátké hry problém vyřeší a nakonec se
promluví o možnosti prevence. Během této části se snažíme děti maximálně
zapojit a jejich snahu okamžitě ohodnotíme pomocnými body, které na konci
etapy promění ve stromky na výsadbu.

Druhou částí každé etapy je PPoovvííddáánníí a to je rozděleno vždy na dvě části. První
část se odehrává před Ekohrami a druhá po Ekohrách. Povídání je příjemnějším
výrazem pro výklad a diskusi, která se úzce dotýká probíraného tématu hry.
Jeho celkové trvání by nemělo přesáhnout trvání Ekoher. Povídání by mělo být
klidnější částí celé etapy, v níž děti získají nejvíce znalostí.

Třetí částí každé etapy je EEkkoohhrraa. Ekohry zabírají v programu nejvíce času.
Úzce se dotýkají daného tématu a měly by dětem umožnit pochopit
problematiku tohoto tématu prostřednictvím vlastního prožitku. Ekohry

Tajemství lesa
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zábavnou formou předkládají dětem informace, díky nimž si lépe zapamatují
učivo získané v Povídání. V Ekohrách jsou děti nuceny samostatně přemýšlet
a uvažovat nad danou situací, což je dobrý základ pro ekologické myšlení.

A konečně čtvrtou částí jsou tzv. TToouussttííkkyy. Jedná se vlastně o krátké testíky,
které obsahují klíčové otázky z probrané etapy a které se děti snaží co nejlépe
zodpovědět, aby získaly poslední body v této etapě. 

55.. KKoonnkkrrééttnníí pprroovveeddeenníí hhrryy 

Tato kapitola je rozdělena na tři části. První část popisuje přesný průběh
jednotlivých schůzek hry Tajemství lesa konaných v ZŠ Chelčického
v časovém období od 2. února do 22.  června 2006. Ve druhé části pouze
zmíníme rozdíly mezi realizací tohoto programu v ZŠ Chelčického a v oddíle
mladých ochránců přírody Koniklec, kde se hra konala v době od září 2004
do června 2005. Třetí část se pak zabývá realizací jednorázového programu
v družinách čtyř základních škol Prahy 3 (17.10.2006 v ZŠ Jeseniova,
18.10.2006 v ZŠ Jiřího z Lobkovic, 31.10.2006 v ZŠ Žerotínova a 14.11.2006
v ZŠ Perunova).

55..11 PPůůllrrooččnníí pprrooggrraamm vv ZZŠŠ CChheellččiicckkééhhoo ((22..22.. -- 2222..66..22000066))

11.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 2. 2. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na první schůzku: tabulka bodů,
mapa ČR + obrázky, stromy-body, čtvrtka s hodnotami stromů-bodů, kartičky
- plod+list+strom, sešity, tabule na nástěnku, pomocné body, čtvrtky A2, hra-
přiřazování, špendlíky, pastelky

11)) ÚÚvvoodd hhrryy,, ppřřeeddssttaavveenníí ssee,, rroozzdděělleenníí ddoo ddvvoojjiicc,, pprraavviiddllaa ((55 mmiinn..))

Na začátku jsme se s dětmi seznámili, řekli jim naše celá jména a nabídli jim
tykání. Hru samotnou jsme v krátkosti uvedli již na náborech, takže jsme jen
ve stručnosti zopakovali, že hra začíná dnes a končí v červnu, že budeme hrát
různé hry a soutěžit, že jejich úkolem bude vypěstovat co nejkvalitnější les,
o který budou po celou dobu trvání hry pečovat a chránit jej před nebezpečím.
Dále jsme jim sdělili, že budou soutěžit ve dvojicích a že vítěz celé hry bude
ten, kdo nasbírá nejvíce bodů. Ten také získá hodnotné ceny.

Tajemství lesa
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Poté jsme si s dětmi sedli na židle do velkého kruhu a začali s nimi hrát velmi
jednoduchou hru na jména. Jelikož jsme si jejich jména stále nepamatovali
a ony samy také neznaly všechny své sousedy, měl každý za úkol říct jméno
jedince sedícího po pravé ruce, jméno své a následně i jméno jedince po levé
ruce. Když jsme takto obešli celé kolo, hra skončila a nechali jsme děti, aby se
rozdělily do dvojic. Tyto dvojice si později zapíšeme do svého seznamu.

Pozn.: V případě lichého počtu dětí vytvoříme jednu trojici, ale snažíme se do
příští schůzky sehnat ještě jednoho zájemce, neboť trojice je v tomto systému
hry často v nevýhodě či ve výhodě. 

22)) DDrruuhhyy lleessaa,, ppoommooccnnéé bbooddyy ((1100 mmiinn..))

Pro dnešní úvodní schůzku je nejdůležitější, aby si děti namalovaly svá lesní
podloží (maketu) na čtvrtku formátu A2. Na něm budou později budovat svůj
les. Aby mohly toto podloží namalovat, musí vědět, který les chtějí pěstovat,
protože lesní podloží není v každém lese stejné. To jsme samozřejmě dětem
řekli a potom jim pomocí nástěnky názorně ukázali, které druhy lesa
se v České republice objevují nejčastěji, a které mají tedy na výběr. Nebudeme
ale předbíhat. Abychom mohli s dětmi již pracovat, každému jsme rozdali
sešit A4, který si každý podepsal a nadepsal názvem našeho kroužku. Tento
sešit je pouze jeho a může jej využívat během celé hry k čemu uzná
za vhodné. Zvláště jsme dětem zdůraznili, že v případě Toustíků, kvízů či
otázek mohou ze svého sešitu čerpat dle libosti, což u nich zvyšuje motivaci
sešit používat a psát si do něho většinu zajímavostí, které se od nás dozvědí.
Druhy lesa a jiné údaje si už do svých nových sešitů mohou zapisovat.

Od druhů lesa jsme se pomalu dostali formou otázek a povídání k samotným
stromům, které v našich lesích porostou. Za správně zodpovězené otázky děti
dostávaly pomocné body, což byly v našem případě malé mince. Touto formou
se seznámily s pojmem pomocný bod. Stromy, o nichž jsme se bavili, jsme
dětem ukázali na obrázcích na nástěnce a poté, co jsme ke každému z asi
šestnácti stromů něco málo řekli, jsme jim ukázali ceník stromů za pomocné
body. Ceník je vymyšlen tak, aby v každém druhu lesa byl alespoň jeden strom
z každé hodnoty. Hodnoty jsou 1, 2, 5 a 10 bodů. Pokud tedy dvojice po jedné
schůzce nasbírá 28 bodů, může si na konci schůzky za tyto body koupit
například dva desetibodové stromy a jeden strom ze skupiny za jeden, dva
a pět bodů. Vysvětlování nebudeme přehánět, protože to většina úplně pochopí
stejně až na konci schůzky, kdy si bude kupovat stromky opravdu.

Tajemství lesa
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33)) HHrraa:: KKoommppoott zzee ssttrroommůů ((1100 mmiinn..))

Aby se dětem trochu vžily názvy různých stromů, s nimiž budeme pracovat,
a aby se trochu hýbaly, zahráli jsme si s nimi následující hru. Děti si sednou
na židle do kruhu a lektor každému zašeptá do ucha jméno stromu. V oběhu
je asi pět druhů stromů (smrk, borovice, jasan, jedle a bříza). Potom se vybere
dobrovolník, který se zvedne a jde doprostřed kruhu. Jeho židle se umístí
mimo kruh, aby bylo hráčů o jednoho více než židlí. Podobně jako u hry
„Škatulata, škatulata, hýbejte se!“ si hráč uprostřed musí sednout na židli,
kterou uvolnil někdo jiný. Ten ji však uvolní jedině, pokud hráč uprostřed
vysloví název stromu, který sedící hráč představuje. Ten potom musí najít jinou
volnou židli a stojící hráč tohoto zmatku využije, aby se sám posadil. Hráč
může také zvolat „kompot“, což znamená, že si musí vyměnit místo každý hráč.
V nejlepším jsme hru ukončili a připravili děti na další část programu.

44)) VVýýbběěrr lleessaa,, mmaalloovváánníí ppooddlloožžíí ((4400 mmiinn..))

V krátkosti jsme dětem zopakovali, které druhy lesa mohou pěstovat, a rozdali
jsme každé dvojici pastelky a čtvrtku A2. Možností bylo šest. Byl to Lužní les,
Jilmová jasenina, Bor, Dubohabřina, Bučina a Smrčina. Ke každému druhu lesa
jsme ještě dětem něco pověděli. Kde se vyskytuje, kdo a co v něm žije, co tvoří
lesní podloží, je-li tam vlhko atd. Dětem jsme dali několik minut na
rozmyšlenou a váhavějším dvojicím jsme pomohli vybrat ten „nejlepší“ les.

Velmi brzy jsme zahájili malování podloží, u něhož jsme pomáhali a radili. Je
důležité dětem říct, že do takového podloží nepatří nic, co stvořil člověk. Také
je dobré s dětmi promluvit o barvě podloží a množství vodní plochy, kterou
se do svého podloží chystají umístit. Do podloží také nepatří zvěř a vyšší
rostliny, neboť ty budeme dětem do lesů postupně dodávat my, podle toho, jak
se o les budou starat. Vše musí maximálně souhlasit s opravdovými lesy
v České republice.

55)) HHrraa:: PPlloodd ++ lliisstt ++ ssttrroomm ((1100 mmiinn..))

Aby děti nemusely dlouho malovat a aby se zase něco málo naučily o stromech,
zahráli jsme si s nimi následující hru. Každému dítěti jsme dali náhodnou
kartu, na které byl obrázek stromu nebo jeho plodu či listu. Každý strom má
v celém balíčku zastoupeny všechny tři kategorie. Úkolem dětí bylo poznat,
od kterého stromu mají v rukách obrázek. První utvořená trojice byla nejlépe
bodově ohodnocena. Hrálo se několik kol s různými druhy stromů.

Tajemství lesa
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66)) DDookkoonnččeenníí mmaalloovváánníí ((2200 mmiinn..))

Po krátkém oživení se děti znovu pustily do tvoření svého lesního podloží.
Snažili jsme se je korigovat k dosažení zdárného cíle. Pokud byl někdo příliš
rychlý a jiný nestíhal, snažili jsme se motivovat rychlejšího žáka
ke zdokonalení svého díla. Když měli všichni hotovo, mohli jsme pokročit
k poslednímu bodu první schůzky.

77)) UUmmííssttěěnníí ppooddlloožžíí nnaa nnáássttěěnnkkuu,, vvyyhhooddnnoocceenníí,, rroozzddáánníí ssttrroommůů,, rroozzlloouuččeenníí
((2255 mmiinn..))

Na předem připravené korkové nástěnky jsme s dětmi rozvěsili jejich výtvory
a plynule přešli k vyhodnocení schůzky. To znamená, že si děti spočítaly své
pomocné body a odevzdaly nám je. My jsme si jejich hodnotu zapsali a zároveň
je s dětmi vyměnili za stromky, které budou růst v jejich novém lese. Touto
první praxí se všichni velmi rychle seznámili se systémem bodování v naší
hře. Získané stromky si pomocí špendlíků připevnily na svá podloží.

22.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 16. 2. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na druhou schůzku: hra Roční období
a strom, tabule Stromová patra, hra Přiřazování

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd pprroo nnoovvěě ppřříícchhoozzíí,, ddoottvvoořřeenníí ddvvoojjiicc,, ppřřeezzddíívvkkyy ((1155 mmiinn..))

Jelikož na první schůzce nebyli všichni, zopakovali jsme nováčkům
ve stručnosti základní pravidla hry. Ve druhé části úvodu jsme dotvořili
dvojice, ve kterých budou děti pracovat, a pomohli jsme jim vymyslet
přezdívky, které mají něco společného s lesem (např. Strážkyně lesa, Veverky,
Lesní ryby).

22)) HHrraa:: PPřřiiřřaazzoovváánníí,, mmaalloovváánníí ppooddlloožžíí ((2200 mmiinn..))

V této etapě schůzky jsme rozdělili děti na dvě skupiny. První skupinu tvořily
děti nové, které byly na schůzce poprvé. U těch byl jeden lektor a pracoval
s nimi na malování podloží. Stejným způsobem jim uvedl důvod malování
a popsal druhy lesa.

Druhá skupina byla složena z dětí pokročilých, které měly svá podloží už
namalovaná. S těmito dětmi druhý lektor hrál hru Přiřazování, která spočívá
v tom, že každé dítě dostane pracovní list, na němž má za úkol přiřadit
jednotlivé stromy do lesů, v nichž mohou růst.

Tajemství lesa
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33)) HHrraa:: RRooččnníí oobbddoobbíí aa ssttrroomm ((4400 mmiinn..))

Aby se děti dozvěděly co nejvíce o způsobu přežití stromu během celého roku,
zahráli jsme si s nimi hru Roční období a strom. Hra se dá hrát venku i vevnitř.
Jelikož jsme ji hráli v únoru, zvolili jsme raději interiér. Děti se rozdělily na
čtyři skupinky (v každé skupince by měly být alespoň dvě dvojice). Hru jsme
rozdělili na čtyři části. 

První část byla JARO. V této části roku začíná strom KOŠATĚT. Děti měly na
jednom místě svoji základnu – strom. Na jiném místě byly rozházené papírky
s obrázky listů. Úkolem bylo v časovém limitu donést ke svému stromu co
nejvíce listů pomocí brčka (sáním se udrží papírek na jeho konci). Všechny
skupinky běhaly najednou a základny všech skupin byly stejně vzdálené od
naleziště listů. Naleziště bylo pouze jedno a každá skupinka měla své listy
označené jinou barvou. Po uplynutí určeného časového limitu (cca 3 minuty)
jsme jaro ukončili a spočítali, kolik lístků nasbírala která skupinka. 

