ZERO
WASTE
PROJEKT
METODIKA
pro 1. - 2. třídu základních škol

O PROJEKTU
Podle posledních průzkumů se každý rok vyprodukuje v České
republice více než 500 kilogramů odpadu na obyvatele. Neznalost
dopadů v oblasti nakládání s odpady vedou k neuvědomělému
využívání zdrojů a plýtvání. Jde zejména o neustálý nárůst spotřeby
obalů, který dospěl do fáze, kdy si jako společnost nevíme rady ani
s jeho likvidací, ani s vlivem na životní prostředí. Edukace mladé
generace je unikátní možností, která vede ke změně smýšlení celé
budoucí společnosti. To je jediným možným řešením stále se
zhoršujícího stavu životního prostředí. Proto jsme se zaměřili na
ekologické vzdělávání dětí a vytvořili metodiku, která je naplněná
konstruktivisticky vedenými cílenými aktivitami a třífázovou
metodou E-U-R, podněcující kritické myšlení a vlastní prožitek.
Metodika byla vytvořená v rámci projektu "Zero waste projekt pro
nejmenší". Spolupracovali na ni odbornice inovativního zážitkového
vzdělávání spolu se specialisty na udržitelný způsob života a zero
waste z řad Bezobalu a dobrovolníků. Projekt vnáší bližší
porozumění problematice udržitelného životního stylu, který žákům
umožňuje téma si zvnitřnit a skutečně na jeho základě učinit změny
v nejbližším okolí.
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě metodiky podíleli, především
hl. m. Praha, díky jeho finančnímu prostředku mohl být projekt
realizován.

UČITELKA
1. TŘÍDY:
"PROGRAM DOKÁZAL
ŽÁKY VTÁHNOUT DO
PROBLEMATIKY ODPADŮ
FORMOU POHÁDKY I S
PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI
A PŘIROZENĚ NAVEDL
ŽÁKY VYUŽÍVAT
OPAKOVANĚ VĚCI A
ŠETŘIT ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ."

DÉLKA: 160-180 MINUT
VĚKOVÁ SKUPINA: 1.-2.TŘÍDA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VELIKOST SKUPINY: 20 -25 ŽÁKŮ
POŽADAVKY NA PROSTOR: UVNITŘ NEBO VENKU V PROSTORU,
KTERÝ NABÍZÍ DOSTATEK MÍSTA PRO POHYB A PŘEMÍSŤOVÁNÍ
ÚČASTNÍKŮ

ANOTACE
Pohádka o království Blahobyt je tříhodinový vzdělávací
program, jehož záměrem je otevřít s dětmi 1.-2. tříd téma
ekologicky udržitelného života. Vzhledem k motivaci žáků
mladšího školního věku je program tvořen legendou o
pohádkovém království, kde jeho obyvatelé s pomocí
princezny hledají způsob života, který by šetřil přírodu a
zároveň neomezoval jejich potěšení.
Program sleduje prvky konstruktivistického přístupu k
učení, metody podporující kritické myšlení, pracuje s
popisným jazykem a jeho aktivity jsou vystavěny v sousledí
Evokace, Uvědomění a Reflexe.
V první vyučovací hodině se žáci ponoří do vypravování,
které je doprovázeno drobnými aktivitami pro podporu jejich
pozornosti, ve druhé části se dozvědí (či si připomenou) a
procvičí 3 z metod předcházení vzniku odpadu, ve třetí
části pak reflektují jak příběh, tak jeho vliv na vlastní
proaktivitu v udržitelnějším způsobu života.
Příběh je možné flexibilně variovat podle potřeb dané třídy.
Doporučujeme symbolický rámec podpořit metodou učitel v
roli, tzn., že se učitel “převtělí” do vypravěče, kterého
vyslala princezna Blahomíra, aby šířil do světa zkušenost,
kterou ona i ostatní Blahobytčané nabyli. Roli podpoří také
kostýmní znak - např. klobouk a kniha.
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CÍLE:
ŽÁK ROZUMÍ
VÝZNAMU
ZRECYKLOVAT,
ZNOVU POUŽÍT A
ZAMÍTNOUT OBAL
ŽÁK SI UVĚDOMUJE,
ŽE KAŽDÝ ČLOVĚK
MŮŽE OVLIVNIT
MNOŽSTVÍ
VYTVOŘENÉHO
ODPADU
ŽÁK DOKÁŽE
FORMULOVAT
ALESPOŇ JEDNU
ZMĚNU VE SVÉ
SVAČINĚ, KDE MŮŽE
OMEZIT ODPAD

