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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30|minut

45 minut

klubovna

kdykoliv

maximálnø 15

12–14 let

Chránøná území v éR
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k uêení, k įešení problémŃ, obêanská.
Konkrétní cíl:|||
Poznání systému ochrany pįírody v éR, prohloubení znalostí o chránøných územích v okolí
bydlištø.
Motivace:||| Víme, kde je v našem okolí chránøné území? Zkuste zapátrat, zda ten nebo onen strom na námøstí
není pįírodní památka. A co to znamená? Kdo takových chránøných území najde víc? Máme v éR také nøjaké národní
parky? Byli jste tam nøkdy?
Potįeby:||| Mapa okolí, papír, tužka, vyrobené mapky chránøných území.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Vyhledej a napiš
Bøhem schŃzky si povídáme o tom, jaké typy chránøných území v éR máme:
Je jich celkem šest: národní park (4 NP v éR), chránøná krajinná oblast (25 CHKO v éR), národní pįírodní rezervace
(110 NPR v éR), národní pįírodní památka (102 NPP v éR), pįírodní rezervace (750 PR v éR), pįírodní památka
(1180 PP v éR). První dva typy (NP a CHKO) jsou rozlohou velké (velkoplošné), ty ostatní maloplošné.
Také diskutujeme o tom, jaký význam tato území mají, jak se v nich má êlovøk chovat, co naopak dølat nesmí a|proê...
Každé dítø má za úkol do pįíští schŃzky najít, kde se v okolí jeho bydlištø (v okrese, v kraji) nachází chránøné území
a|jak se jmenuje. MŃžeme poradit, že tyto informace by møly být na webových stránkách každého kraje.
Na pįíští schŃzku pįineseme mapu kraje (okresu, okolí) a do ní špendlíky êi ˬxou oznaêujete jednotlivá chránøná
území. Následuje debata, zda už jsme nøkterou navštívili.
Více informací lze nalézt na cs.wikipedia.org a také na webech jednotlivých krajŃ.
Natura 2000
Kromø národních chránøných území existují i nøkteré mezinárodní systémy. Jedním z nich je Natura 2000, což je
soustava chránøných území evropského významu. Je urêena k ochranø nejvzácnøjších a nejvíce ohrožených druhŃ
živoêichŃ, rostlin a nejvzácnøjších pįírodních stanovišĹ na území Evropské unie. Cílem Natury 2000 není vylouêit vliv
êlovøka, zakázány jsou jen takové êinnosti, které mají negativní vliv. Soustava je tvoįena dvøma typy území: ptaêími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
Každé dítø má za úkol do pįíští schŃzky zjistit, zda se v okolí bydlištø (v okrese nebo v kraji) nachází území zaįazené
do tohoto systému a jak se jmenuje. Dalším úkolem mŃže být také najít a nakreslit logo soustavy Natura 2000.
Více informací lze nalézt na webu www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php, na stránce drusop.nature.cz/ost/
chrobjekty/evl/index.php lze nalézt evropsky významné lokality podle místa (kraje, møsta, okresu) a souhrn informací
nabízí také cs.wikipedia.org.
Slepé mapky
Pįedem si pįipravíme mapky všech národních parkŃ (Krkonošský národní park, NP Šumava, NP Podyjí, NP éeské
Švýcarko) a jejich znaky (lze najít na jejich oˬciálních webech). Úkolem družstev je pįiįadit jednotlivým územím jejich
znak a v mapø éR oznaêit, kde se který park nachází.
Na tuto êinnost lze navázat v soutøži Pionýrská stezka.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Poznání a Pravda.
Moje poznámky:|||
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U døtí s mentálním postižením dbáme na to, aby pracovaly ve skupinø,
vedeme skupinu k tomu, aby takovému dítøti dala prostor a „nesebrala“
mu to, co ví. Zpravidla jsou to informace o nejbližším okolí, místu, které zná dítø z výletu. Myslíme také na to, aby byl
k dispozici i nøjaký jednodušší úkol, který je pro dítø s mentálním postižením splnitelný, to platí zejména tam, kde je
hlavní náplní uplatĢování znalostí. Naopak døti výraznø nadané nøkdy musíme trochu brzdit, nechat je napį. doplnit
to, co ještø nebylo įeêeno.
Moje poznámky:|||
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