Druhá část byla LÉTO a ZALÉVÁNÍ. V této části měly děti za úkol donést svému
stromu co nejvíce vody opět pomocí brčka. Vodu přenášely z „nádrže“, kterou
simulovalo umyvadlo, do kelímku, který byl umístěn u jejich stromu. Každé
dítě mělo i v této části své brčko, ale tentokrát děti běhaly po jednom. Po
uplynutí časového limitu jsme změřili, která skupina nanosila nejvíce vody. 

Další část byla PODZIM. Na podzim je potřeba strom dobře POHNOJIT. V této
části jsme u každého stromu vytvořili pomocí cedulky místo označené slovem
kompost. Úkolem skupiny bylo, aby v časovém limitu nanosila do svého
kompostu co nejvíce listů cizích skupin. Tyto listy děti našly u stromů jiných
skupin. Znovu musely použít brčko, ale tentokrát běhaly zase  všechny
najednou. Tuto část vyhrála skupinka s nejvyšším počtem cizích listů na svém
kompostu. 

Poslední etapou byla ZIMA. V tomto ročním období je třeba mladý stromek
chránit před okousáním PLETIVEM. Každá skupina dostala obrázek pletiva na
papíře formátu A4. Obrázek byl však rozstříhán na patnáct kusů. Úkolem dětí
bylo z tohoto puzzle složit co nejdříve obrázek pletiva. Nejrychlejší skupina
období zima vyhrála.

Tajemství lesa
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44)) SSttrroommoovváá ppaattrraa –– vvýýkkllaadd,,  ppřřiiřřaazzoovváánníí ((1155 mmiinn..))

Po akční hře jsme se na chvíli uklidnili u sešitů. Pomocí velkého nákresu  jsme
ukázali dětem, která stromová patra v lesích ČR existují a potom, co si obrázek
překreslily do svých sešitů, měly možnost získat několik pomocných bodů.
Každé dítě dostalo obrázek zvířete či rostliny a mělo za úkol ji pojmenovat
a přiřadit do správného stromového patra. Pokud splnily správně oba úkoly,
dostaly dva body, pokud pouze jeden, získaly jeden bod.

55)) ŠŠkkůůddccii,, ppoojjeemm pprreevveennccee ((1100 mmiinn..))
V další části schůzky jsme ještě dětem vysvětlili pojem Škůdci a popsali roli,
kterou v naší hře hrají. V každé herní etapě, počínaje etapou Lesní zvěř kromě
ptactva, se bude začínat řešením problémů, které způsobí škůdci. Vždy si
vysvětlíme, co škůdci způsobili a potom se budeme zabývat jejich likvidací.
Důležitým pojmem, který jsme dětem také vysvětlili, je prevence. Ta nám v boji
proti škůdcům velmi pomůže. Škůdci jsou pro děti důležití, aby si uvědomily,
že starat se o les není žádná legrace. Je třeba les chránit a svými činy se
případných pohrom vyvarovat. Témata škůdců jsme dětem dopředu
neprozradili.

Tajemství lesa
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66)) ZZáávvěěrr ((2200 mmiinn..))

Na závěr jsme od dětí vybrali pomocné body a vyměnili jim je za stromky. Lesy
se nám začaly rozrůstat, takže jsme do každého přidali zhruba pět zvířátek.

33.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 23. 2. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na třetí schůzku: zvířata na nástěnku,
kostka a figurky, hra Život stromu

11)) DDoocchháázzkkaa,, ddvvoojjiiccee ((1100 mmiinn..))

Nejprve jsme zkontrolovali, zda jsou všechny dvojice kompletní. Pokud nebyly,
přiřadili jsme jednotlivce z necelých dvojic do páru. Hráli společně, ale body
získávali oba samostatně pro svoji skupinku. Stejným způsobem jsme to dělali
na všech následujících schůzkách, protože se často stávalo, že jeden z některé
dvojice onemocněl, byl na škole v přírodě či z jiných důvodů nemohl dorazit.

22)) LLeessyy ČČRR,, ssvvěěttoovvéé lleessyy ((1100 mmiinn..))

Poslední schůzku, která se týkala tématu Les, jsme zahájili krátkým povídáním
o světových a českých lesích. Bylo to vlastně takové srovnání typického
českého lesa a různých typů lesů ve světě. Zdůraznili jsme například, které
lesy se vyskytují ve kterých zeměpisných pásmech a u tropických lesů jsme
vyzdvihli jejich druhovou rozmanitost. Je důležité zmínit, že u pralesů je více
stromových pater. Mají například tři korunová patra atd. Osvětlili jsme dětem
pojmy jako tajga a tundra, step a savana a pověděli jsme jim, kde se takové
ekosystémy vyskytují a co v nich najdeme za floru a faunu.

33)) HHrraa:: ŽŽiivvoott ssttrroommuu ((4400 mmiinn..))

Tato hra je desková, nakreslená na čtvrtce A2. Děti hrály ve dvojicích. Na plánu
měla každá dvojice svoji figurku. Hra začala tím, že dvojice házela kostkou
a snažila se hodit šestku. Toto čekání symbolizovalo, že není vhodné sázet
stromy v kterémkoliv ročním období. Když děti šestku hodily, mohly začít
putovat po hrací ploše. Během putování měly za úkol projít každým stádiem
v životě stromu. Vše začíná nákupem semena v obchodě, pokračuje
zasazením, hnojením a přesazením a končí ve chvíli, kdy se z našeho mladého
stromku stane zdravý a silný strom, který se o sebe umí postarat sám. Během
hry děti plnily jednoduché úkoly a řešily problémy, které jim „osud“ nadělil.
Například požár, polom, pytlák o Vánocích atd.

Tajemství lesa
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Naše postřehy: Ačkoliv je hra Život stromu hrána na velké ploše, není radno ji
hrát s větším počtem dětí. Maximální počet dvojic k jednomu plánu je pět.
Pokud je dětí více, je dobré mít plány dva. Předejde se tím velké
nesoustředěnosti dětí a brzké ztrátě zájmu.

44)) PPoojjmmyy ((mmoonnookkuullttuurraa,, rreemmíízzeekk,, lleettookkrruuhhyy,, eekkoossyyssttéémm,, eekkoollooggiiee)) ((2200 mmiinn..))

Po skončení hry jsme dětem krátkým povídáním vysvětlili výše uvedené pojmy.
Děti si tyto pojmy zapsaly do svých sešitů, ze kterých mohou tyto informace
později čerpat v tzv. Toustíku, který proběhne na závěr každé etapy.

55)) TTlleesskkaaččkkaa ((1100 mmiinn..))

Jako krátké zpestření jsme si s dětmi zahráli jednoduchou hru. Nejprve jsme
se posadili do kruhu. Každý si vymyslel své „jméno“, což musí být jakákoliv
součást lesa (větev, pařez, jelen atd.). Potom se začalo rytmicky tleskat. Dvakrát
o ruce, dvakrát o stehna a přitom jeden říkal například „Větev, větev, pařez,
pařez.“ Tímto slovo předal dítěti se jménem pařez a to pokračuje dále. Úkolem
bylo správně mluvit a tleskat. Pokud to někdo zkazil, dostal úkol, např. pět
dřepů nebo otázku, např. vysvětlit pojem monokultura.

66)) ŠŠkkůůddccii,, ssttaarráánníí ssee oo lleess ((1155 mmiinn..))

Podobně jako minulou schůzku jsme i tuto schůzku zakončili krátkým
povídáním o škůdcích. Formou brainstormingu jsme s dětmi jmenovali co
nejvíce různých škůdců. Potom jsme si promluvili o jejich závažnosti.
V poslední části jsme si pověděli, co to vlastně obnáší starat se o les. Vyzdvihli
jsme význam myslivosti, prevence atd.

77)) ZZáávvěěrr,, SShhrrnnuuttíí ((1155 mmiinn..))

Na úplný závěr jsme si s dětmi vyměnili body za stromky, přidali jsme do
každého lesa přibližně tři zvířátka a nějaké rostlinky. Dále jsme losem určili
jedno dítě, které má za úkol do příští schůzky donést Shrnutí tématu Les, které
jsme dnes zakončili. Poslední informace, kterou jsme dětem sdělili a která by
je měla motivovat k další činnosti je, že příště budou první Škůdci.

Naše postřehy: Ačkoli to zní nepravděpodobně, naše zkušenost je taková, že
se děti o vypracování Shrnutí vyloženě perou. Forma losu je tedy nejlepší,
s tím, že nikdo nesmí psát Shrnutí dvakrát. Podle úrovně a estetiky jsme za
zpracované Shrnutí udělovali až 30 bodů, což byl počet, kterého dosahovali ti
nejlepší za jednu schůzku.

Tajemství lesa
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44.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 2. 3. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na čtvrtou schůzku: smyčka, kartičky
a životy ke hře Potravní vztahy, Toustík, nůžky, bonbóny, křížovka (stopy
zvěře), papíry na krmelec, zalaminátovaný les se zvířaty, fix, tabule Potravní
pyramida

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd,, TToouussttííkk,, kkoonnttrroollaa SShhrrnnuuttíí ((1155 mmiinn..))

Začali jsme docházkou. Potom jsme krátce ukončili etapu Les a uvedli jsme
etapu Lesní zvěř kromě ptactva. Poslední činností týkající se etapy Les byl
Toustík, ve kterém děti předvedly, co si z našeho programu odnesly. Na
vyplnění Toustíku měly deset minut. Pracovaly ve svých dvojicích a mohly dle
libosti využívat svých poznámek. Po opravení Toustíku a jeho obodování jsme
zkontrolovali vypracované Shrnutí tématu Les. Autorovi jsme dali patřičný
počet bodů a Shrnutí vyvěsili na nástěnku.

22)) ŠŠkkůůddccii –– HHLLAADD,, hhlleeddáánníí aa lloovv ppoottrraavvyy,, pprreevveennccee ((4400 mmiinn..))
Po krátkém vyhodnocení Toustíků a rozdání bodů jsme se společně posadili
u nástěnek s lesy. Na nich byla všechna zvířata různě pomačkána, potrhána
a měla zabarvená bříška. Bylo to znamení hladu, který trápil celý les. Začali
jsme si tedy krátce povídat o důvodech, které mohou hlad v lese způsobit.
Potom jsme s dětmi začali hrát simulaci hledání potravy. Na lavici jsme
položili bonbón a dítě se zavázanýma očima mělo za úkol tento bonbón
pomocí čichu vyhledat a sníst. Když se vystřídali všichni, simulaci jsme
malinko pozměnili. Zkusili jsme kořist lovit. Opět jsme položili na lavici
bonbon, tentokrát zabalený, představující kořist. Dítě se posadilo na židli
k lavici. Dva lektoři stáli vedle něj a v ruce drželi každý jeden konec uvolněné
smyčky. Oko smyčky mělo průměr kolem patnácti centimetrů. Úkolem dětí
bylo zmocnit se kořisti skrze tuto smyčku. My jsme se mu tuto akci snažili
překazit prudkým utažením smyčky. Pokud dítě kořist získalo a oko jej
nepolapilo, bonbon si mohlo nechat a ještě dostalo pomocný bod. Cílem těchto
simulací bylo, aby si děti uvědomily náročnost přežití v lese a závažnost
problému nedostatku potravy.

Po těchto simulacích jsme si s dětmi opět sedli a společně vymysleli řešení
této situace. Shodli jsme se na tom, že se do každého lesa umístí vyrobený
krmelec, čímž by se mělo hladu zamezit. Krmelec děti nakreslily na rozdané
papírky. Potom jej vystřihly a daly do lesa. Poslední částí Škůdců byla krátká
debata o prevenci hladovění.
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33)) SSttooppyy zzvvěěřřee ((1155 mmiinn..))

Začali jsme s dětmi probírat další téma této etapy a to stopy zvěře.
Brainstormingem jsme s dětmi vymysleli, kterými všemi způsoby poznáme
přítomnost zvěře v lese, aniž bychom ji viděli. Například zvuky, hnízda, trus,
zbytky potravy, zbytky těl a jejich částí (parohy, kůže) a stopy. Stopy mohou
být různého typu. Buď od končetin v půdě nebo třeba poškrábané stromy od
drápů či rozrytá zem od kanců. 

V dalších pěti minutách jsme se s dětmi pobavili na téma stopy a některé si

ukázali na obrázcích. Potom jsme dětem rozdali křížovku s tajenkou, kterou

děti měly co nejrychleji rozluštit. Po rychlém opravení a ohodnocení křížovek

jsme se přesunuli k dalšímu tématu, jehož název skrývala tajenka - Potrava.
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44)) PPoottrraavvaa,, ppyyrraammiiddaa ((ppoojjmmyy)),, řřeettěězzeecc,, ššiippkkyy vv zzaallaammiinnááttoovvaannéémm lleessee ((2200
mmiinn..))

Nepovídali jsme si s dětmi, co přesně který lesní živočich žere, ale pokusili
jsme se jim vysvětlit, jak to s potravou v lese je a jaké v tomto ekosystému
panují potravní vztahy. Začali jsme tím, že jsme pomocí tabule dětem vysvětlili,
co je to potravní pyramida. Zdůraznili jsme význam pojmů jako predátor,
konzument, producent a reducent. Dále jsme s dětmi odhalili význam
potravního řetězce, u kterého jsme upozornili na velikou rozmanitost. To
znamená, že to v lese nefunguje vždy podle jednoho vzorce (zajíc sežere trávu
a liška zajíce), ale možností je mnoho. Aby si to děti řádně uvědomily, zahráli
jsme si s nimi hru Šipkovaná. V této hře jsme na stůl položili velký
zalaminátovaný obrázek lesa s mnoha zvířaty a červený fix, kterým se na
laminát dělají šipky od predátora ke konzumentovi a od konzumenta
k producentovi. Každé dítě udělalo tři šipky. Pokud zbyl čas, ještě jsme
společně vymýšleli další možnosti. Ve finále bylo dobře patrné, ke kterému ze
zvířat se šipky sbíhají a od kterých zvířat naopak odbíhají. Zdůraznili jsme
tedy dětem, které zvíře stojí na kterém místě v potravní pyramidě. Také je
dobré děti upozornit, jaký způsob života mají asi predátoři, kteří nemají
přirozeného nepřítele, a jak se asi chovají konzumenti, kteří představují zdroj
potravy pro mnoho predátorů.