před programem
1.ČÁST MOTIVACE, EVOKACE: ŽÁCI DOSTANOU DEN PŘED SAMOTNÝM
PROGRAMEM DOPIS, VE KTERÉM JE PRINCEZNA BLAHOMÍRA OSLOVUJE
A SDĚLUJE JIM, ŽE VYSÍLÁ DO JEJICH TŘÍDY VYPRAVĚČE. AKTIVITA MÁ
ZA CÍL ŽÁKY NAMOTIVOVAT A AKTIVIZOVAT JEJICH PRVNÍ EVOKACE K
TÉMATU.

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU& WARM UP
1.0 DOPIS OD PRINCEZNY BLAHOMÍRY
POMŮCKY: vytištěný dopis
KDE: posezení v kroužku
ČAS: 15 min
OTÁZKY: Jak by mohlo království vypadat? Co se mohlo v Blahobytu stát? Ví někdo, co znamená slovo
blahobyt?
Milé děti,
Dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se Blahomíra a jsem princezna. Narodila jsem
se v malém království BLAHOBYT, kde také celý život žiju společně s tatínkem Blahoslavem.
Naše královská vypravěčka vás příští týden navštíví ve třídě, ukáže naše království a poví vám
příběh, který se nám nedávno přihodil a celý Blahobyt převrátil vzhůru nohama.
Naše vypravěčka chodí od města k městu, aby příběh vyprávěla, a potkává spousty dětí. Moc jí
pomůžete, když si každý vytvoříte jmenovku, na které bude velkými písmeny stát vaše jméno.
Ps. Jak si naše království podle jeho názvu představujete?
Z království Blahobyt vám mává
Blahomíra

CÍL:

MOTIVACE, EVOKACE
2

1. hodina

EVOKACE
1.1 SEZNÁMENÍ S KRÁLOVSTVÍM
Žáci se seznámí s mapou království a hlavními postavami, které je budou příběhem provázet.
Vše zprostředkovává královský vypravěč, který cestuje od města k městu (učitel v roli).
ČAS: 10 min
POMŮCKY: mapa království
KDE: posezení v kroužku
OTÁZKY: Co všechno na mapě království vidíte? Co vás zaujalo? Vidíte něco neobvyklého?
POZNÁMKA: Podle možností můžeme mapu doplnit o interaktivní prvky (za využití např.
magnetů), se kterými během vypravování spolu s žáky manipulujeme. Může jít o obrázky jak
hlavních postav příběhu, tak obrázky zvířat, přírodních prvků nebo odpadků.
POHÁDKA O KRÁLOVSTVÍ BLAHOBYT A TŘECH (Z)RADÁCH
Bylo nebylo, na planetě Zemi se rozléhalo nevelké království. Mělo zvláštní jméno. Blahobyt. Vládl v něm
král Blahoslav, jemuž nejvíce záleželo na tom, aby lidé v jeho království měli vždy všeho dostatek, aby měli
plná břicha, aby si mohli koupit vše, po čem touží a aby se nemuseli nikdy nijak omezovat.
Král měl dceru Blahomíru. Blahomíra byla bystrá a zvídavá princezna, ze všeho nejraději chodila na
procházky po království, kde se potkávala s lidmi. Zajímala se o to, jak žijí, a milovala toulky po přilehlých
lesích. Všichni Blahobytčani v království žili moc rádi, dařilo se jim a vše, po čem toužili, měli na dosah ruky.
Mohli si každý den kupovat, nač si jen pomysleli. Rádi si kupovali nové věci, i když jim ty staré ještě dobře
sloužily. Děti rády chodily do cukráren a hračkářství, kterých bylo v království mnoho. Dokonce i lidé z
okolních království do Blahobytu přijížděli, aby si zde mohli dopřávat.
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1.2 SKLÁDKA VE TŘÍDĚ
ČAS: 5 min
KDE: ve třídě mezi lavicemi
CO: Děti se chytí za ruce a jako had chodí po třídě a představují si, že lavice jsou přeplněné
popelnice, jak smrdí a jak o ně zakopávají a jak moc se jim musí vyhýbat.
OTÁZKY: Podívejte se na tu hromadu odpadků! Cítíte je?

