
NÁMĚTY NA AKTIVITY – TŘÍDÍME ODPAD 

Ahoj Žabičky, 

Jistě jste si všimly, že všechen sníh již roztál. No schválně, podívejte se z okna! Vidíte snad ještě 

někde ? Řeknete dospělákovi, jaké je venku zrovna počasí? Budu hádat.. nesněží, 

z nebe nepadají kroupy, sluníčko ještě pořádně nevylezlo, možná je zataženo.. nebo slunečno? 

Prší snad? Nebo fouká pořádný vítr? Věříme, že tento úkol číslo 1 (popis aktuálního počasí) 

jste hravě zvládly. 

 

 

 

To my, když jsme se podívaly z okna, tak jsme viděly obrovský nepořádek! A protože jaro ještě 

pořádně nezačalo, tak si můžeme všichni doma uklidit. To proto, že když začnou růst 

sedmikrásky, , petrklíče, budeme se chtít jít proběhnout ven a na uklízení už 

nebude čas. Aby nám to hezky šlo, tak si můžeme připomenout, kam co patří, aby to 



nevypadalo jako na našem obrázku. Určitě doma vyhazujete staré papíry, plastové lahve od 

minerálek nebo skleněnou láhev od slaďoučkého sirupu. No schválně, zeptejte se dospěláka, 

co je potřeba vyhodit do . Věříme, že dobře poznáte, co je z jakého materiálu. Sklo 

přece cinká, zkuste to. Papír šustí a dá se pokrčit, zkuste to. Plast jde zase krásně sešlápnout, 

aby nezabíral tolik místa, zkuste to! Takhle můžete doma pomoct. Sešlapovat láhve může být 

i legrace, protože  u toho bude funět jako divočák. A chcete mít svaly? Potom pokrčte 

všechny papírové zbytky nebo krabice. Pokud se Vám to podaří (rozlišit materiál a rozpoznat 

jeho vlastnosti jednoduchými pokusy), splníte tím úkol číslo 2. 

Tak, teď už to jen správně roztřídit do barevných popelnic. Zkontroluj, zda je to v barevných 

popelnicích správně. Úkol číslo 3 (vizuální kontrola)! 

 

Další úkol se Vám bude líbit! Víte, kdo odváží odpadky z Vašich popelnic? Kominík? Pekař? 

Popelář? Písnička Vám napoví.. Zatancujte si tento jednoduchý taneček (úkol číslo 4). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA
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Úkol číslo 5 (vystřihnutí papírových, skleněných a plastových věcí z letáku)! Teď si na chvíli 

procvičíme stříhání, abychom mohli splnit další úkol. Vezměte si jakýkoliv leták z vašeho 

oblíbeného obchodu. Najděte v něm papírové, skleněné a plastové věci. S dohledem 

dospěláka je hezky a přesně vystřihněte. Mezitím poproste dospěláka, aby Vám vytisknul 

tento pracovní list. Pokud nemáte tiskárnu, stačí si na papír udělat 3 kolonky a nahoru 

namalovat 3 popelnice, které vybarvíte žlutě, zeleně a modře.Pak už stačí vzít lepidlo a správně 

nalepit, co jste si vystřihly (úkol číslo 6) . Zvládnete to?  

 



A po práci zažít legraci. Popros dospělého, ať Ti přečte básničku. Je to vlastně taková pochvala. 

Chválení je moc pěkná věc. Když uvidíš někoho udělat správnou věc, nestyď se a taky ho 

pochval! To bude úkol číslo 7 (dokázat vyjádřit svůj názor). 

 

 

 



A protože se Ti jistě všechno povedlo, zasloužíš si pohádku. Tady je: 

Pohádka pro Tebe – SMETÍ LETÍ! 

https://www.youtube.com/watch?v=bBOiPn7bA0s 

Dobře poslouchej a potom odpověz na tyto otázky (úkol číslo 8): 

• Jak se jmenuje hlavní hrdinka příběhu? (Alenka) 

• Kdo je nejlepší přítel Alenky? (pejsek Alík) 

• Kde přistáli mimozemšťané? (na veliké hoře smradlavých odpadků) 

• Proč Alenka nechtěla žít na planetě mimozemšťana? (protože byla zavalena odpadky) 

• Kam vozí mimozemšťané své vlastní odpadky? Líbí se Ti to? (do vesmíru a naši planetu 

Zemi) 

• Pomohla Alenka mimozemšťanovi uklidit odpadky? (ano) 

• Co myslíš, dají se odpadky ještě nějak využít? (ano) 

• Kdo našel klíč k létajícímu talíři? (pejsek Alík)  

 

 

Tak, a když si teď všichni uklidíme doma i na dvorku, tak to akorát stihneme, než přijde to 

opravdové jaro a začnou vonět kytky. My si k nim jistě chceme přivonět a rozhodně nechceme 

žádný odpadkový smrádek. Že jo, žabičky? Těšíme se na Vás a zatím i my uklidíme naší školku. 

Možná, že na Vás bude čekat nějaké překvapení..     

 

 

Omalovánka jako bonus pro šikovné děti: 

https://www.youtube.com/watch?v=bBOiPn7bA0s


 


