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Vyučovací předmět

Přírodovědný seminář

Cíle lekce – tematické /
obsahové

Student popíše negativa a pozitiva sečení trávníků.
Student vysvětlí proč je v přírodě důležité mrtvé dřevo.
Student vyjmenuje alespoň 4 typy kontejnerů na tříděný odpad.
Student vysvětlí, proč je důležité redukovat odpad.
Student objasní, proč organizátoři některých akcí přistupují k užívání
vratných plastových kelímků.

Cíle lekce - badatelské

Student pracuje v týmu.
Student pracuje podle jednotlivých kroků badatelské lekce.
Student vytvoří dotazník/provede šetření.
Student prezentuje výsledky výzkumu.

Testováno na (třída)

3. ročníky SŠ

Potřebný čas

2 + 2 VH

Potřebný
pomůcky

prostor

a Vytištěné texty (5 různých)

Krok1 -Motivace
čas: 15 minut
Učitel představí téma pro následující 4VH - budeme zkoumat Co dělá naše
město/obec pro přírodu? Studenti se rozdělí do skupin (mohou se rozdělit sami,
či je rozdělí učitel). Skupinky si zvolí a pročtou jeden z textů.
Krok1 -Přemýšlení o tématu / získávání informací
čas: 15 minut
Každá skupinka krátce představí svůj text. Mluvte se studenty o tom, zda už
někdy slyšeli o tématech z článků. Proč je důležité se tématy zabývat? Proč
bychom měli dané téma řešit i v naší obci/městě?
Krok1 -Kladení otázek
čas: 10 minut
Studenti si kladou otázky spojené s tématem a jejich městem/obcí:
Např.: O kolik se zmenšilo množství plastového odpadu po zavedení vratných
kelímků na místní akci? Kolik záměrně ponechaných kusů mrtvého dřeva máme
ve veřejné zeleni? Proč chtějí mít lidé posekaný trávník? Jak často městské
služby sečou trávníky ve veřejné zeleni? Čím lidé nejčastěji sekají trávník?
Jak se místní podniky zapojují do redukce odpadů? Postrádají občané ve městě
nějaké kontejnery na tříděný odpad? Jaký je stav kontejnerů na tříděný odpad?

Krok1 -Výběr výzkumné otázky
čas: 5 minut
Studenti vyberou vhodnou otázku, od které budou moci odvinout svůj výzkum.
Krok2 -Formulace hypotézy
čas: 10 minut
Na základě zvolené otázky studenti formulují svou hypotézu, kterou se budou
následně snažit potvrdit/vyvrátit.
Krok3 -Plánování, příprava a provedení pokusu či měření
čas: 35 minut (+
během týdne do dalšího semináře či hodiny)
Studenti naplánují výzkum. Zkoumají v terénu či provedou dotazníkové šetření
(ať už pomocí dotazníků na webu = google dotazníky či tázáním se na veřejném
místě). Vlastní šetření probíhá během týdne do další hodiny.
Krok4 – Vyhodnocení dat, formulace závěrů a návrat k hypotéze
čas:domácí úkol
Studenti data převedou do grafické podoby (mohou zanést kontejnery / staré
dřevo.. do mapky či vytvořit grafy z nasbíraných dat). Zformulují závěry na
základě zjištěných informací. Vyvrátí/potvrdí hypotézu.
Krok4 – Hledání souvislostí

čas:domácí úkol

Při řešení svého tématu často studenti sami narazí na obdobný problém, který
mohou rovněž pro ostatní zmínit v závěrečné prezentaci.
Krok4 –Prezentace, kladení nových otázek
čas: 75 minut
Studenti si vzájemně odprezentují způsob, výsledky a závěry ze svého výzkumu.
K tomuto mohou využít powerpointové prezentace, postery či zakreslování na
tabuli. Nad danými tématy rozvineme diskusi o vlastních názorech a
zkušenostech studentů.
Krok5 – Akce
čas: 15 minut
Z výše zmíněné diskuse může vyplynout návrh na přímé zlepšení situace ve
škole či dokonce ve městě/vesnici. Motivujte studenty a informujte o návrzích
starostu, pomozte studentům domluvit si s ním schůzku. Můžete navrhnout
změnu i podnikům ve městě jako třeba v Mělníku navrhli zavést slevu pro
zákazníky, kteří si na nápoj „to go“ přinesou vlastní kelímek.

https://zpravy.idnes.cz/dost-bylo-plastu-ceske-firmy-odpad-d56-/domaci.aspx?c=A180619_131340_domaci_skr
(8.10.2018)

https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1107 (8.10.2018)

Článek 1:

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/v-lete-je-caste-sekani-a-zalevani-travniku-nerozum-toliknesekejte-a-nebudete-muset-tolik-zalevat (8.10.2018)

Článek 2.:

OBRAZEM: Metr vysoká tráva. Lidé ve Žďáře
poukazují na neposekané obecní pozemky
16. červen 2017

OBSAHUJE FOTOGALERII! Lidé ve Žďáře nad Sázavou si stěžují na
neposečené obecní plochy. Má je udržovat najatá firma, podle
dostupných informací ale práci nestíhá a výsledkem jsou i lokality, kde
porost dosahuje výšky jednoho metr. Radnice jí dá patrně pokutu.
Posečeno má nicméně být do konce června.