55)) HHrraa:: PPoottrraavvnníí vvzzttaahhyy ((1155 mmiinn..))

Po teoretické části tématu Potrava jsme se s dětmi pokusili simulovat potravní
vztahy ve hře. Cílem hry bylo, aby si děti uvědomily, co znamená být potravou,
a co naopak znamená potravu chytat. Každé dítě dostalo na začátku obrázek
zvířete či rostliny, do které se okamžitě mělo vcítit. Mohlo být predátorem,
konzumentem nebo producentem. Dále dostalo tři životy a začalo se chovat
jako v přírodě. Pohybovalo se po vymezeném prostoru a lovilo, pokud bylo
predátorem atd. Pokud bylo chyceno, odevzdalo život. Pokud ztratilo poslední
život nebo jich naopak nasbíralo pět, odešlo k lektorům, kteří simulovali
reducenty. Ti mu dali nové životy a kartičku. Hráli jsme tak dlouho, dokud si
každé dítě nevyzkoušelo být ve všech vrstvách potravní pyramidy.

Naše postřehy: Hra je velmi rychlá a vyžaduje minimálně dva lektory
(reducenty), jinak se změní ve velký chumel u stanoviště reducentů, kteří
nestíhají a nepamatují si, kdo už čím byl… Je dobré s dětmi po hře promluvit,
ve které roli se jim líbilo nejvíce atd.
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66)) ZZáávvěěrr,, vvyyppllaacceenníí ((1155 mmiinn..))

Po vyhodnocení hry si děti vyměnily své pomocné body za stromky
a připevnily si je na svá podloží. My jsme jim tam opět přidali několik nových
zvířat a rostlin a schůzku ukončili.

55.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 9. 3. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na pátou schůzku: provázky, kartičky
s potravou, pexesa, kniha zvířat

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd ((1155 mmiinn..))

Na začátku jsme opět udělali docházku a sdělili dětem program dnešní
schůzky.

22)) OOppaakkoovváánníí ((kkoořřiisstt,, pprreeddááttoorr)),, HHrraa:: NNeehhyybbnnáá zzvvíířřaattaa ((3300 mmiinn..))

Nejdříve jsme s dětmi zopakovali téma z minulé schůzky, aby si vžily pojmy
predátor, kořist atd. Otázkami na body si děti opakovaly různé zástupce
predátorů, konzumentů a producentů. Potom následovala hra Nehybná zvířata. 

Hra se musí hrát na velkém prostoru. Losem jsme zvolili dvě děti, které
představovaly predátory a ostatní děti byly jejich kořist. Na jedné straně
prostoru jsme vyznačili startovní čáru, kam se všechny děti představující
kořist shromáždily, a na straně druhé jsme umístili kartičky s potravou. Do
prostoru mezi čárou a potravou jsme vyznačili křídou či provázkem šest míst,
která symbolizovala úkryt, noru apod. Úkolem dětí představujících kořist bylo
dostat se pro potravu, aniž by byly chyceny predátorem, a s potravou se opět
dostat zpět za startovní čáru. Chycení je symbolizováno dotykem predátora
na rameno kořisti. Predátor se pohybuje poměrně nenápadně a klidně a útočí
pouze na pohyblivou kořist. Před predátorem se kořist brání buď úkrytem
v noře, do které se však vejde jen jeden, nebo tzv. znehybněním. Pokud kořist
znehybní a dělá mrtvou v případě ohrožení, dravec si jí přestane všímat. Je
důležité, aby si děti uvědomily, že je toto znehybnění pro mnohé živočichy
jedinou záchranou života v ohrožení a že není vůbec jednoduché přežít
každodenní cestu za potravou. Lektor musí kontrolovat, aby se predátor choval
podle pravidel a aby střety kořisti s dravcem nebyly spekulativní. Hru jsme
hráli několikrát. Vždy jsme ohodnotili úspěšné děti představující kořist
a predátory a vyměnili jsme role.

Tajemství lesa
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33)) PPoovvííddáánníí ((ssoouužžiittíí zzvvěěřřee aa lliiddíí –– nneettooppýýřřii)) ((1155 mmiinn..))

Po této poměrně akční hře jsme si s dětmi na chvíli sedli a začali jsme si
povídat o různých způsobech soužití člověka se zvířaty v lese. Zdůraznili
jsme, že může být tento vztah pozitivní nebo negativní a řekli jsme si několik
příkladů z každé možnosti. Pozitivní vztah mohou mít například myslivci
a ochránci, kteří zvěř dobře znají a vědí, co je pro ni vhodné. Negativní vztah
jsme přiblížili na hnízdění netopýrů v jeskyních, které jsou navštěvovány
lidmi. Tito netopýři, kteří jsou v jeskyních v období zimního spánku nebo-li
hibernace, potřebují k přežití klid. Realita je však často jiná.

44)) TTuurrnnaajj vv ppeexxeessuu,, ppoozznnáávvaaččkkaa ((3300 mmiinn..))

Děti vytvořily čtveřice, ve kterých byly vždy dvě dvojice spoluhráčů. Tyto
dvojice spolu hrály jednu partii pexesa, na kterém je mnoho obrázků lesní
zvěře. Tímto se velmi nenásilně seznámily se jmény a podobou většiny
známých lesních zvířat. Se zbylými nehrajícími zvířaty jsme hráli poznávačku
zvěře z pexesa, kterou jsme rozšířili i o jiná zvířata z obrázkové knihy. Za své
výkony v pexesu a v poznávačce byly děti bodově ohodnoceny.

55)) PPoovvííddáánníí -- zzaajjíímmaavvoossttii oo zzvvěěřřii ((2200 mmiinn..))

Opět jsme si s dětmi sedli a s pomocí chytrých knih povídali o životě různé
lesní zvěře. Pro oživení děti mohly samy vybírat, o kterých zvířatech se
budeme bavit. 

66)) ZZáávvěěrr,, vvyyppllaacceenníí ((1100 mmiinn..))

Na závěr schůzky jsme sečetli pomocné body, vyměnili je za stromky a sdělili
dětem stručný obsah příští schůzky.

66.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 16. 3. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na šestou schůzku: špendlíky, křída,
Červená kniha, kniha Vlk, kniha Ezopské bajky

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd ((1155 mmiinn..))

Tuto schůzku jsme začali docházkou a krátkým shrnutím dnešních témat.
Potom jsme s dětmi zopakovali, co jsme se dozvěděli minule a za správně
zodpovězené otázky jsme jim rozdali několik pomocných bodů.
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22)) PPoovvííddáánníí ((cchhrráánněěnnáá zzvvěěřř,, ČČeerrvveennáá kknniihhaa,, kkoommuunniikkaaccee)) ((2200 mmiinn..))

Program začal povídáním o pojmu „Červená kniha“, ve které najdeme chráněná
a ohrožená zvířata celého světa. Dali jsme dětem několik příkladů chráněných
zvířat a o každém z nich jsme si pověděli nějaké zajímavosti. Velmi důležité
je dětem sdělit, které problémy s sebou nese dnešní rychlé vymírání druhů
(3 druhy živočichů denně). Tento problém se velmi týká rovnováhy v potravní
pyramidě a rozmanitosti druhů. Dále jsme si řekli, jakou roli v tomto vymírání
hraje člověk a co je třeba dělat za opatření, aby se tento trend omezil. 

Děti si musí především uvědomit, že, abychom mohli zvířatům pomáhat
a chránit je, musíme je velmi dobře znát, aby se nestávaly takové omyly, jako
je třeba masový úbytek bernešek, které každoročně využívaly určitou část
pobřeží k odpočinku mezi dlouhými přelety. Jelikož lidé jejich život dobře
neznali, stalo se, že jim na tomto místě postavili veliké asfaltové parkoviště,
které jim znemožnilo načerpat síly a tudíž doletět do cíle. Zvěř je chráněna
kvůli jejímu nízkému počtu, a proto s dětmi probereme i možnost nápravy
tohoto stavu novým vysazováním druhů do volné přírody.

Dalším tématem, které jsme probrali, je komunikace u zvířat. Je důležité, aby
děti věděly, že hlasy nejsou jediným komunikačním signálem u zvěře, ale že
ve většině případů zvířata využívají komunikaci jiného druhu. Přes pachové
stopy, které jsou zvláště vyvinuté u hmyzu (feromony), se zvířata domlouvají
také pohybovými vzorci a dotekem (taktilní komunikace). Je třeba vyzdvihnout
výhody těchto druhů komunikace, například nenápadnost, ale také nevýhody
v různých druzích prostoru (členitý terén, silný vítr, tma).

33)) HHrraa:: MMrraavveennččíí sstteezzkkaa ((2200 mmiinn..))

Aby si děti uvědomily i jiné druhy komunikace, zahrály si krátkou hru. Právě
mravenec využívá především komunikaci taktilní a pachovou. Účelem hry bylo,
aby se děti po vzoru mravenců pokusily využít vlastní tělo a doteky ke
komunikaci při nesnadném pohybovém vzorci. Na podlahu jsme nakreslili dvě
asi pět metrů dlouhé čáry vzdálené od sebe asi 50 cm. Tyto dvě čáry simulovaly
kládu, po které chodí mravenci pro potravu a zpět do hnízda. Při normální
chůzi se však dva lidé na kládě nevyhnou a je tedy zapotřebí spolupráce obou
jedinců, aby si vyměnili na kládě místa, aniž by překročili čáru čili spadli
z klády. Postupem času jsme kládu mírně zúžili, aby byl úkol nesnadnější
a zvládli jej pouze ti nejlepší komunikátoři.

Na konci hry jsme ohodnotili nejlepší výkony pomocnými body a ještě jsme
s dětmi probrali, které všechny informace mohou mravenci či jiná zvěř
takovým jedním dotekem či pachovou stopou získat.
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44)) VVllkk ((ppoohhááddkkaa)) ((3355 mmiinn..))

Téma vlk je sice téma konkrétní, avšak místo tohoto zvířete se dá dosadit téměř
jakékoliv jiné. To znamená, že se v rámci etapy Lesní zvěř nechci věnovat
pouze vlkovi, ale je to dobrý příklad predátora, který byl v našich lesích
důležitým činitelem, a navíc je spojen s mnoha pověrami a pohádkami, což
se nám hodí.

S pomocí knížky Vlk se vrací jsme s dětmi nejprve probrali historii a výskyt
vlka. Dále jeho fyzické proporce a jiné anatomické a biologické údaje. Potom
jsme se pobavili o možnosti navrácení vlka do českých lesů a o jeho funkci
v ekosystému lesa. Když děti pochopily význam predátorů pro rovnováhu
v ekosystému, začali jsme s nimi mluvit o vlkovi jako o legendě, o které se
mluví od počátku lidstva jako o netvorovi a krvelačné šelmě. Poté jsme si
přečetli několik krátkých povídek o vlkodlacích a zlých vlcích v pohádkách.
Přečetli jsme si něco o jeho minulosti, životě a jeho vztahu k lidem a naopak.
Pomalu jsme zjistili, že ten obávaný zabiják je velmi důležitý článek potravní
pyramidy, který by v našich lesích měl být. Abychom vlkovo legendami
pošpiněné jméno očistili, napsaly děti ve dvojicích krátkou pohádku
„O hodném vlkovi“. Pohádky jsme potom přečetli a zhodnotili. Je samozřejmé,
že žádná pohádka nebyla špatná.

55)) SShhrrnnuuttíí ((1100 mmiinn..))

Jelikož jsme dokončili další téma, vybrali jsme opět losem jedince, který chce
vypracovat Shrnutí.

66)) EEzzooppsskkáá bbaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Jako poslední část programu jsme dětem přečetli jednu z Ezopských bajek,
u níž musí samy poznat ponaučení, které z ní plyne. Za tuto činnost mohou
děti také získat body. Tato činnost měla funkci uklidňovací a donutila děti
aktivně přemýšlet. Na tuto schůzku jsme vybrali bajku o vlkovi.

77)) ZZáávvěěrr ((1100 mmiinn..)) 

Na úplný závěr jsme dětem opět vyměnili pomocné body za stromky a před
rozloučením jsme jim sdělili program následující schůzky.
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27



77.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 23. 3. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na sedmou schůzku: obrázky myšic,
lepidlo, ptačí budky, kartičky s potravou a vodou, Toustík

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd,, TToouussttííkk,, kkoonnttrroollaa SShhrrnnuuttíí ((2255 mmiinn..))

Na začátku schůzky jsme děti seznámili s jejím programem a jako první část
programu jsme dětem rozdali Toustík z etapy Lesní zvěř kromě ptactva.
Během psaní Toustíku jsme všem dětem do lesů připevnili čtyři až pět obrázků
myšice lesní, což je počátek další části programu – Škůdců. Také jsme
zkontrolovali vypracované Shrnutí na téma Lesní zvěř a společně s Toustíky
jsme za vše rozdali body.

22)) ŠŠkkůůddccii ((5500 mmiinn..))

Na začátku jsme si s dětmi sedli k nástěnkám, u kterých
začínají Škůdci s tématem přemnožení. Děti si všimly, že se
jim v lese přemnožila myšice a samy přemýšlely nad tím,
jaký důvod tato katastrofa má. Když jsme společně dospěli
k názoru, že je to absence dravce, který se myšicí živí,
pokusili jsme se společnými silami vymyslet, jak se tento
problém dá vyřešit. Děti s naší pomocí zjistily, že
nepřítomnost predátora – sovy pálené spočívá v nízkém
počtu hnízdišť pro tyto dravce. Je tedy jasné, že k navrácení rovnováhy je
třeba nalákat do lesa určitý počet sov. To uděláme tak, že do lesa nainstalujeme
sovníky.