Při svých procházkách si Blahomíra
už poněkolikáté všimla,
že koše jsou již tak přeplněné,
že odpadky leží často i na ulici.

1.3 ZPÍVAJÍCÍ POTŮČEK
ČAS: 10 min
KDE: posezení v kroužku na zemi
CO: Žáci nejprve naslouchají vypravování učitele. Poté se žáci “přemění” na potůček a snaží
se napodobit jeho zvuky. Děti sedí v kroužku a šustí ručičkama, hýbají se ze strany na stranu
jako potůček, luskají a opakují 2x šeptem po vyučujícím: Běž domů a odpočiň si. Všechno
dobře dopadne. Paloučky zase oblečou svůj travnatý svetřík. Zase jen šustí ručičkama a
přestávají se kolébat.
POZNÁMKA: Učitel v části vypravování o popelářích může kostýmním znakem (např.
popelářská vesta) změnit roli.
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Tentokrát se princezna rozhodla, že povypráví o dnešní procházce i panu králi: “Tatínku, když jsem dnes šla do
lesa, viděla jsem mnoho košů, které byly obsypány odpadky. Vypadá to, že lidé nemají, kam by odpadky
vyhazovali.” a v tom se objevili v síni královští popeláři, kteří naléhali, že si s králem musí co nejdříve promluvit.
“Pane králi, my už nevíme, co dělat. Odpadky se do košů nevejdou, skládka už je zaplněná, ani racci už to
nestíhají požírat a popelářů není dost.”
Do rozhovoru se zapojila Blahomíra a říká: “Tatínku, sami to vyřešit nezvládneme. Svolejme lid, abychom jim
řekli, co nás trápí.”
Další den ráno se na nádvoří sešli všichni Blahobytčané. “Milý lide, království se nám plní odpadky. Skládky
jsou plné věcí, obalů od nich a obalů od dobrot, kterými si plníme břicha. Je třeba, aby každý z nás přiložil ruku k
dílu a začal přemýšlet o tom, jestli si opravdu potřebuje koupit vše, co ho napadne.”
Na nádvoří se ozývalo bručení a brblání. Jako první se ozval pan Nenasyta: “Pane králi, to ale není naše starost.
Zaplaťte více popelářů, vytvořte nové skládky. Já se nechci omezovat”, souhlasně se k němu připojili i další. A tak
král Blahoslav, protože si přál blaho všech, smutně pokrčil rameny a odebral se do své královské komnaty.
Lidé si oddechli, že nemusí nic měnit, a už se těšili, až si po cestě domů koupí něco dobrého .
Princezna Blahomíra sledovala všechno, co se na nádvoří dělo, se zatajeným dechem. Když lidé opustili nádvoří,
rozběhla se i ona po staré cestičce přímo do lesa, kde vždycky našla klid. Dlouho se prodírala kapradím a
mladými smrčky, až dorazila na své oblíbené místo - k pramínku potůčku. Sedla si k němu a rozplakala se. Než si
stačila všimnout, odvyprávěla zurčící vodě celý příběh o království, který si žije v opojném blahobytu, ale jeho lid
nebere ohledy na zdejší přírodu a kdysi tak krásné paloučky oblečené do měkoučkého travnatého svetru na sobě
nesou tíhu velkých skládek z odpadků od blahobytčanů. S každou větou princezna cítila větší a větší úlevu, jako
kdyby potůček všechny její starosti unášel po proudu daleko od ní. Pak najednou slyšela, jak k ní pramínek
promlouvá. To, co nejdřív považovala za zvuky vody omílající oblázky, byla konejšivá slova samotného potůčku:
”Blahomíro, běž domů a odpočiň si. Všechno dobře dopadne, uvidíš! Paloučky zase oblečou svůj travnatý svetřík.”.
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1.4 RÁNO SE SVETREM
ČAS: 20 min
POMŮCKY: Svetr s odpadky přilepenými suchým zipem
KDE: po třídě mezi lavicemi
CO: Žáci naslouchají vypravování učitele. Pokoušejí se uhádnout, jaké mají svetry
Blahobytčanů význam.
Blahomíra už dávno věděla, že příroda má velikou moc, a tak pramínku s klidem v srdci poděkovala a
vydala se na cestu domů.
Ráno Blahomíru probudil křik tatínka krále. Když s úlekem doběhla k němu do komnaty, musela se při
pohledu na něj hlasitě rozesmát. Měl na sobě navlečený huňatý barevný svetr, a to i přesto, že bylo v
království právě léto. Blahoslav si zkoušel svetr sundat, ale pokaždé, když tak učinil, měl ho zpátky na
sobě navlečený dřív, než bys řekl plast. Jak tak to legrační divadlo Blahomíra pozorovala, zahlédla
svůj odraz v tatínkově zrcadle. S překvapením si všimla, že i ona má stejný svetr přetáhnutý přes svoje
královské pyžamo. A nejen ona. To ráno se s takovým huňáčem probudili všichni Blahobytčané. V
jiném království by to možná vzbudilo poprask, ale v tom, o kterém je tento příběh, měli naopak všichni
radost, že mají něco nového.
Svetry ale nebyly tak úplně obyčejné, což se Blahobytčané brzy dozvěděli. Na jejich svetry se totiž
lepily odpadky. Dokonce i panu králi se nevyhnuly. Ještě než se někteří vypravili do svého povolání,
měli jich na sobě nalepených se tolik, že se ani nemohli procpat dveřmi. Jiní zase měli svetry pokryté
obaly od všech možných sladkůstek až navečer. Našlo se ale několik Blahobytčanů, kteří na svém
svetru neměli nalepeno téměř nic. Takovým člověkem byla i naše princezna Blahomíra, která si brzy
spočítala, odkud vítr vane a co všechno by mohly svetry Blahobytčany naučit. Rozhodla se v tichosti
přihlížet.

