Malé veľké zmeny
Ročník: 5. ročník
Tematický celok iŠVP: Etická výchova / Etické aspekty ochrany prírody
Kategória DČR: Pomoc prírode

CieLE:
1. zdôvodniť osobnú zodpovednosť každého človeka za životné prostredie
2. vytvoriť projekt ochrany prírody v miestnej lokalite
3. realizovať konkrétne žiacke ochranárske aktivity

Kľúčové slová:
ekosystém, vnímanie prírody, ľudská činnosť a životné prostredie, zodpovednosť za prírodu

Čas:
minimum 45 minút

Pomôcky:
fixky, papier veľkosti A3, projektor a plátno (alebo biela stena), 2x zvonček

Doplnkové materiály:
LIST Detský čin roka
Pracovný list Malé veľké zmeny
Digitálny materiál Pexeso

Postup:
EVOKÁCIA
Žiaci si prečítajú list v prílohe a vypíšu si na papier oblasti v ktorých Jessica robí dobré skutky (čistenie
prírody, zber smetí, organizovanie kamarátov v tejto činnosti, vyrábanie drevených tabuliek – informovanie
o prírode a inšpirácia k jej ochrane, ochrana túlavých psov, osveta...).
UVEDOMENIE
Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch tímov do každého dá jeden Pracovný list Malé veľké zmeny.
1. 	Učiteľ dá žiakom za úlohu vypracovať pracovný list Malé veľké zmeny v ktorom budú analyzovať svoje
každodenné návyky. Kam chodia, čo používajú, čo jedia, ako cestujú, ako trávia voľný čas... Na vypracovanie
zadania dostanú časový limit minimálne 10 minút.
2. 	Učiteľ vyzbiera zadania a povymieňa ich medzi skupinami tak, aby žiadna so skupín nemala vlastné zadanie.
3. 	Žiaci dostanú za úlohu podčiarknuť všetky návyky ich spolužiakov, ktoré by bolo možné zmeniť tak,
aby menej zaťažovali prírodu.
4. 	Na druhú stranu papiera zapíšu svoje návrhy ako zmeniť tieto návyky, čím ich nahradiť – ich ekologickejší
variant.
5. 	Tímy si vzájomne odprezentujú svoje návrhy a spíšu na papier A3 jeden zoznam zmien, ktorý zavesia
na nástenku v triede.

REFLEXIA
Učiteľ rozdelí žiakov na dva tímy a premietne na stenu digitálny materiál Pexeso. Úlohou dvoch tímov bude
hľadať dvojice, kde jedna strana bude vždy menej ekologickým a druhá vždy ekologickejším variantom tej istej
veci. Tímy dostanú zvonček a keď vidia dvojicu obrázkov ktorá k sebe patrí zazvonia. Tím ktorý pospája
viac dvojíc vyhráva.

LIST Detský čin roka – PRÍLOHA
Jessica čistí prírodu a vyrába drevené tabuľky, aby inšpirovala iných k ochrane prírody „Jessica Prečuchová
býva v obci Mýto pod Ďumbierom, kde má naše občianske združenie sídlo. O jej „voľnočasovej“ aktivite
sme sa dozvedeli náhodou. Jessica v tichosti, bez toho, aby niekto o tom vedel, s partiou svojich kamarátov,
pomáha našej prírode. Pomáha bez nároku na odmenu, bez nároku na pochvalu. Svoj voľný čas, okrem iného,
venuje čisteniu prírody, zbieraniu odpadkov z okolia chodníkov a ciest. Neporiadok si „nevšimol“ žiaden dospelý,
ale títo mladí ľudia áno, a rozhodli sa s tým niečo spraviť. Na vlastnú zodpovednosť, bez toho, aby im dal k tomu
niekto príkaz, či podnet. To, že ich vzťah k prírode je ozajstný, svedčia aj drevené tabuľky s citátmi a myšlienkami
o prírode, ktoré do dreva vypaľujú a umiestňujú do lesa, ku chodníkom a cestičkám. Okrem týchto aktivít
Jessica pomáha aj občianskemu združeniu Tuláčik v Brezne, ktoré rieši problematiku túlavých psov, hľadá im nové
domovy, či sa zaoberá osvetou. Jessicu sme poprosili, aby nám o svojej aktivite prezradila viac,. „Túto myšlienku
som už dostala dávno, no len teraz sa mi ju konečne podarilo uskutočniť. Začala som vyrábať a pribíjať drevené
tabuľky proti znečisťovaniu po prírode našej dediny. Bývam tu už 6. rok. Veľmi ma trápilo, keď som všade videla
pohádzané odpadky. Tak som raz so susedom začala zbierať smeti. Nazbierali sme plné vrece a to sme prešli
len malý úsek. Odvtedy vždy, keď idem so psom, donesiem z lúk ďalšie a ďalšie smeti. Zbierame aj s kamarátkam...
Nazbierali sme 24 vriec. Stále však dookola pribúdali nejaké smeti, tak som si povedala, že upozorním ľudí
a spravím tabuľky. Myslím, že do prírody sa nehodia kadejaké plechové tabule. Tak som vymyslela, že ich vyrobím
z dreva, s rôznymi nápismi a citátmi. Ako napríklad: „Najväčším dobrom je žiť podľa prírody“ alebo jednoducho:
„Neznečisťuj, chráň!“. Myslím, že ľudia, ktorí toto robia, by sa mali nad sebou zamyslieť a uvedomiť si, že prírodu
si má človek vážiť, pretože ona bez nás vždy bude, ale my bez nej nie!“
List napísali zástupcovia Občianskeho združenia Ďumbierik, skutok vykonala Jessica Prečuchová, v šk. roku 2013/2014
žiačka 9. triedy, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
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