Důležité pro stavbu nových hnízd je jejich velikost a tvar vstupního otvoru.
Dali jsme tedy dětem zašifrovanou zprávu, v níž jsou rozměry sovníku, který
mají postavit. Když děti přišly se správným řešením, dostaly od nás šablonu
ptačí budky, kterou složily a upevnily na své podloží. Tím jsme škůdce
zažehnali a přesunuli se k dalšímu bodu programu.

33)) PPoovvííddáánníí ((oorriieennttaaccee,, ssttěěhhoovváánníí,, hhnníízzdděěnníí,, eekkoopprroobblléémmyy)) ((1100 mmiinn..))

První povídání na téma Lesní ptactvo jsme zaměřili na dovednosti ptáků
a jejich anatomickou výbavu, díky níž mohou létat. Zmínili jsme se o jejich
potravě a vyjmenovali jsme si s dětmi co nejvíce zástupců naší ptačí říše.
Povídali jsme dětem o velmi dobré orientaci, kterou ptáci disponují,
a o využívání této orientace při každoročním mnohakilometrovém stěhování.
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Vyzdvihli jsme dobré letce, jako jsou například rybáci, kteří jsou schopni při
své pouti ulétnout i 20 tisíc kilometrů. Dále jsme se zmínili o typické ptačí
činnosti, což je hnízdění.  Povídali jsme si o různých druzích hnízd a také jsme
uvedli příklady tzv. hnízdního parazitizmu, ve kterém je dobrým zástupcem
kukačka.

Abychom ptactvu, a to nejen lesnímu, neškodili, opět je nutné znát jeho život,
zvyky a prostředí. Pokud se k ptactvu budeme chovat šetrně a nebudeme mu
jeho prostředí ničit, budou ptáci prospívat i bez naší pomoci. 

44)) HHrraa:: ZZaacchhoovváánníí ddrruuhhuu ((2200 mmiinn..))

Přesunuli jsme se ven, kde jsme si zahráli hru simulující neustálý boj zvěře
o přežití a zachování vlastního druhu.

Na určitém prostoru se rozestaví cca pět židlí (záleží na počtu dětí, pro 20 dětí
pět židlí). Ty simulují hnízda. Na vzdálenější místo se rozmístí kartičky
s obrázky vody a potravy. Je třeba udělat čtyři stanoviště s vodou a potravou
a každé umístit v jiné vzdálenosti od hnízd. Hra začíná tím, že se pět dětí
usadí do hnízd a na povel se rozeběhnou pro potravu a vodu. Do určitého
limitu musí být zpět, jinak umírají hlady. Když se všichni usadí, začíná druhý
rok (druhé vyběhnutí). To znamená, že už jsou ptáci starší a pomalejší, tudíž
musí pro potravu a vodu ke vzdálenějšímu místu. Limit je stejný. Každý
jedinec, který získá dvě vody a dvě potravy, se může rozmnožit s jiným
jedincem, který má také dvě vody a potravy. Rozmnožení znamená, že si dva
jedinci sesednou do jednoho hnízda, odevzdají čtyři vody a čtyři potravy
a k nim si sedne jejich mládě (další dítě). Do volného hnízda si sedne nový
jedinec a začne další rok. Pro jedince hrající od začátku už je třetí, čili běhají
na ještě vzdálenější stanoviště potravy a vody, tudíž už je pro ně těžší vodu
a potravu do časového limitu sehnat. Nováčci létají k nejbližší zásobě vody
a potravy. Po čtyřech letech jedinec umírá. Může se ještě rozmnožit a poté
opouští prostor hry a čeká jako nový jedinec. Každé dítě si musí poctivě počítat
svůj věk. Hra končí po předem určené době a vyhrávají ti jedinci, kteří patří
do nejpočetnějšího hnízda.

Naše poznatky: děti si potom velmi dobře uvědomily, že život zvířat je neustálý
boj a to i bez toho, že by jim ho člověk znepříjemňoval. Hra může mít totiž
různé verze. Například některá voda či potrava je otrávená jedem z továrny
atd.

55)) EEzzooppsskkáá bbaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Po této poměrně akční hře jsme si s dětmi v klidu sedli a přečetli jim další
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bajku od Ezopa, ve které mají za úkol najít poučení. Vše je samozřejmě bodově
ohodnoceno.

66)) ZZáávvěěrr ((1100 mmiinn..))

Na závěr této schůzky jsme dětem vyměnili stromečky za body, přidali jim na
podloží nějaké další rostliny a zvěř a připravili je na program další schůzky.

88.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 30. 3. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na osmou schůzku: kazeta se zvuky
ptáků, hra Detergenty, magnetofon

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd ((2200 mmiinn..))

Zopakovali jsme si své vědomosti získané na minulé schůzce. Dětem, které
věděly nejvíce, jsme dali pomocné body.

22)) HHrraa:: HHllaassyy ppttáákkůů ((3300 mmiinn..))

Druhou a poslední část etapy Lesní ptáci jsme zahájili hrou Hlasy ptáků, díky
níž děti poznají určité druhy ptactva nejen podle vzhledu, ale také podle hlasu.
Nejdříve jsme dětem rozdali krátkou doplňovačku, na níž je asi dvacet obrázků
lesního ptactva a jeho jména. Úkolem dětí bylo přiřadit tato jména k obrázkům
ptáků. Po krátkém společném ohodnocení a rozdání bodů jsme dětem pustili
hlasy ptáků, které mají na obrázcích. Každý hlas jsme pustili dvakrát a dali
dětem čas na rozmyšlenou. Tato hra je jednodušší v tom, že děti mají z čeho
vybírat a nemusí tipovat. Po skončení jsme všechny hlasy pustili znovu, popsali
jsme je a řekli si správné řešení. Tím si děti své práce rovněž opravily a my
jim rozdali body.

33)) PPoovvííddáánníí ((vvýýsskkyytt,, cchhrráánněěnnéé ppttaaccttvvoo,, nnáámmlluuvvyy,, eekkoopprroobblléémm sskkoořřááppkkyy)) ((2200
mmiinn..))

Dále jsme dětem řekli nějaké zajímavosti ze života ptáků. Začali jsme výskytem
různých druhů ptáků. Je třeba zdůraznit souvislost jejich výskytu s výskytem
určité potravy. Potom jsme dětem pověděli pár slov o chráněných ptácích
a ukázali jsme si obrázky nejznámějších z nich v Červené knize ohrožených
živočichů. Dalším tématem byl společenský život ptactva - kteří ptáci jsou
samotáři, kteří žijí v hejnech. Zdůraznili jsme odlišnost zbarvení u samců
a samic a vysvětlili, z jakého důvodu to tak je. Tím jsme se dostali
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k námluvám, ve kterých hraje zbarvení a chování samců velikou roli,
a k vysezení vajec a výchově mláďat, která je často záležitostí obou pohlaví
nebo samičky. Zmínili jsme se ale i o druzích, u nichž se o tuto činnost stará
převážně samec.

Jako poslední jsme dětem představili „ekoproblém“, který je s ptactvem úzce
spojen a díky němuž se dozvěděly, že například zdánlivě neškodným hnojením
polních plodin můžeme nebezpečně ohrozit i ptactvo. Jako příklad je hnojení
herbicidy a pesticidy, což jsou jedovaté látky, které v těle živočichů zamezují
ukládání vápníku. Jelikož takto pohnojené plodiny slouží jako potrava polním
myším, dostávají se tyto látky z jejich těl do těl dravců, kteří se jimi živí. Tito
dravci mají díky jedům málo pevné vápenaté skořápky svých vajec a sami si
je rozsednou. To způsobí nízkou porodnost a velký problém.

44)) HHrraa:: DDeetteerrggeennttyy ((2200 mmiinn..))

Tato hra je poněkud akční a potřebujeme k ní větší prostor. Na plochu se položí
malé kruhové látkové koberce tak, aby od sebe byly vzdáleny zhruba půl až
jeden metr. Simulují vodu, která ještě není zasažena detergenty. Ostatní
podlaha znázorňuje vodu s obsahem detergentů. Děti představují vodní
ptactvo, které se snaží vyhnout znečištěné vodě. Po těchto kruhových
„ostrůvcích“ je tedy třeba přeskákat, aby se kachna či labuť dostaly na druhý
břeh. Tyto skákací dráhy jsou postaveny vedle sebe dvě a jsou si svojí délkou
a obtížností co nejpodobnější. Na každém látkovém kamenu je napsáno jedno
slovo z definice slova detergenty, která je asi v tomto znění: „Detergenty jsou
prací a čisticí prostředky, které jsou pro většinu vodních organismů jedovaté
a životu nebezpečné“. S dětmi se potom udělá jednoduchý závod ve dvojicích,
v němž musí co nejrychleji přeskákat na druhý konec, aniž by stouply na zem.
Za každý chybný krok se k výslednému času přičte cca 5 sekund.

V této hře nejde ani moc o samotné skákání, ale díky této technice si děti velmi
nenásilně zapamatují, co to detergenty jsou. Po ukončení skákání a rozdání
bodů jsme si s dětmi sedli a pověděli si o detergentech více. Vyjmenovali jsme
si pár druhů a pověděli si, jak mohou ve vodě škodit. V rámci tohoto tématu
jsme se také dostali k pojmu „bioindikátor“, což je živočich či rostlina, která
roste na čistých nebo naopak velmi znečištěných místech. Jako příklad jsme
uvedli raka říčního, který je poměrně solidní zárukou čisté vody. Na závěr jsme
si vysvětlili pojem eutrofizace vod.
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55)) EEzzooppsskkáá bbaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Přečetli jsme dětem další z mnoha bajek od Ezopa. Vzhledem k probíranému
tématu lesních ptáků jsme vybrali bajku o vráně a labuti.

66)) RRoozzddaatt SShhrrnnuuttíí ((55 mmiinn..))

Protože jsme touto schůzkou ukončili etapu Lesní ptáci, dali jsme dětem zase
na výběr, kdo vypracuje doma na toto téma Shrnutí. Tomu jsme pak dali
čtvrtku, na kterou své Shrnutí udělá.

77)) ZZáávvěěrr ((1155 mmiinn..))

Na úplný konec jsme dětem vyměnili pomocné body za stromky, které si
umístily pomocí špendlíků na svá podloží a připravili jsme je na program další
schůzky s novým tématem.

99.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 6. 4. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na devátou schůzku: hra Opuštěné
pole, Toustík, kniha rostlin, herbář

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd,, ppřříípprraavvaa ŠŠkkůůddccůů,, TToouussttííkk,, kkoonnttrroollaa SShhrrnnuuttíí ((2255 mmiinn..))

Dětem jsme rozdali Toustíky na téma Lesní ptactvo. Během vyplňování
Toustíků jsme připravili na jejich podložích malé překvapení týkající se
Škůdců a zkontrolovali vypracované Shrnutí etapy Lesní ptactvo. Po ukončení
Toustíku jsme děti ohodnotili a obodovali.

22)) ŠŠkkůůddccii ((ppoolloommyy,, pprreevveennccee,, ppoojjmmyy)) ((2200 mmiinn..))

Na podložích byly znázorněny polomy tak, že některé stromy byly polámané
a některé úplně vyvrácené. Je však důležité vytvořit polomy pouze tam, kde
rostou pohromadě stromy jednoho druhu, aby měla tato hra vůbec nějaký
smysl. Probrali jsme tedy s dětmi, co to polomy jsou a jak vznikají a vyzdvihli
jsme pojmy typu monokultura, sukcese a klimax, které jsou v této etapě
důležité.
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33)) HHrraa:: OOppuuššttěěnnéé ppoollee,, oopprraavvaa lleessůů ((4400 mmiinn..))

Aby děti daly své lesy do pořádku a pochopily pomalý proces obnovy porostů,
zahráli jsme si s nimi výbornou hru Opuštěné pole, kterou jsme získali
z Ekocentra Podhoubí. Hra se sice odehrává na poli, ale jednoduše jsme dětem
vysvětlili, že pole, o které se nikdo nestará, zarůstá stejně jako les po polomech.
Hráči se ve hře snaží podle jasně daných přírodních zákonů obnovit porosty
na opuštěném poli. To znamená, že je nejdříve zatravní a teprve později smí
vysadit vyšší rostliny a stromy. Ve hře má také svou roli lektor, který
symbolizuje akát bílý, který je pro ostatní rostliny a stromy jedovatý a velmi
dobře se ujímá. Když děti svůj boj s akátem a zachraňováním pole vyhrály,
mohly si opravit svá podloží a část etapy o Škůdcích jsme ukončili.

44)) PPoovvííddáánníí oo rroossttlliinnáácchh ((ČČeerrvveennáá kknniihhaa,, hheerrbbáářř,, PPoozznnáávvaaččkkaa)) ((2200 mmiinn..))

Další část schůzky jsme věnovali povídání o rostlinách a jejich poznávání.
Podobně jako u lesní zvěře jsme ukázali dětem několik obrázků známých
i méně známých rostlin rostoucích převážně v našich lesích. Potom jsme
s dětmi zopakovali, co je to Červená kniha a ukázali z ní několik exemplářů.
Tím jsme se pomalu dostali k pojmu herbář. Děti ho kupodivu málo znají,
proto jsme jim pro lepší představu jeden ukázali. Upozornili jsme na zbytečné
trhání rostlin, což pro nikoho není přínosem a u některých druhů rostlin je
i trestné. Jedinou výjimku můžeme učinit právě v případě, že se jedná o jeden
exemplář do rodinného herbáře.

Na konci povídání jsme zorganizovali krátkou hru na body - Poznávačku, u níž
jsme zjistili, kolik si děti zapamatovaly během povídání. K poznávání jsme
použili obrázkovou knížku, ale především herbář, z něhož se učí nejlépe,
protože děti rostlinu vidí v životní velikosti, skutečných barvách a často
i vůních.

