
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

v týdnu: od 19. 4. 2022 – do 27. 4. 2022 
další náměty pro předměty: (pojmy – Země, životní prostředí, 

energie, recyklace, odpady…) 
- Čj (Země – slova se slovním základem Země, tvorba slov; tvoření vět se slovem Země - 

planeta, zem, odpady; slovní a větný rozbor; logická souvětí a jejich rozbor; slohové práce na 

téma naše Země, význam pro člověka a další organismy na Zemi – popis, vyprávění, pohádky 

o Zemi, eseje o Zemi…, verše, básně, krásná i odborná literatura + doplnění: palmový olej, 

místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – 

kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad… úvahy)                                                                                                                                                         

- Aj, Rj, Nj (využití překladu, z českého jazyka do cizího a naopak – text ke Dni Země;  

tvoření vět s tématikou Země, hry se slovíčky …+ doplnění: palmový olej, místní a sezónní 

potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají 

přístup k potravinám, hlad…)  

- D (naše Země ve srovnávání ekologického myšlení a cítění lidí v historii a v současnosti, 

Dny Země, regionální vycházky, okolí školy, park B. N. – čistota prostředí …+ doplnění: 

palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba 

potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad… )          

- Z (využití pojmů ekologické výchovy, Země – život na Zemi - jako nezbytná složka života 

člověka, život na Zemi z globálního hlediska, regionální vycházky – přírodní útvary, činnost  

člověka… + doplnění: palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, 

zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám… )             

- M, I (Země - globální problematika… grafy a tabulky, vlastní náměty;  práce s PC, 

hledání informací, monitoring čistoty ovzduší, tvorba dokumentů, prezentací…+ doplnění: 

palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba 

potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad… )  

- Př (naše Země jako součást životního prostředí člověka, práce s programy na interaktivní 

tabuli, hledání informací o Zemi, projekty související s významem životního prostředí pro 

jednotlivce i globální problematika, okolí školy, monitoring čistoty okolí, čištění okolí školy 

od odpadků…+ doplnění: palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, 

zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad… )  
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- F (na příkladech fyziky dokládat, že Země a fyzika spolu úzce souvisí – technologie 

v průmyslu ovlivňují naše životní prostředí; zvyšování energetické účinnosti, recyklace  

odpadků a hledání obnovitelných zdrojů energií, nových technologií… + doplnění: palmový 

olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, 

země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad… )  

- Ch (spjatost Země, života na ní a životního prostředí; vliv nových technologií 

v chemickém průmyslu na čistotu životního prostředí, znečišťování ovzduší, vod, půdy 

vlivem chemického průmyslu, moderních výdobytků doby…pozorování stromů ve Venkovní 

učebně – lepší ovzduší + doplnění: palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání 

potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup 

k potravinám, hlad…)    

- Hv, Tv, Pč, Vv (Hv – Země, estetika životního prostředí přispívá k inspiraci a tvorbě 

hudebních textů, skladeb…, Má vlast…, ;   Tv – v čistém životním prostředí a na čerstvém 

vzduchu se lépe cvičí; Pč – v rámci předmětu se žáci přímo podílejí na zlepšování životního 

prostředí, výsadba stromů…; Vv – výtvarné práce na téma Země, životní prostředí – různé 

techniky…, kresba, batika, keramika; Vz – vliv životního prostředí a zdraví člověka …)     

- Vo, Vz (Země, čisté životní prostředí pro člověka, pro jeho zdraví, pohled z různých 

hledisek – např. podle předmětů – třídní konference /umět obhájit důležitost čistého životního  

prostředí…/; besedy, diskuse, vlastní názory, projekty …+ doplnění: palmový olej, místní a 

sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé 

nemají přístup k potravinám, hlad…)   

 

 

zdroje: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Země . http://www.denzeme.cz/   

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace , http://www.trideniodpadu.cz/recyklace  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pUIw_F5t4X0&list=PLPeT5dkz1qWsPV7MJJl4ayE_Lg

Hx2Guwt  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Palmov%C3%BD_olej , 

http://www.greenpeace.org/czech/cz/pralesy/?gclid=CPmq0LPIs9MCFcWVGwodj-8AyA  
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