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Vymezení cíle: 
 Zapojit se do aktivit letošního Týdne Země je letos pro pedagogy a školy výrazně jednodušší, než 
tomu bylo v předchozích letech. Zatímco dosud jsme se snažili, aby aktivní učitelé umožnili svým žákům a 
studentům co možná nejširší seznámení s vybraným problémem, letos máme jiný cíl: nehonit mnoho zajíců 
současně, ale jasně vymezit téma a díky málo pracným (ale přesto účinným) aktivitám zapojit co největší počet 
škol. Nejde nám o kvantitu na úkor kvality, ale o vyvolání širšího zájmu o téma: u pedagogů, žáků a 
studentů, ale letos především u rodičů. K tomu chceme využít i načasování všech aktivit do jediného týdne, 
většího zapojení regionálních médií (rádio, noviny), či dotazníku pro rodiče, který může pomoc pojmenovat 
největší problémy a snad i pomoci ke zlepšení.. 

Téma: Doprava a sdílení veřejného prostoru (zejména ve městech) 
 Téma dopravy – především automobilové – se dotýká osobně snad každého z nás. Bez ní si dnešní 
svět ani nejde představit – jsme na ní prostě závislí. Omezíme proto téma automobilismu a dalších druhů 
dopravy především na ty problémy, které se bezprostředně a viditelně dotýkají zdraví a životní pohody 
obyvatel měst, především dětí, a na hledání zdravějších a udržitelnějších alternativ. 
 Toto téma rozhodně není v našem regionu nové a vzhledem k rozdílným zájmům uživatelů 
městského prostoru – řidičů, cyklistů, seniorů, rodičů a jejich dětí a dalších -  se často neobejde bez emocí. 
Potřeba účelně členit a organizovat městský prostor se stala nezbytností.  
 Řada věcí se daří i ku  prospěchu těch slabších uživatelů městského prostoru – cyklistů, pěšáků a 
hlavně dětí (v MB například rekonstrukce křižovatky Na Podolci v rámci projektu Bezpečné cesty do škol, nové 
cyklostezky a bezpečnější přechody pro chodce, dobrovolníci hlídající na přechodech u škol a další). Většinově 
ale stále pokračuje do budoucna neudržitelný trend uvolňování městského prostoru autům – zcela opačný směr, 
než jakým se vydává většina měst vyspělé Evropy: přizpůsobovat město chodcům a cyklistům, kteří potřebují 
mnohem méně prostoru a jsou nehluční a bez emisí..  
 Je na nás, abychom si uvědomili důsledky současných trendů a nezdravých automobilistických 
návyků a pomohli i našim dětem položit si otázku, v jakých městech chtějí v dospělosti žít a co pro to mohou 
udělat. 
 

Pojmenování problému 
 Propletenec problémů, souvisejících s dopravou a sdílením veřejného prostoru je tak zamotaný, že 
bychom popsali mnoho stránek ve snaze je pojmenovat. To zde dělat nebudeme. Řadu údajů a argumentů 
najdete v oddíle Nevozte nás do školy autem - Pár řádek pro rodiče: 
  
Pro orientaci je tu rozdělíme zcela prakticky na 3 hromádky:  

1. Jaké důsledky má návyk cestovat všude autem pro dítě? 
2. Jak návyk používat auto ke každodenní dopravě ovlivňuje okolí? 
3. Jaké zdravější a ohleduplnější alternativy můžeme podporovat? 

 
 Než bychom je tu složitě popisovali a rozebírali, znázorníme je pouze ve zjednodušeném heslovitém 
jednoduchém schématu: 

Návyk vozit děti všude autem – důsledky pro dítě: 
→ snížená otužilost vůči počasí → větší náchylnost k infekcím a alergiím  
→ nižší samostatnost a zodpovědnost → menší psychická odolnost  
→ menší vnímavost vůči okolí a jeho proměnám (roční doby, rostliny, ptáci..) 
→ méně času stráveného s kamarády cestou do školy 
→ nedostatek každodenního pohybu → malá fyzická zdatnost → vyšší pohodlnost, lenost → menší zájem o 

pohybové aktivity a trávení času venku → méně času stráveného s kamarády spontánními hrami venku → 
nižší empatie a sociální dovednosti  

→ nedostatek zkušeností s jinými dopravními prostředky → fixace auta jako jediného možného dopravního 
prostředku po zbytek života 

 

Návyk používat auto ke každodenní dopravě po městě – důsledky pro okolí: 
→ zhoršování dopravní situace ve špičkách 
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→ snížení pocitu bezpečí pro cyklisty a chodce (především pro děti) → víc dětí rodiče raději vozí autem + děti 
mohou trávit méně času spontánními hrami venku s kamarády… 

→ obtěžování ostatních hlukem, emisemi a prachem → větší náchylnost k infekcím a alergiím… 
→ obsazení velkého prostoru pro pohyb i parkování na úkor ostatních → zmenšování ploch zeleně a volného 

prostoru např. pro hraní dětí → děti mohou trávit méně času spontánními hrami venku s kamarády… 