55)) ZZáávvěěrr ((1155 mmiinn..))

Na závěr jsme dětem opět vyměnili pomocné body za stromky, které si umístily
na svá podloží a připravili jsme je na program další schůzky.
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1100.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 20. 4. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na desátou schůzku:  čtvrtky,
pauzáky, pracovní list – Léčivky, kniha léčivých rostlin, uhel

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd  ((1100 mmiinn..))

Schůzku jsme začali tradičně docházkou. Dále jsme děti seznámili
s programem této schůzky.

22)) OOppaakkoovváánníí,, ppoojjmmyy ((2200 mmiinn..))

Hned na začátku jsme s dětmi zopakovali na body poznatky z minulé
schůzky. Zeptali jsme se jich na probrané pojmy a také jsme udělali v rychlosti
Poznávačku. Potom jsme s dětmi probrali pojmy další. Jelikož jsme se minule
bavili o polomech, řekli jsme si, které druhy kořenů mají různé stromy a proč
se některé stromy, např. borovice, lámou a jiné, např. smrk, vyvracejí. Jelikož
bylo téma této schůzky Rostliny rostoucí v lese, zaměřili jsme se více než na
stromy na byliny.

Po prolistování herbáře a knihy lesních rostlin jsme se podívali do knihy
léčivých rostlin, kde jsme si našli několik nejznámějších exemplářů a řekli si
o nich víc. Zjistili jsme, že mnoho lesních rostlin má léčivou funkci. Po tomto
povídání si děti zahrály hru Léčivé rostliny.

33)) HHrraa:: LLééččiivvéé rroossttlliinnyy ((3355 mmiinn..))

Úkolem dětí v této soutěži bylo využít znalostí o léčivých rostlinách
z předešlého povídání. Dětem do dvojic rozdáme pracovní list, na němž je
obrázek človíčka, kterého trápí mnoho nemocí a postižení. Dole na listu je
seznam deseti léčivých rostlin majících moc jednotlivé neduhy vyléčit.
Vítězem se stává dvojice, která je schopna co nejdříve a správně všechny
rostliny přiřadit k místům poškození u človíčka. Je tam například popálenina
– jitrocel atd. Po ukončení soutěže jsme si s dětmi řekli správná řešení
a zdůraznili, že většina léčivek má více funkcí (umí léčit více nemocí). Nakonec
jsme všechny soutěžící podle výsledků obodovali.
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44)) HHrraa:: MMaalloovváánníí ppřříírrooddyy ppřříírrooddoouu ((2200 mmiinn..))

Další hra se odehrávala venku, kde je dostatek zeleně a květin. Každé dítě
dostalo čtvrtku a jeho úkolem bylo nakreslit obrázek (obr. 14) nejlépe
s přírodním motivem pomocí přírodních barviv. To znamená, že zelenou barvu
poskytnou listy travin, černou a tmavou zemina a jiné barvy květy rostlin. Po
uplynutí dostatečné doby se obrázky vystavily, všichni je vzájemně ohodnotili
a my je podle hodnocení obodovali.

55)) HHrraa:: UUhhlloovváá ssiilluueettaa ((2200 mmiinn..))

Tato hra je velmi podobná hře předchozí. Každé dítě dostane list pauzovacího
papíru a uhel. Úkolem dětí je nalézt v přírodě, ve které se nacházejí, nějaký
list či jiný přírodní artefakt. Ten potom položí na podložku, překryjí jej
pauzovacím papírem a několikrát velmi zlehka po pauzáku přetáhnou uhel.
Výsledkem by měla být krásná silueta nalezeného artefaktu na pauzovacím
papíře. Podobně jako u předchozí hry jsme po skončení všechny práce
obodovali.
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66)) ZZáávvěěrr ((1155 mmiinn..))

Jelikož touto schůzkou skončila další etapa, opět jsme vybrali jedno dítě, aby
vypracovalo do příští schůzky Shrnutí. Na konec jsme dětem vyměnili
pomocné body za stromky, které si přidaly mezi ty z minulých schůzek na
svá podloží.

1111.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 27. 4. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 11. schůzku: první pomoc, atlas
hub, Toustík Rostliny, kniha o lišejnících, obrázky hub

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd,, kkoonnttrroollaa SShhrrnnuuttíí,, TToouussttííkk  ((2200 mmiinn..))

Dětem jsme oznámili program této schůzky a představili jsme jim novou etapu:
Houby, mechy a lišejníky. Dále jsme zkontrolovali vypracované Shrnutí
z minulé etapy a obodovali ho. Poté jsme rozdali dětem Toustík na téma
Rostliny v lese a během práce jsme připravili jejich podloží na Škůdce. Jelikož
byly tentokrát Škůdci na téma nemoci, většinu zvířátek, která děti v lesích
měly, jsme poškodili (pomačkali) a některá zvířata jsme z podloží odstranili.

Po opravení Toustíků a rozdání bodů jsme se s dětmi přesunuli k jejich
podložím, kde Škůdci začali.
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22)) ŠŠkkůůddccii –– NNeemmooccii ((pprreevveennccee,, ppoojjmmyy,, HHrraa:: PPrrvvnníí ppoommoocc)) ((3300 mmiinn..))

Na začátku jsme dětem oznámili, že jejich lesy postihla nemoc. Jako vzorová
nemoc nám posloužila vzteklina, která se může vyskytovat i dnes.Upozornili
jsme děti, že nemocí, které mohou jejich les postihnout, je mnoho a nejsou to
nemoci pouze živočišné, ale také rostlinné.

Potom jsme dětem pověděli, jaké má tato nemoc u zvěře příznaky a jak se
chovat v přítomnosti nakaženého zvířete. Tím jsme se dostali k léčbě
a pojmům vakcína a očkování. Nakonec jsme si pověděli, jaká můžeme ve svém
lese učinit preventivní opatření, a dostali jsme se ke krátké hře, která jejich
zvěř symbolicky uzdraví.

Hra se jmenuje První pomoc a je velmi jednoduchá. Děti se rozdělí do skupinek
po čtyřech. Každá tato skupina si vylosuje některé zranění, s nímž se děti
mohou v životě setkat. Toto zranění simuluje jeden ze členů skupinky. Jsou
to například zlomenina, popálenina atd. Každé skupině je k dispozici
lékárnička, ze které si může vzít cokoli, co považuje za vhodné, a v co nejkratší
době se snaží zranění ošetřit. Lektor pozoruje, jak si děti počínají, a v případě
naprosté nevědomosti, pomůže. Po určitém čase jsme ošetření všichni
prohlédli a ohodnotili jeho provedení. Ukázali jsme si, jak postupovat správně,
a podle zdatnosti záchranářů jsme udělili každé skupince daný obnos
pomocných bodů.

33)) PPoovvííddáánníí ((rroozzdděělleenníí,, mmííssttoo vvýýsskkyyttuu,, ppaarraazziittiizzmmuuss,, aattllaass hhuubb aa lliiššeejjnnííkkůů,,
vvzznniikk lliiššeejjnnííkkůů,, ssyymmbbiióózzaa,, ddrruuhhyy uu nnááss)) ((3300 mmiinn..))

Po této poměrně akční hře jsme si s dětmi sedli a řekli jim něco o houbách,
lišejnících a mechách rostoucích v České republice.

Začali jsme rozdělením hub na jedlé a nejedlé. Ukázali jsme si v atlasu mnoho
nejznámějších zástupců u nás a pověděli jsme si něco o místech jejich výskytu.
Dále jsme si popsali pojem parazitizmus, který je u hub velmi důležitý.

Podobně jako u hub jsme si pověděli něco o říši mechů a lišejníků. Ukázali
jsme si nejznámější zástupce a popsali jsme vznik lišejníku jako soužití řasy
s houbou. S tím souvisí i vysvětlení pojmu symbióza, která s lišejníky
a houbami velmi úzce souvisí.
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44)) HHrraa:: CCeessttaa ppaamměěttii ((2200 mmiinn..))

Aby se děti některé zástupce hub naučily lépe, zahrály si krátkou hru Cesta
paměti. Na trase dlouhé přibližně 100 metrů (nejlépe venku) se viditelně
rozmístí asi deset kartiček s obrázkem a názvem houby, která se v našich
lesích vyskytuje. Děti mají za úkol tuto trasu projít a zapamatovat si co nejvíce
hub z kartiček. Během procházení trasy si však jejich jména nesmějí
nikam psát. Po uplynutí zhruba tří minut se děti vrátily, dostaly tužku a papír
a napsaly názvy co nejvíce hub, které si zapamatovaly. Když už si nikdo
nemohl nic vybavit, papírky jsme zkontrolovali a řekli si správné řešení. Podle
počtu napsaných názvů děti dostaly pomocné body. Hra se dá hrát na jakékoliv
téma.

55)) BBaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Jako poslední dnešní bod programu jsme dětem opět přečetli jednu z mnoha
bajek od Ezopa, tentokrát z rostlinné říše.

66)) ZZáávvěěrr ((1100 mmiinn..))

Na závěr jsme dětem proměnili jejich pomocné body za stromky, které si
připevnily na svá podloží. Před odchodem jsme jim pro motivaci přiblížili
téma příští schůzky.

1122.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 4. 5. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 12. schůzku: lana, kartičky na hru
Lišejník, knihu o lišejníkách

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd ((1100 mmiinn..))

22)) OOppaakkoovváánníí ppoojjmmůů ((1155 mmiinn..))

Děti měly možnost získat pomocné body za správné zodpovězení otázek
týkajících se minulé schůzky. Znovu jsme si zopakovali význam několika
základních pojmů, které jsme si říkali na poslední schůzce. Před dalším
programem jsme dětem přiblížili, co je to lišejník a vysvětlili jsme si například,
jak souvisí pojem bioindikátor s lišejníkem a co všechno pro své okolí lišejník
znamená.
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33)) HHrraa:: LLiiššeejjnnííkk ((3300 mmiinn..))

Tuto hru je nejlepší hrát venku na velikém
prostoru. Potřebujeme k ní dlouhá lana
a kartičky různých barev. Nejdříve
vyznačíme hrací prostor, což je zaprvé
kruh vytvořený z lana o průměru cca
8 metrů. Kruh je rozdělen lanem na dvě
poloviny, severní a jižní. Zadruhé jsou to
dvě linie z lan, které jsou asi dvacet
metrů od kruhu a jsou kolmé na tětivu
v kruhu. Každá linie je na opačné straně
kruhu. První linie je start a druhá je místo,
kde jsou rozházené papírky určité barvy,
do poloviny nastřižené a s nápisem ŘASA
či HOUBA. Každé dítě má přiřazenu jednu
barvu a v jeho barvě je za linkou
poházeno asi dvacet papírků s názvy řas
i hub. Mezi kruhem a výskytem hub a řas se pohybují velice silné sluneční
paprsky (lektor), které jsou pro houbu a řasu nebezpečné. Uvnitř kruhu
symbolizujícího strom se pohybuje lektor neboli los, který se rád živí houbou
či řasou. Úkolem dětí je v časovém limitu vytvořit ze svých kartiček s názvy
hub nebo řas co nejvíce spojení těchto dvou organismů čili lišejníků. Lišejník
vytvořený z kartiček stejné barvy nebo názvu se nepočítá. Jejich pohyb je
jednoznačný. Ze startovní čáry vybíhají přes strom k výskytu hub a řas
a zmocní se jedné z nich. Vezmou si kartičku, vyhnou se paprskům
a ve stromě se snaží najít někoho, kdo má opačnou kartičku. Pokud jej najde,
spojí oba své kartičky v nastřižených místech, upustí je na zem ve stromě
a běží znovu. Lišejníky upuštěné v severní straně jsou cennější, ale častěji se
tam vyskytuje los. Pokud je však před spojením chytí los, musejí mu kartičky
odevzdat, vrátit se na start a začít znova. Během celé hry je zakázáno mluvit,
protože lišejníky také nemluví. Abychom se vyvarovali toho, že se vytvoří
nerozlučná dvojice, která bude vědět, že já mám houbu a on řasu, a budou
běhat stále spolu, omezíme počet stejných dvojic na vytvoření lišejníku na tři.
Děti pak budou nuceny vytvářet symbiózu i s jinými řasami stejně, jak je tomu
v přírodě. Hru omezíme časově tak, aby ani nejrychlejší jedinec
nevypotřeboval všechny své kartičky. Lépe se pak hodnotí výsledek a rozdíly
mezi jednotlivci jsou jasnější. Poslední důležitá věc, kterou je nutno vysvětlit,
je skutečnost, proč los nesežere vytvořené lišejníky ve stromě. Je to proto, že
když žije houba či řasa samostatně, jsou zranitelné a nestálé, takže je los
sežere, a je po nich. Zatímco u hotového lišejníku je to tak, že si los kousne,
ale kořínky lišejníku zůstanou, takže organismus přežívá.

Naše postřehy: Hra je nehratelná ve větrném počasí. Lístečky totiž odlétají
z prostoru stromu, kde jsou bodovány.
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44)) PPoovvííddáánníí,, ppoozznnáávvaaččkkaa ((2200 mmiinn..))

Po vyhodnocení a obodování této velmi akční hry jsme si s dětmi sedli
a probrali s nimi její téma. Vyzdvihli jsme obtížnost přežití živých organismů
v přírodě a důležitost symbiózy pro vytváření organismů, které přežívají
v extrémních podmínkách.

Ve zbývajícím čase jsme dětem ukázali několik obrázků lišejníku v knize nebo
jsme jim také ukázali lišejníky rostoucí venku.  Pokud je poznali, ohodnotili
jsme je body.

55)) BBaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Ke konci jsme dětem přečetli další Ezopovu bajku, u které měly vymyslet
ponaučení. Správně verbalizované ponaučení jsme ohodnotili pomocnými
body. Je třeba děti pochválit za každé ponaučení, které vymyslí. To pravé je
však jen jedno a nejvíce bodů je právě za něj.