OTÁZKY: Děti, víte, co to může být za odpadky? Proč se na svetry lepí?
Jak se lidé na ulicích Blahobytu setkávali a dozvídali se o sobě a svých svetrech čím dál víc, přišli na
to, že odpadky, které se jim na jejich vlastní huňáč lepí, jsou právě ty, které přes den vytvoří a vyhodí.
Ať s nimi dělali cokoliv, ze svetru je trhali a házeli na zem nebo do koše, odpadky se nalepily zpátky
jako magnet.
Velmi brzy si tak všichni lidé z království, a to včetně pana Nenasyty, díky svému huňáči uvědomovali,
kolik toho za den odhodí do koše a jak velká část skládky je ve skutečnosti vytvořena jimi. Netrvalo
dlouho a bystří Blahobytčané tak začali hledat způsoby, co všechno mohou s odpadky dělat, aby z
jejich království nebyla jedna velká skládka. V tu chvíli přišla mezi lid princezna Blahomíra, která vše
z povzdálí sledovala, a nabídla lidu tři rady.
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2. hodina
2. UVĚDOMĚNÍ: ŽÁCI SI UVĚDOMUJÍ, ŽE KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE OVLIVNIT
MNOŽSTVÍ ODPADU A ROZUMÍ 3 ZPŮSOBŮM, JAK S ODPADY ZACHÁZET
NEBO JIM PŘEDCHÁZET