Kritická situace je na žďárském sídlišti Vysočany. „Teď sekli tohle, ale
tohle není posečené vůbec. Metrová tráva. A už kvete,“ řekly reportérce
dvě ženy – Zdena a Anna. „Máme tu okrasné stromky, nasázela jsem
stříbrné jedličky. Byly zarostlé, tak je obsekávám ručně, srpem, nebo to
trhám rukama,“ dodala.

Stížnosti od občanů sídliště končí na radnici. „My už tam volali, ale zatím
se nic neděje. Jsou v tom klíšťata, brouci a kolem chodí malé děti,“
zesiluje argumenty místní Petr Tůma.
Už v týdnu měly být, podle dohody, seče vybraných pozemků hotové.
Místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL) situaci zná. „Termíny jsou z
pozice dodavatele dané do 17. června. A týká se to i sídliště Vysočiny,“
řekl místostarosta s tím, že radnice má pravomoc udělit firmě pokutu za
nedodržení smluv. Vypovězení smlouvy je podle Klementa ta nejzazší
varianta.

https://vysocina.rozhlas.cz/obrazem-metr-vysoka-trava-lide-ve-zdare-poukazuji-na-neposekane-obecni-pozemky7117406 (8.10.2018)
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TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na
barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně
popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu
vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem.

PLASTY
Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa
ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i
nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto
je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do
těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

Do žlutých nádob můžete odhodit:
 sešlápnuté PET láhve, plastové nádoby a
láhve,
 prázdné obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků
 kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
 sáčky, balící fólie, plastové tašky,
 výrobky a obaly z plastů,
 pěnový polystyren v menších kusech,
 nápojové kartony

Prosím, nevhazujte:
× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).
× mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin a jiných nebez. látek
× podlahové krytiny (linoleum)
× bakelit, guma, PVC

PAPÍR
Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje
průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné
suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle
druhů finanční odměnu.

Do modrých nádob můžete odhodit:
 noviny, časopisy, reklamní letáky,
 kancelářský papír (i s kanc. sponkami),
 knihy, sešity, balící papír,
 krabice roztrhané na menší kusy,
lepenka, kartón,
 papírové obaly (např. sáčky),
 obálky s fóliovými okýnky,
 bublinkové obálky bez plastového
vnitřku.

Prosím, nevhazujte:
× mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír,
× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité
třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo
jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Do zelených nádob můžete odhodit:
 láhve od nápojů – bílé nebo barevné sklo
(dle typu kontejneru)
 skleněné nádoby, zavařovací sklenice
 skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)
Nápojové kartony známé jako krabice na mléko nebo víno se vhazují do žlutých
kontejnerů. Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

KOVY
Kovy jsou cenněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím
výkupen druhotných surovin, kde za ně dostanete peníze, někde formou vyhlášených svozů
„železná neděle" nebo také pomocí sběrných dvorů.
Do sběrných surovin bychom neměli nosit plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich
demontované části. Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu
tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit
zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních.
Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla,
rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie
Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru,
pokud je obcí organizován. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na
jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré
léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné –
smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se
vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři
tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady
odneste do kontejnerů na tříděný odpad.

Pytlový sběr Chloumek
V rámci vylepšení systému svozu tříděného odpadu probíhá v příměstské části Chloumek
již řadu let pytlový sběr tříděného odpadu papíru a plastů. Jedná se o nejúčinnější způsob
třídění odpadů zkrácením donáškové vzdálenosti a přístupnosti separace občanům.
Občané odpady ukládají doma do pytlů odlišených barvou a potiskem a v den svozu tyto
naplněné pytle dají na místo u domu, odkud je svážen směsný komunální odpad. Svoz pytlů
probíhá 1x za 14 dní v sudý týden, vždy v úterý. Pytle připravené k odvozu musí být
zavázané, aby se odpady nevysypávaly na okolní pozemky a také z důvodu snadnější
manipulace. Svoz probíhá od časných ranních hodin a proto občané umístí pytle před dům
brzy ráno v den svozu nebo ve večerních hodinách den před svozem. Prázdné pytle jsou
rozváženy občanům první týden na začátku každého čtvrtletí. Tento typ separace tzv. až do
domu zvyšuje podíl

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/melnik-zavadi-system-vratnych-kelimku-chce-tim-snizit-odpad20180612.html (8.10.2018)