66)) ZZáávvěěrr ((1155 mmiinn..))

Na závěr jsme dětem vyměnili jejich pomocné body za stromky, které si přidaly
na svá podloží. Na každé podloží jsme zároveň přidali několik květin a zvířat,
aby děti viděly, že pokud se les rozrůstá, rozrůstá se i populace jiných
organismů v něm.

Jelikož jsme skončili další téma, dali jsme někomu z dětí možnost vypracovat
Shrnutí tématu Houby, mechy a lišejníky. Na úplný závěr jsme dětem prozradili
předběžný obsah příští schůzky.

1133.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 11. 5. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 13. schůzku: železa, karty
s železem, sbírka nerostů, kniha hornin a nerostů, Toustík

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd,, kkoonnttrroollaa SShhrrnnuuttíí,, TToouussttííkk ((1155 mmiinn..))

Schůzku jsme zahájili docházkou. Potom jsme si řekli obsah dnešní schůzky
a zkontrolovali vypracované Shrnutí na téma Houby, mechy a lišejníky.
Následně jsme dětem rozdali připravený Toustík a během jeho vypracovávání
jsme připravili podloží na Škůdce.

Tajemství lesa
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22)) ŠŠkkůůddccii –– PPyyttllááccii ((55 mmiinn..))

Na podložích jsme během psaní Toustíků dětem
připravili překvapení. Mnoho zvířat má na noze
přidělaná pytlácká železa a některá zvířata
z lesa úplně zmizela. To je pro děti dostatečným
znamením, že jejich les navštívili pytláci.

Pověděli jsme si tedy, kdo to pytláci jsou, proč vlastně dělají to, co dělají, a jak
jim v tom můžeme zabránit. S tím souvisí hra, kterou máme na likvidaci
pytláků připravenou.

33)) HHrraa:: MMyysslliivvccii aa ppyyttllááccii ((2200 mmiinn..))

Na tuto hru je ideální prostředí venku. Nejlépe v lese či parku. Děti rozdělíme
do třech početně vyrovnaných skupin. Jedna skupina budou pytláci, druhá
myslivci a třetí zvěř. Hra je tříkolová, takže každá skupinka bude jednou
zastávat každou roli. Nejdříve s dětmi vyznačíme hranice herního prostoru.
Na jednom konci budou mít základnu pytláci, na konci druhém myslivci.
Základna je označena například papírem s nápisem. Na začátku časově
omezeného kola se zvěř rozmístí po prostoru a volně pobíhá. K ní se do lesa
přidají myslivci. Po krátké době se do lesa vydají pytláci a mají za úkol chytit
co nejvíce zvěře. Tu chytí tak, že se jí dotknou a předají kartičku s obrázkem
pytláckého železa. Po obdržení kartičky si zvěř dřepne a začne nahlas počítat
do deseti. Pokud ji do doby než napočítá deset najde myslivec a přeskočí ji,
zachrání ji. Zvěř mu odevzdá kartičku a myslivec si ji odnese do své základny.
Pokud však zvěř nikdo nezachrání, odnáší kartičku do základny pytláků a dále
pokračuje jako nové zvíře. Myslivci sice v této hře pytláky nechytají, ale pytláci
se myslivcům vyhýbají. 

Naše poznatky: Hru drtivě vyhrávají myslivci. Je tedy dobré jejich počet omezit
a zvýšit jej u pytláků,  zkrátit dobu počítání na pět atd.

44)) PPrreevveennccee,, vvýýrroobbaa mmyysslliivvccee ((1155 mmiinn..))

Po skončení hry jsme si s dětmi sedli a pověděli si, jaká je proti pytlákům
možná prevence a co dělat, aby pytláků ubylo. Řekli jsme si především
o nezastupitelné funkci myslivce v lese a o některých praktikách, které mají
pytláky odradit. Například uřezávání paroží jelenům. Důležité je také dětem
sdělit, že pytláci sami pytlačení nechají, pokud jejich zboží přestanou všichni
kupovat.
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Aby děti své lesy od pytláků osvobodily, nechali jsme každého, aby si ve svém
lese nechal zabydlet myslivce. Toho měly děti za úkol nakreslit. Po přidání
myslivců na podloží jsme dětem jejich les opět uzdravili a doplnili stav zvěře.

55)) PPoovvííddáánníí –– hhoorrnniinnyy,, nneerroossttyy ((3300 mmiinn..))

Po ukončení Škůdců jsme konečně začali novou etapu. Je to etapa Horniny,
nerosty a lesní podloží. Jelikož jsme na ni měli jen jednu schůzku, museli jsme
pracovat rychle.

Na začátku jsme si s dětmi vysvětlili pár základních pojmů, jako co je to
hornina a co minerál neboli nerost. Dále jsme si pověděli něco o drahých
kamenech, Mohsově stupnici tvrdosti, různých druzích podloží a půdy,
podívali jsme se na průřez Zemí, na kterém je vidět jádro, plášť a kůru,
a vysvětlili termíny litosférické desky, sopečná erupce atd.

Na závěr povídání jsme si v knize ukázali obrázky několika základních hornin
a nerostů, které by měl každý znát.

66)) PPoozznnáávvaaččkkaa ((1155 mmiinn..))

Jako krátkou soutěž jsme poznávali různé horniny a nerosty z obrázkové
knihy či donesené osobní sbírky. Děti by měly poznat základní kameny jako
jsou žula, slída, křemen, achát, opál, pyrit, sádrovec, pískovec atd. Za správně
určené kameny jsme děti samozřejmě ohodnotili pomocnými body.

77)) BBaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Pro uklidnění a zamyšlení jsme zakončili program naší schůzky další bajkou
od Ezopa. Pokud děti vystihly správné ponaučení, které bajka nese, dostaly za
to pomocné body.

88)) ZZáávvěěrr ((1100 mmiinn..))

Na závěr jsme s dětmi vyměnili jejich získané pomocné body za stromky
a zájemci nechali vypracovat další Shrnutí na toto téma. S dětmi jsme se
rozloučili stručným obsahem další schůzky s novým tématem.
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1144.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 18. 5. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 14. schůzku: stromy, kapky,
Toustík, plaménky

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd,, kkoonnttrroollaa SShhrrnnuuttíí,, TToouussttííkk ((1155 mmiinn..))

Schůzku jsme začali docházkou. Dále jsme dětem sdělili obsah této schůzky
a zkontrolovali vypracované Shrnutí na téma Horniny, nerosty a lesní podloží,
za které jsme jeho autora náležitě ocenili pomocnými body. 

Jako poslední část úvodu jsme dětem rozdali připravený Toustík z minulého
tématu. Po opravení Toustíku jsme děti obodovali a podívali jsme se
k podložím na překvapení, které se v lesích objevilo.

22)) ŠŠkkůůddccii –– PPoožžáárr,, ppoovvííddáánníí,, pprreevveennccee ((mmaalloovváánníí)) ((3355 mmiinn..))

Ve svých lesích děti uviděly na několika místech malé plaménky, což jim
napovědělo, že jejich les postihl požár. Pověděli jsme si tedy o požáru více. Co
jej způsobuje, v čem může být prospěšný a v čem škodlivý a jak mu
předejdeme. S dětmi jsme se shodli, že je jako prevence dobré mít u lesa
zásobu vody, ze které se v případě požáru bude čerpat. Jelikož však víme, že
v našem zeměpisném pásmu je samovzplanutí velmi nepravděpodobné a že
požár zaviní většinou člověk, rozhodli jsme se umístit do našeho lesa cedule
zakazující práci s otevřeným ohněm. To je tedy první úkol, který děti dostaly,
aby požár zlikvidovaly.

Druhý úkol byl akčnější a je o něm následující hra.

33)) HHrraa:: HHaaššeenníí oohhnněě ((2200 mmiinn..))
Tato hra se nejlépe hraje venku. Na určité místo se umístí papír, na kterém jsou
obrázky dvanácti hořících stromů. Ty symbolizují hořící les. Na jiném, asi
50 metrů vzdáleném místě, se na zem rozmístí desítky malých obrázků
vodních kapek. 

Úkolem dětí je ve dvojici svůj les těmito kapkami co nejrychleji uhasit. Běhají
tedy od požáru k vodě a přinesenou kapkou vody vždy připraveným lepidlem
přelepí obrázek jednoho hořícího stromku v jejich lese. Při každé cestě od
vody k ohni smí každý hráč nést pouze jeden obrázek kapky. Na uhašení mají
pouze 5 minut. Pokud do této doby nemají všechny své stromky uhašeny,
každých 20 sekund jim na obrázku přibude další hořící strom. Tím se hra
trochu prodlouží a šance se vyrovnají. 
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Body jsme potom rozdali podle pořadí uhašených lesů. Splněním tohoto úkolu
děti zneškodnily požár ve svých lesích a obrázky plaménků jsme jim z lesů
odstranili.

44)) PPoovvííddáánníí –– FFuunnkkccee lleessaa,, vvýýzznnaamm lleessaa ((2255 mmiinn..))

V další části schůzky jsme si povídali o funkcích lesa a o všem, co les poskytuje
nejen člověku. Toto povídání byla zároveň příprava na stejnojmennou hru,
která proběhla během další schůzky.

55)) ZZáávvěěrr ((1155´́))

Na závěr jsme si s dětmi opět vyměnili jejich pomocné body za stromky, které
si umístily do svých lesů. My jim k nim pak přidali některá nová zvířátka
a rostliny. To je pro děti jasný signál, že jejich les funguje a rozvíjí se.
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1155.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 25. 5. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 15. schůzku: kartičky na slovník,
hra Funkce lesa

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd ((1100 mmiinn..))

Schůzku jsme začali kontrolou docházky a popisem následujícího programu.
Touto schůzkou jsme zakončili předposlední téma naší hry – téma Co dává les
člověku?

22)) HHrraa:: FFuunnkkccee lleessaa ((ppeexxeessoo)) ((1155 mmiinn..))

Jedna z nejdůležitějších částí této schůzky bylo probrání funkcí lesa. K tomu
jsme připravili velmi nenáročnou hru spojenou s debatou. Základem pro tuto
hru jsou kartičky s obrázky, které symbolizují určitou funkci lesa (např.
rekreace atd.), a plán, do kterého se kartičky musí tématicky zařadit. Než jsme
však začali s hrou samotnou, využili jsme faktu, že se s kartičkami dá rovněž
hrát velmi oddechová soutěž pexeso, protože karet bylo v jedné sérii 32
a každá dvojice měla jednu sérii. Tím se děti seznámily s obsahem kartiček
a mohly získat nějaké pomocné body.

Po odehrání miniturnaje v pexesu jsme dětem rozdali pomocné body
a přesunuli se ke hře samotné.

33)) HHrraa:: FFuunnkkccee lleessaa ++ ddeebbaattaa ((4400 mmiinn..))

Jak už jsme naznačili, každá dvojice dostane na začátku hry hrací plán, kde
jsou rozlišené oblasti vymezující různé funkce lesa (např. klimatická,
vodohospodářská, půdotvorná atd.), a 32 kartiček, na kterých jsou různé
obrázky (např. produkce kyslíku, mechy nasáklé vodou, větrolam). Podle
obrázku děti kartičku zařadí do určité oblasti na plánu. Po uplynutí určité doby
jsme výsledky zkontrolovali a dětem rozdali body podle počtu správně
zařazených kartiček. 

Potom začala druhá, důležitější část této hry. Sedli jsme si s dětmi na chvíli
v kroužku a o každé funkci lesa se řádně pobavili. Potom si všechny děti znovu
dohromady poskládaly kartičky na plán a pokusily se vymyslet nové příklady
funkce lesa nebo nové obrázky. Po této hře by se děti měly na les dívat úplně
jinýma očima. Měly by si jej vážit a uvědomit si, že nám toho les dává mnoho
a mnoho, a že když o lesy nepečujeme s patřičnou úctou, okrádáme na konec
vlastně i sami sebe.
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44)) HHrraa:: OOžžiivvllýý sslloovvnnííkk ((3355 mmiinn..))

Aby byla také legrace, ve které si však děti zase procvičí už jednou naučené,
zahráli jsme si s nimi hru Oživlý slovník. Hra spočívá v tom, že každé dítě či
dvojice dostane lísteček s nějakým pojmem, se kterým jsme se během hry
setkali. Mohou to být například tato slova: parazit, predátor, konzument, emise,
ale i sukcese, detergent, eroze půdy atd. Úkolem dětí je po krátké zkoušce tento
pojem ostatním pantomimou předvést. Pokud někdo z ostatních pojem
uhodne, dostane bod a mim dostane za dobře odvedenou práci dokonce body
dva. To děti velmi motivuje k výtečným výkonům. Ačkoliv se některé pojmy
zdají nepředveditelné, budete sami překvapeni, čeho jsou děti schopné. 

Naše poznatky: Pokud se ze začátku setkáte s tím, že děti hádají špatně nebo
dokonce vůbec, můžete s nimi před hrou zběžně všechny pojmy probrat, aby
měly povědomí o tom, které pojmy v balíku jsou.

55)) BBaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Ke konci schůzky jsme dětem přečetli další bajku od Ezopa a dali jim za body
šanci, aby na ponaučení samy přišly.

66)) ZZáávvěěrr ((1100 mmiinn..))

Na závěr jsme s dětmi vyměnili jejich pomocné body za stromky, které si
přidaly do svých už velmi vzrostlých lesů. Potom jsme zadali dalšímu jedinci
vypracování Shrnutí na skončené téma. 

1166.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 1. 6. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 16. schůzku: kelímky–popelnice,
odpady na nástěnku, papírky barevné s odpady, hra Škůdci, Toustík

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd,, kkoonnttrroollaa SShhrrnnuuttíí,, TToouussttííkk ((1100 mmiinn..))