2.1 PRVNÍ RADA - ZRECYKLOVAT
CÍL: Žáci se naučí správně recyklovat
ČAS: 10 min
KDE: Po třídě
POMŮCKY: Barevné papíry dle barev recyklace (žlutá, zelená, hnědá, modrá), odpadky
nebo jejich fotografie
CO: Před tabuli na zem do řady umístíme barevné papíry. Po třídě rozmístíme buď opravdové
odpadky k roztřízení či jejich fotografie. Žáci mají za úkol odpadky posbírat a správně je roztřídit.
Když jsou hotovi, postupně “popelnice” procházíme a společně kontrolujeme. Slovo zrecyklovat
napíšeme na tabuli a spolu s žáky odebereme ze svetru (a případně i z mapy) třetinu odpadků.
OTÁZKY: Vyhodil by někdo něco jinam? Překvapilo někoho, že něco patří tam, kam patří?
POZNÁMKA: Doporučujeme každou radu doprovodit zvukovým signálem (např. triangl).
První takovou radou bylo odpadky Zrecyklovat. Představte si, děti, že pro mnohé Blahobytčany to
bylo poprvé, co o barevných popelnicích slyšeli. A tak se třeba dozvěděli, že když vyhodí papírový obal
od dárku do modrého kontejneru na papír, vyrobí se z něj karton na vajíčka. Nebo třeba plastové lahve
ze žluté popelnice, které se změní v kus nábytku. To byla radost!
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2.2 DRUHÁ RADA - ZNOVUPOUŽÍT
CÍL: Žáci si uvědomí, že mnoho odpadu může být opraven či jinak upraven, aby mohl stále sloužit.
ČAS: 10 min
KDE: kroužek v prostoru
POMŮCKY: Kus látky - pytel, staré oblečení nebo plechovka, karton od mléka (cokoliv, co
se dá znovu použít).
CO: Stojíme s žáky v kroužku a pokládáme otázky. Kdo by na položenou otázku odpověděl “ano”,
vyběhne ze svého místa a hledá si nové, uvolněné po jiném spolužákovi. Cílem je, aby se každý
žák alespoň jednou pohnul ze svého místa a uvědomil si, že už má se opakovaným užíváním
zkušenost. Slovo znovupoužít napíšeme na tabuli a spolu s žáky odebereme ze svetru
(a případně i z mapy) druhou třetinu odpadků.
OTÁZKY:
Místo si vymění ten, kdo má nápad, jak znovupoužít tento pytel.
Kdo pomalovaný papír pomaluje i z druhé strany.
Kdo už někdy nosil oblečení po sourozenci nebo sestřenici s bratrancem.
Kdo někdy znovu použil igelitový sáček.
Kdo někdy znovu použil pet lahev.
POZNÁMKA: Doporučujeme každou radu doprovodit zvukovým signálem (např. triangl).
Druhá rada byla znovu použít některé z
věcí, které by se jinak vyhodily. Ze starých
kalhot vyrobit kraťasy, z plechovky vyrobit
krmítko pro ptáčky a ze starého povlečení
na polštář třeba pytlík na pečivo. Lid byl
nadšený! Spousta lidí si poprvé
uvědomila, že i igelitový pytlík se dá použít
víckrát než jednou. Jeden druhému
Blahobytčané předváděli své nápady a
dokonce v království otevřeli švadlenku,
obchod, kde se starému oblečení a látkám
vdechuje nový život.
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2.3 TŘETÍ RADA - ZAMÍTNOUT
CÍL: Žáci si uvědomí, jak mohou odpadu předcházet.
ČAS: 20 min
KDE: kroužek v prostoru
POMŮCKY: Fotografie z bezobalového obchodu, připravená svačina blahobytčánka
(pitíčko v krabičce, přesnídávka v plastu,... vše v igelitovém pytlíku), zerowaste pomůcky
- voskovaný ubrousek, nerezová lahev, krabička na jídlo,...
CO: Žáci se skrz fotografie mohou “podívat” do bezobalového obchodu. Učitel může po kroužku
poslat postupně jednotlivé ZW pomůcky a žáci mohou hádat, k čemu se používají. Poté učitel
ukáže žákům svačinu, která je jednoho z Blahobytčánků, dokud ještě nenosil kouzelný svetr.
Společně s dětmi vymýšlí způsob, jak za pomoci ZW pomůcek (nebo i bez nich) vytvořit svačinu
s menším množstvím obalů.
Slova zamítnout napíšeme na tabuli a spolu s žáky odebereme ze svetru (a případně i z mapy)
třetí třetinu odpadků.
POZNÁMKA: Během vypravování závěru příběhu můžeme na mapu spolu s žáky umístit různé
přírodní prvky či zvířátka, která už se nám nyní na mapu pohodlně vedou, když není zaplněna
odpadky.
Poslední třetí rada se lidu líbila ze všeho nejvíc. Blahomíra nabídla Blahobytčanům nápad, že když
odpadek nevznikne, nemusí se ani vyhazovat. Stačilo věc zamítnout ještě dřív, než se vůbec použije. Lidé
měli z představy, že by měli v Blahobytu o tolik méně odpadu, než doposud, takovou radost, že si v
království otevřeli obchod, kde se prodávaly všechny dobroty a další věci bez obalů. Tenhle obchod vede až
do dnešního dne pan Nenasyta.
Jakmile se Blahobytčané začali zajímat nejen o obaly a odpadky, které se na ně lepily, ale i o to, aby se v
Blahobytu dobře žilo (jeden druhému předávali tři rady, děti vymýšlely, jakou svačinku si připravit do školy,
aby v ní bylo co nejméně obalů), mohli si svoje svoje huňaté svetry sundat a složit je do skříně.
Díky tomu, že každý poznal o kousek víc sám sebe a svoje zvyky, měl každý o kousek víc chuť objevovat
království Blahobyt. A tak se mnohým Blahobytčanům otevřely nové cesty a cestičky (třeba ty k pramínku v
lese), které byly do té doby zapadané odpadky a věcmi, které nikdo nepotřeboval. Ve skříni složený huňatý
svetr tak už jenom každé ráno zdravil svého majitele a připomínal mu, že každý z nás může něco změnit,
když bude chtít.
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3. hodina
3. REFLEXE: ŽÁCI SI ZREFLEKUTJÍ POHÁDKU A ZÁKLADNÍ 3 RADY, JAK
PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADU A DOKÁŽÍ ŘÍCT KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD.