Na začátku 16. schůzky jsme s dětmi zkontrolovali docházku a sdělili jim
obsah této schůzky: Co může člověk dát lesu? Potom jsme zkontrolovali
vypracované Shrnutí na téma minulé etapy a ohodnotili je. Na konec úvodní
části schůzky jsme dětem rozdali Toustíky, v nichž jsme se ptali především
na funkce lesa. Po ohodnocení Toustíků jsme se s dětmi přesunuli
k nástěnkám, kde na nás jako vždy na začátku etapy čekali Škůdci.
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22)) ŠŠkkůůddccii –– OOddppaaddyy ((ppoovvííddáánníí,, ččeerrnnéé sskkllááddkkyy)) ((1100 mmiinn..))

Jelikož se po lese povalovaly různé druhy odpadků, děti velmi rychle zjistily,
že téma Škůdců byly odpady. Nejprve jsme si společně řekli, co to vlastně
odpady jsou, jak vznikají a jak se proti nim dá bojovat. Objasnili jsme dětem
nebezpečí černých skládek, které jsou, bohužel, v našich lesích stále dosti
běžné. Děti jsme postupně dovedli k řešení, které může lesům od odpadů
ulevit. Jednou z metod je osvěta návštěvníků lesa (cedule), druhá metoda je
třídění odpadu, kterého se ještě dotkneme, a třetí je umístění odpadkových
košů na místa, kde se lidé často vyskytují.

33)) HHrraa:: OOddppaaddyy,, mmaalloovváánníí ((4455 mmiinn..))

Aby děti své lesy Škůdců zbavily, musely splnit dva úkoly. Prvním úkolem bylo
pochopení systému třídění odpadů, které se uskutečnilo ve hře Odpady.
Druhým úkolem bylo namalovat odpadkové koše nejlépe na tříděný odpad,
a ty pak umístit do svých lesů.

Hra Odpady se odehrává podle počasí buď venku či vevnitř. Na určitém místě
jsou umístěny malé kontejnery na tříděný odpad (kelímky) a asi o 30 metrů
vedle jsou na zemi položeny papírky s nápisy či obrázky různých odpadů.
Každé dítě či dvojice má svoji barvu lístečku. Po odstartování hry, která je
zaměřena na čas, ale hlavně na správnost, si děti doběhnou pro jeden lísteček,
a ten co nejrychleji umístí do správného kontejneru. Po skončení hry jsme si
společně všechny odpady roztřídili a spočítali, kdo jich měl kolik správně.
Podle toho jsme také rozdělili pomocné body.

Poté si děti vzaly kousek čtvrtky, na kterou namalovaly podle svých představ
odpadkový koš. Ten si poté umístily do lesa a my jim odstranili všechny
odpadky.
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44)) PPoovvííddáánníí ((2255 mmiinn..))

Dále jsme s dětmi promluvili o dnešním tématu všeobecně. Vymýšleli jsme,
co můžeme dát lesu, čím jej můžeme chránit a jak mu pomáhat. Děti si také
uvědomily, že většina Škůdců byla odstraněna právě činnostmi, které mohou
být pro les prospěšné, a že je dobré některé z nich dělat preventivně a nečekat,
až se objeví problém.

Poté jsme děti připravili na skutečnost, že se o tomto tématu budeme jistě
bavit na příští schůzce, což znamená, že se na ni mohou trochu připravit. Je
důležité, aby si děti uvědomily, že právě toto poslední téma je vlastně ze všech
v této hře nejdůležitější, je potřeba mu věnovat náležitou pozornost a využít
při něm všech znalostí získaných v minulých etapách.

55)) BBaajjkkaa ((1155 mmiinn..))

Opět jsme ke konci schůzky dětem přečetli bajku. Při správném určení
ponaučení, které skrývá, mohly získat pomocné body.

66)) ZZáávvěěrr ((1155 mmiinn..))

Na konci schůzky jsme s dětmi vyměnili jejich pomocné body za nové stromky
do jejich lesů a přidali jim do nich trochu bylin a zvěře. Na závěr jsme jim
sdělili přibližný obsah příští schůzky a rozloučili se.

1177.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 15. 6. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 17. schůzku: obrázky stromů,
obrázky semenáčků, nákresy domů se střechami, Toustík

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd  ((1100 mmiinn..))

Na začátku schůzky jsme již tradičně s dětmi udělali docházku a sdělili jim
obsah této schůzky. Tato schůzka byla vlastně poslední schůzkou, na které
měly děti možnost získat body a informace.

22)) HHrraa:: NNeeppřřiimměěřřeennéé kkáácceenníí ((3300 mmiinn..))

Tato hra byla na rychlost. Na jednom místě hracího pozemku mají jednotlivé
skupinky nákres domu a střechy. Jejich úkolem je postavit střechu. Na tu je
potřeba 10 stromů. Když však chtějí strom pokácet, musí za něj zasadit tři
semenáčky. V praxi to pak vypadá tak, že v další části pozemku jsou obrázky
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stromů (pro čtyři skupinky 40), což představuje les a ve třetí části pozemku je
školka se semenáčky (pro čtyři skupinky 120). První z každé skupinky
vyběhne do školky, tam vezme jeden semenáček, položí ho pod jeden velký
strom z jejího lesa a vrátí se. Druhý a třetí z každé skupinky pak udělá totéž,
ale třetí si již bude moci velký strom (pod kterým budou tři malé semenáčky)
vzít a umístit jej do svého nákresu domu a střechy. Vítězí ta skupinka, která
bude mít jako první střechu postavenou (bude na ní nalepeno 10 stromů)
a zároveň na místě jejího lesa bude 30 semenáčků. 

33)) PPoovvííddáánníí oo ttéémmaattuu ((2200 mmiinn..))

Po této akční hře jsme si s dětmi zopakovali to, co jsme si říkali na poslední
schůzce o posledním tématu Co může člověk dát lesu?  Následně jsme debatu
ještě rozšířili. Jelikož považujeme toto téma za stěžejní v celé hře, věnovali
jsme mu náležitou pozornost a více času.

44)) HHrraa:: PPoohhrroommyy ((2200 mmiinn..))

Tato hra byla vlastně volným pokračováním povídání z této a minulé schůzky.
Jednalo se spíše o debatu, u které měly děti možnost ukázat své znalosti a my
jsme je za to ocenili pomocnými body. 

Na začátku hry dáme každému dítěti obálku s devíti různými pohromami,
které mohou jejich nebo kterýkoliv les potkat. V obálce se nachází také devět
řešení těchto pohrom. Prvním úkolem dětí je tedy správně přiřadit pohromu
a její řešení k sobě. Za to jsou děti ohodnoceny a pokračujeme dál. Jejich
dalším úkolem je tyto pohromy seřadit podle vlastního soudu od nejméně
závažné až po tu nejzávažnější. V podstatě žádné řešení není chybné, ale
hodnotí se, jak si svůj názor dovede každé dítě obhájit a zda o řešení
přemýšlelo či nikoliv. Potom necháme děti vytvořit dvojice. Ty se snaží nalézt
optimální pořadí, se kterým by souhlasily oba dva jedinci. Potom se skupinka
spojí s jinou dvojicí atd. Ve výsledku bychom se měli shodnout všichni. Pokud
vznikají hádky, je lepší se finálnímu řešení vyhnout, pouze si o možných
řešeních povídat a sdělovat si důvody pro a proti.

Hra se dá hrát také tak, že po vytvoření vlastního pořadí závažnosti pohrom
si každé dítě vyhledá kamaráda do dvojice podle podobnosti jejich řešení.
Mohou potom tvořit i trojice. Tato metoda většinou končí vytvořením dvou
velkých skupin, které se nejsou schopné domluvit na jednom řešení. Pokud
lektor situaci zvládne a předejde hádkám, bývají z toho velmi poutavé debaty.
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Dále se dá také pracovat s řešeními pohrom, které se dají seřadit například
podle uskutečnitelnosti nebo finanční náročnosti. S dětmi lze diskutovat
o těch řešeních, která jsou v jejich moci. Tím se děti velmi přiblíží problému
a daleko lépe jej pochopí, což je naší snahou.

55)) BBaajjkkaa ((1100 mmiinn..))

Po hře jsme dětem přečetli poslední bajku. Během této doby se jim uložily
v této schůzce nasbírané informace do paměti a uklidnily se. Jako vždy měly
možnost hádat ponaučení a získat za ně pomocné body.

66)) TToouussttííkk ((1155 mmiinn..))

Jelikož na poslední Toustík na další a poslední schůzce nebyl čas, dali jsme
dětem k vypracování poslední Toustík na téma této a minulé schůzky. Byla to
rovněž předposlední možnost, jak získat pomocné body. Po opravení Toustíků
jsme dětem rozdali body.

77)) ZZáávvěěrr ((1155 mmiinn..))

Poté jsme dětem naposledy vyměnili jejich získané pomocné body za stromky,
které si přidaly na svá podloží. Potom jsme jim oznámili, co se bude dít na
příští schůzce a že bude vyhlášení a odměnění vítězů, což je velikým lákadlem.

Na závěr jsme vybrali jedno z dětí, aby vypracovalo poslední Shrnutí, za které
dostane body na příští schůzce. Před odchodem jsme dětem řekli, že poslední
body, které dostanou, budou uděleny na poslední schůzce za vypracování
konečné verze jejich lesa. Budeme hodnotit estetiku a pečlivost provedení.
Takto získané body automaticky přičteme k součtu všech jejich bodů
a vyhlásíme vítěze.

1188.. sscchhůůzzkkaa
Datum: 22. 6. 2006
Celkový čas: 120 min.
Materiál, který je třeba přinést a připravit na 18. schůzku: diplomy, odměny

11)) DDoocchháázzkkaa,, úúvvoodd  ((1100 mmiinn..))

Na začátku schůzky jsme naposledy s dětmi udělali docházku a sdělili jim
obsah této závěrečné a netradiční schůzky. 
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22)) ÚÚpprraavvaa mmooddeellůů lleessaa ((6600 mmiinn..))

V této části schůzky jsme dětem sundali jejich podloží i s obsahem a jejich
úkolem bylo je zkrášlit. To znamená vybarvit a obstříhat stromky i všechny
ostatní části lesa (odpadkové koše, zvířata, rostliny, cedule, sovníky apod.).
Poté děti vše logicky rozmístily na podlaží a přilepily. 

33)) HHooddnnoocceenníí aa ddeebbaattaa nnaadd mmaakkeettaammii lleessůů  ((2200 mmiinn..))

Nejprve každá dvojice představila svůj les. Poté jsme si povídali o tom, kam
do naší vlasti by hráči který les umístili a které lesy jsou nejvzácnější. Také
jsme zhodnotili estetickou stránku maket. Poté jsme přičetli tyto body
k celkovému počtu, určili pořadí a nadepsali diplomy. Ještě před vyhlášením
vítězů se jednotlivé herní dvojice nechaly vyfotografovat se svým lesem.

44)) VVyyhhllááššeenníí vvííttěězzůů aa rroozzddáánníí ddiipplloommůů aa cceenn  ((2200 mmiinn..))

Konečně nadešla slavnostní chvíle. Přečetli jsme pořadí dětí od nejméně
úspěšných až po vítěze. Vyhlásili jsme pořadí pracovních skupin i jednotlivců.
Odměňovali jsme však jen jednotlivce. První tři nejúspěšnější získali
přírodovědnou encyklopedii o lese a ostatní jiné ekologické knihy za snahu.
Všichni pak dostali diplom s číslem pořadí, v jakém se umístili v celém
programu, a s titulem „Znalec tajemství lesa“.

55)) RRoozzlloouuččeenníí  ((1100 mmiinn..))

Po této radostné chvíli nastalo loučení. Děti se nás ptaly, zda program bude
pokračovat i další rok, což jsme jim bohužel nemohli slíbit. To byla nicméně
zase odměna pro nás a důkaz toho, že se jim náš program líbil a splnil svůj
účel. Úplně nakonec jsme dětem dali webovou adresu na stránky naší
organizace, kde mohou najít popis celého projektu a fotky. Také jsme jim slíbili
dodat tyto publikace na památku. 
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55..22 CCeelloorrooččnníí pprrooggrraamm vv ooddddíílluu mmllaaddýýcchh oocchhrráánnccůů ppřříírrooddyy
KKoonniikklleecc ((zzáářříí 22000044 –– ččeerrvveenn 22000055))

Realizace programu proběhla v oddíle mladých ochránců přírody Koniklec
téměř ve stejném rozsahu a se stejným obsahem jako v družině
ZŠ Chelčického. Navíc proběhla pouze závěrečná hra „Záchrana vládkyně lesa“,
kterou nešlo uskutečnit v prostředí školního pozemku. Uvádíme ji zde pro
případ, že byste se rozhodli zahrát si ji s dětmi na výpravě.

ZZáácchhrraannaa vvllááddkkyynněě lleessaa::

Nejprve vedoucí dětem vysvětlí, že v této hře musí všichni spolupracovat, že
se již neboduje a že teď mají možnost ve skutečnosti předvést, čemu všemu
se během programu naučily a pomoci tím konkrétnímu lesu. 

Zlí démoni, kteří ničí les, spoutali u starého akátu vládkyni lesa. Démoni mají
takovou moc, protože jim dodává sílu nevědomost lidí o tajemství lesa
a ekologii. My jsme však vzdělaní a můžeme svými poznatky vládkyni
zachránit. Skutečná osoba (oddílová vedoucí) se nechá přivázat ke stromu od
hlavy až k nohám třiceti bílými nitkami. Ona symbolizuje vládkyni lesa. Na
kraji lesa je naše základna, kde všichni stojí a po jednom vybíhají k vládkyni.
Ta dá každému jednotlivci otázku, která se týká probraných témat celé hry
Tajemství lesa, a pokud ji dítě okamžitě zodpoví, může jednu nit přetrhnout
a napomoci tak k její záchraně. Pokud neví, musí se běžet poradit se všemi do
základny a se správnou odpovědí se vrátit k vládkyni. Pak přetrhne nit, vrací
se na základnu a vybíhá další. Mezi základnou a vládkyní se pohybují démoni
(ostatní vedoucí), kteří mohou odvážlivce chytit. Ten se pak musí pouze vrátit
zpět na základnu a běžet znovu. Hra není fakticky časově omezená, aby se
náhodou nestalo, že záchranu děti nestihnou, ale je zapotřebí je neustále
popohánět ke spěchu, neboť by to vládkyně u jedovatého akátu nemusela
dlouho vydržet.

Po osvobození vládkyně děti pochválí za jejich chytrost a chrabrost, poděkuje
jim, předá každému diplom, na kterém je napsáno, že jedinec v daném
termínu úspěšně absolvoval dlouhodobou ekologicky zaměřenou hru
Tajemství lesa a že má právo nosit titul „Znalec tajemství lesa“ a zmizí. 

Po této výpravě lektor v klubovně vyhlásí první tři místa, přičemž vítěz obdrží
velkou encyklopedii o přírodě. Společně si pak ještě všichni na chvíli sednou
a proberou všechny vypěstované druhy lesů. Následuje diskuse, kam do naší
vlasti by hráči který les umístili a které lesy jsou nejvzácnější. 

Závěrem vedoucí děti velice pochválí. Poděkuje jim za jejich výborné zvládnutí
celé hry a prohlásí hru Tajemství lesa za ukončenou.
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55..33 JJeeddnnoorráázzoovvéé pprrooggrraammyy vv ddrruužžiinnáácchh ččttyyřř ZZŠŠ PPrraahhyy 33
((1177..1100..22000066 vv ZZŠŠ JJeesseenniioovvaa,, 1188..1100..22000066 vv ZZŠŠ JJiiřřííhhoo zz
LLoobbkkoovviicc,, 3311..1100..22000066 vv ZZŠŠ ŽŽeerroottíínnoovvaa aa 1144..1111..22000066 vv ZZŠŠ
PPeerruunnoovvaa))

V této části následuje popis dvouhodinového (120 min.) ekoprogramu, který
byl realizován v družinách čtyř základních škol Prahy 3. Jedná se o zkrácenou
verzi výše popsaného půlročního programu v ZŠ Chelčického se stejnými
pomůckami. Program měl soutěžní formu, děti získávaly za správné odpovědi
a aktivitu body. Tři nejúspěšnější získaly na závěr ekologické knihy a všichni
ostatní skleněné kuličky za snahu.

11.. ÚÚvvoodd ((55 mmiinn..))

Lektoři představí sebe i organizaci a nastíní následující program.

22.. CCoo jjee ttoo lleess?? ((1100 mmiinn..))

Lektoři na úvod řeknou: „Tématem našeho programu je les, ale jestlipak víte,
co to vůbec takový les je?“ Děti se hlásí a každé říká, co si myslí, že je to les.
Lektor zapisuje na tabuli návrhy - metoda brainstormingu. Po skončení se vše
vymyšlené zopakuje, vybere se to podstatné a učiní se pokus o definici lesa.

33.. DDrruuhhyy lleessaa ((1155 mmiinn..))

Nejprve se lektor dětí zeptá, jaké znají druhy lesa. Rozčlení lesy na jehličnaté,
listnaté a smíšené. Vysvětlí, že jsou i jiná kritéria, podle nichž lze dělit lesy,
např. druh půdy (vlhká, suchá) nebo výškové pásmo (horské, nížinné). Lesy ale
zejména dělíme podle druhů stromů, které v nich převládají. 

Hra - přivazovačka: děti se rozdělí do dvojic a každá dvojice dostane pracovní
list. Na něm je šest obrázků druhů lesa (smrčina, bor, lužní les, jilmová
jasenina, bučina a dubohabřina) a 14 obrázků stromů. Děti mají spojit každý
strom s lesem, ve kterém může růst. Některé stromy se mohou vyskytovat ve
více druzích lesů. Poté lektor probírá jeden druh lesa po druhém (podle
výškového stupně od lužního lesa po smrčinu) a jmenuje jednotlivé
charakteristiky lesa. Dvojice si samy kontrolují a opravují své vyplněné
pracovní listy. 

Po hře se vysvětlí pojmy přirozená a umělá monokultura, rozdíl mezi nimi
a nebezpečí umělé monokultury. 
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44.. LLeessoovváá ppaattrraa ((1100 mmiinn..))

Lektor ukáže dětem nákres stromových pater a vysvětlí jim, že stejně jako
druhy lesa žijí v určitých výškových stupních, tak i obyvatelé každého lesa
žijí v různých stromových patrech. Žáci se dozví (nebo si zopakují)
o mechovém, bylinném, keřovém, kmenovém a korunovém pásmu. Lektor poté
rozdělí děti do skupinek po třech, každé skupince dá tři kartičky s obrázky
zvířat, rostlin, mechů, lišejníků, hub a jejich plodů. Žáci mají ve skupinách tři
minuty na to, aby si rozmysleli, do jakého patra každá kartička patří. Lektor
potom vyzývá každého hráče, aby předstoupil před nákres, pojmenoval
obrázek na kartičce a přiřadil ho do odpovídajícího patra. Takto se vystřídají
všichni hráči. 

55.. DDůůkkaazzyy oo ppřřííttoommnnoossttii ((1100 mmiinn..))

Lektor plynule naváže na předchozí téma, zeptá se dětí, podle čeho lze v lese
poznat, že v něm žijí zvířata, když je nevidí. Opět píše na tabuli řečené návrhy
(podle stop, trusu, hnízd, nor, hlasů, chlupů, parohů, kůže, zbytků žrádla apod.)
Poté rozdělí děti do dvojic a rozdá jim pracovní listy s křížovkou.
U jednotlivých řádků křížovky jsou obrázky zvířecích stop, v tajence má vyjít
slovo „potrava“.

66.. PPoottrraavvnníí řřeettěězzeecc,, ppyyrraammiiddaa ((2255 mmiinn..))

Lektor naváže na to, co vyšlo dětem v tajence a zeptá se, co slouží zvířatům
v lese za potravu. Probere pojmy jako býložravec a masožravec. Poté ukáže
dětem nákres potravní pyramidy a vysvětlí pojmy predátor, konzument,
producent, reducent. Také vysvětlí, proč je predátorů nejméně a producentů
nejvíce.

Hra – šipkovaná: Lektor vyvěsí velký nákres lesa s obrázky jeho obyvatel. Děti
chodí jeden po druhém k nákresu a zakreslují šipky od predátora ke
konzumentovi, od konzumenta k producentovi. Hráči by se měli vystřídat
jednou až dvakrát, protože možností je mnoho.

Simulační hra – potravní řetězec: Každý hráč dostane kartičku, je buď predátor,
producent nebo konzument, a tři kartičky – životy. Nejprve vstoupí na herní
pole producenti, poté konzumenti a nakonec predátoři. Lektor odstartuje hru,
hráči se volně pohybují v prostoru a vzájemně se setkávají. Predátoři chytají
konzumenty, konzumenti chytají producenty. Chycený odevzdává jeden život
hráči, který jej chytil. Dojdou-li mu životy, odchází „na rozklad“, do hry se
zapojí s novou identitou a novými třemi životy až v momentě, kdy jej vystřídá
někdo jiný. Získá-li predátor či konzument pět životů, je starý a umírá, odchází
také „na rozklad“.
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Hra končí po deseti minutách, lektor zhodnotí, zda všichni správně
představovali dané organismy i jejich ekologické vztahy, případně připomene
některé nově získané znalosti. 

77.. FFuunnkkccee lleessaa ((1155 mmiinn..))

Lektor se zeptá žáků, zda si myslí, že je les člověku nějak užitečný. Společně
se dojde k názoru, že ano a to v mnoha směrech.

Hra – funkce lesa: Lektor rozdělí děti do skupinek po čtyřech. Každá skupina
dostane pracovní list, na kterém jsou popsány jednotlivé funkce lesa. Hráči
přiřazují jednotlivé kartičky s činnostmi či částmi lesa k jednotlivým funkcím
(např. studánka patří k vodohospodářské funkci lesa, eroze k půdotvorné
funkci lesa, odpařování ke klimatické funkci lesa, cyklistika k rekreační funkci
lesa apod.). Na závěr lektor říká správné výsledky a děti si je samy kontrolují.

88.. LLeessnníí šškkůůddccii aa pprreevveennccee ((2200 mmiinn..))

Řekli jsme si, jak je les užitečný člověku. Teď si ale budeme povídat o tom, co
je lesu nebezpečné a co mu škodí. 

Hra – škůdci: Lektor rozdělí děti do trojic, dá každé trojici obálku s lístečky
s názvy škůdců a lístečky s prevencí či řešením. Děti se ve skupinách snaží
přiřadit každého škůdce k řešení (např. hlad – přikrmování, nemoc – očkování,
požár – cedule zákaz kouření a vodní plocha v blízkosti lesa apod.). Lektor
poté říká správné výsledky, skupinky si je samy kontrolují. Dále si každá
skupinka vylosuje název škůdce a během tří minut si připraví scénku
související s daným škůdcem a jeho řešením či preventivním opatřením. Poté
každá skupinka předvede pantomimou tuto scénku ostatním a ti hádají,
o jakého škůdce se jedná. 

99.. ZZáávvěěrr ((1100 mmiinn..))

Lektor na závěr zopakuje (ptá se dětí, popř. opravuje), co je to les, pojmy
monokultura, potravní řetězec, potravní pyramida, stromová patra, jak slouží
les člověku a co mu škodí, vzájemné vztahy člověka a lesa. Následuje
vyhodnocení a ocenění vítězů, poděkování a rozloučení.
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66.. SShhrrnnuuttíí aa hhooddnnoocceenníí vvššeecchh ttřříí ččáássttíí pprroojjeekkttuu
Když se ohlédneme za svou dvouletou prací, myslíme si, že můžeme být
spokojeni. Ať jsme program realizovali kdekoli, byl vždy úspěšný, a věříme, že
i přínosný. Každé prostředí, ve kterém jsme hru uskutečnili, nám nabídlo jiné
výhody a nevýhody. 

V oddíle mladých ochránců přírody Koniklec, kde hra vznikala, jsme mohli
počítat s týmem dětí, které se již dobře navzájem znaly a které jsme již dlouho
znali my z předchozí činnosti, což považujeme u takové hry za velkou výhodu.
Dalšími klady práce s oddílovými dětmi byla zejména možnost soustavné
práce, realizování programu na víkendových výpravách v přírodě, kde jsme
mohli dětem probíranou problematiku ukázat na vlastní oči. Pro některé hry
je vhodnější prostředí lesa či louky než školní hřiště. Oddílové děti jsou také
obecně zvyklejší na různé soutěže, dokáží lépe spolupracovat, ale také
soupeřit, čímž je pro lektory snazší vysvětlování pravidel hry a její organizace.
Tyto děti jsou navíc daleko více pro tento typ programu motivovány a mají
bližší vztah k přírodě. Jsou zvyklé scházet se ve „své“ klubovně, což pro ně
představuje příjemné prostředí a zázemí, nabízející jim dostatek informací
o hře a jejím průběhu. 

Děti ve školních družinách tvoří mnohem méně kompaktní skupinu, jsou
rozdílné, mají různé zájmy. Přestože se do ekologického kroužku
v ZŠ Chelčického přihlásilo 26 dětí, po prvních několika lekcích se počet
redukoval a ustálil na 16 dětech, které měly o danou problematiku skutečný
zájem a chtěly svůj čas ve školní družině trávit touto formou. Jednou z výhod
práce v družině byl tedy dostatečný počet dětí, čímž bylo možné většinu hry
bez úprav realizovat. Další výhodou bylo, že jsme s tímto programem
měli zkušenosti z oddílu, proto jsme se vyvarovali nepraktikovatelným hrám
a činnostem.  Nevýhodou však bylo, že jsme měli omezené pole působnosti,
program se odehrával většinou ve třídě či na školním pozemku. Některé
družinové děti sice chodí do nějakého oddílu a mají proto základní znalosti
o přírodě a dovednosti o její ochraně, většina dětí v družině však do žádného
oddílu nechodí, a proto mnohem méně disponuje těmito znalostmi
a dovednostmi. To pro lektory znamená větší důraz na představení základních
informací a problémů, které mají oddílové děti většinou již zažité. 

Dvouhodinové programy, které jsme realizovali v družinách čtyř ZŠ P3, byly
dobrým způsobem, jak přiblížit danou problematiku co největšímu počtu dětí
v minimálním čase. Nevýhodou této zkrácené formy je tedy nedostatek času,
děti nemají možnost dané téma řádně prožít. Získají sice zábavnou formou
mnoho nových znalostí, ale není možné, aby si během tak krátké doby
prohloubily svůj postoj k přírodě. Tyto programy však mohou děti dobře
namotivovat, aby se o dané téma začaly více zajímat.
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77.. ZZáávvěěrr

Tímto projektem jsme oslovili přibližně 130 dětí, přičemž již rok probíhají
v našem ekocentru dvouhodinové ekoprogramy Tajemství lesa, kterých se
zúčastnilo dalších 220 dětí. Byli bychom rádi, kdyby tato publikace sloužila
jako pomůcka pro učitele, vedoucí dětských oddílů, lektory ekoprogramů
a ostatní milovníky přírody, kteří by pomocí našich metod a zkušeností
přiblížili téma lesa dalším dětem.

Samozřejmě si uvědomujeme, že les není jediná složka životního prostředí
kolem nás, ale tento styl práce s dětmi lze aplikovat na kterékoli ekologické
téma. Mnoho dílčích informací se týká obecných problematik životního
prostředí. Les tedy v naší publikaci slouží zejména jako modelové prostředí. 

Na závěr nám nezbývá nic víc, než popřát vám mnoho zábavy a tvůrčí práce
s realizací našeho programu. Doufáme, že vám tato publikace bude dobrou
inspirací a že se díky naší společné spolupráci zachrání či zkvalitní nejeden
les…
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