3.1 MALOVÁNÍ
ČAS: 25 min
KDE: v lavicích
POMŮCKY: Obrázky evokující postavy nebo důležité události v příběhu k domalování,
volné papíry
CO: Žáci dostanou možnost vybrat si a domalovat takový obrázek, ke kterému mají nejsilnější
vzpomínku z příběhu. Mohou také malovat na prázdný papír.
POZNÁMKA: Aktivitu můžeme začít evokací se zavřenýma očima: “Jaká je první věc, postava
nebo příhoda, na kterou si z příběhu vzpomeneš? Co se Ti zdálo v příběhu
nejdůležitější/nejzábavnější?”
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3.2 GALERIE
ČAS: 10 min
KDE: v kroužku
POMŮCKY: Obrázky žáků
CO: Žáci položí na zem své obrázky a vytvoří tak společnou galerii. Můžeme žáky vyzvat, aby
obrázky srovnali tak, jak šly postupně události v příběhu za sebou. Společně tak příběh
převyprávíme. Důraz klademe zejména na 3 Z, které máme stále vypsány na tabuli a znovu je
můžeme připomenout zvukovým signálem.
POZNÁMKA: Obrázky mezi sebou neporovnáváme ani nehodnotíme. Každý výtvor je unikátní
umělecké dílo a zaslouží si své místo v galerii.
OTÁZKY: Co se Ti honilo hlavou, když jsi obrázek maloval/a? Proč jsi se rozhodl/a právě pro tuto
šablonu? Připomněl Ti něco některý z obrázlů Tvých spolužáků?

3.3 REFLEKTIVNÍ ROHY
ČAS: 10 min
KDE: v prostoru třídy
CO: Vysvětlíme žákům, že se budeme ptát na otázky a oni se místo odpovědi rozeběhnou do
různých rohů třídy.
OTÁZKY:
Víš, jak si připravit svačinku, kde bude méně obalů?
R1) Netuším,
R2) Vím co dělat a mám nápad(y),
R3) Mám svoji vlastní odpověď (Jakou?)
Máš chuť vyprávět o pohádce, až přijdeš domů?
R1) Ne
R2) Už se těším, až se o něj podělím
R3)Mám svoji vlastní odpověď (Jakou?)

Pokud jste zvyklí s Vašimi žáky pracovat se zpětnou vazbou navrhujeme i otázku
“Co bys poradil/a, aby to byl dnešní program ještě lepší?” (žáci mohou to jak se jim program líbil
vyjádřit svým tělem na škále teploměru: program se mi nelíbil - jsem nízko země, program se mi
líbil - jsem co nejvýš to jde).
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