Hledání vhodnějších alternativ: 
- podpora a propagace pěší chůze a cyklodopravy u dětí i dospělých + zlepšování podmínek pro ně 
- zvyšování bezpečnosti a pohodlí chodců a cyklistů: retardéry, zvýrazněné přechody, cyklostezky a další 

dopravní opatření 
- motivace a získávání zkušeností dětí i dospělých s jinými druhy dopravy 
- motivace dětí k trávení času venku a ve společnosti kamarádů: osvěta rodičů, vytváření bezpečného a 

atraktivního prostředí… 
- vyvolání diskuse o prioritách městského prostředí a rovnosti práv jeho jednotlivých uživatelů 
 

Většina následujících aktivit je zaměřená buď na uvědomění si některých problémů a jejich důsledků, 
nebo se snaží směřovat k jejich řešení.  

Jaké aktivity projekt nabízí a pro koho jsou určeny? 
 Tím nejjednodušším způsobem zapojení celých základních a středních škol je účast v Soutěži o 
zelenou koloběžku. Ta by měla být uvedena či doprovázena dalšími aktivitami k pochopení problémů dopravy 
a sdílení prostoru. V tomto materiálu jich najdete celou řadu pro 1. a 2. stupeň ZŠ i pro středoškoláky, pro 
většinu vyučovacích předmětů. Každá aktivita se obrací k tématu z trochu jiné strany, netvoří ale ucelenou řadu 
a mohou být voleny libovolně.  
 Vaší pozornosti doporučujeme nabídku čtveřice dílen, které mohou v jednom dopoledni 
pedagogové Ekocentra ZAHRADA realizovat s Vašimi staršími žáky či studenty přímo u Vás ve škole. Žáci a 
studenti jakéhokoliv věku mohou také vytvořit obrázek či text pro výstavu, co by chtěli ve svém městě změnit, 
aby se v něm cítili bezpečně a mohli dělat venku to, co je baví (aktivita Ukaž dospělým, jak si to představuješ 
Ty! ). Pro teenagery by měla být atraktivní výtvarná soutěž Potřebujeme Tvé nápady!, kterou pro ně můžete 
ve škole vyhlásit, i když mezi kolegy nemáte zapáleného výtvarníka.  
 Přestože jsou letošní téma a aktivity vhodné především pro obyvatele a dojíždějící do měst, věříme, 
že i venkovský pedagog najde v desítce následujících aktivit (většinou na 1-2 vyučovací hodiny) ty, které se 
týkají problémů vaší obce a žáků. 

Co budete odevzdávat do Ekocentra ZAHRADA 
Všechny výstupy, které vytvoříte  rámci projektových aktivit, můžete vystavit či dále využít ve škole dle 
vlastního uvážení.  
Do Ekocentra ZAHRADA doručíte pouze:  

- záznamové tabulky Soutěže o zelenou koloběžku spolu s dotazníky od rodičů, 
- práce žáků a studentů na výstavu v rámci aktivity Ukaž dospělým, co chceš Ty!, 
- návrhy žáků a studentů do výtvarné soutěže Potřebujeme Tvé nápady! 

Načasování projektu – kalendář 
Školní aktivity – Soutěž o zelenou koloběžku a další – proběhnou na všech zúčastněných školách v týdnu 
26.- 30.3. Synchronizace škol je důležitá, aby účinek akce mohl být zvýšen regionálními médii, které budou 
právě v uvedeném týdnu věnovat tématu udržitelné dopravy a sdílení veřejného prostoru ve městech zvýšenou 
pozornost. Materiály ze škol musejí pořadatelé ve vymezeném čase zpracovat, aby byly k dispozici na 
Zeměfestu 14.4., následující týdny navíc komplikují velikonoce a prázdniny. 
 
Kalendář aktivit Týdne Země Mladoboleslavska 2012 (pro školy) 
 

• 20.2.: Informační schůzka pro pedagogy v Ekocentru ZAHRADA 
• do týdne: Informovat vedení školy a ped. sbor o Soutěži o zelenou koloběžku a dalších aktivitách Týdne 

Země (argumenty najdete v popisu aktivity ☺).  
• do 13.3.: Potvrdit do ekocentra účast školy v Soutěži o zelenou koloběžku a nahlásit počet žáků  školy 

po třídách (pro počet kopií informačních dopisů a dotazníků rodičům) 
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• do 16.3.: Ujasnit si ve škole, které aktivity v týdnu 26.-30.3. uskutečníte, informovat o nich žáky a studenty 
a zveřejnit zadání soutěže Potřebujeme Tvé nápady! 

• do 16.3.:  Rezervovat si v ekocentru termín realizace čtveřice dílen ve Vaší škole, pokud o ně máte 
zájem. V následujícím týdnu nechat studenty zapsat do jednotlivých dílen a organizačně je připravit 
(prostory, vybavení, pedagogové – podrobnosti u popisu aktivity) 

• do 22.3.: Dostanete do školy informační dopisy k Soutěži o zelenou koloběžku pro rodiče 
• do 22.3.: Připravit záznamové archy Soutěže o zelenou koloběžku pro všechny třídy (nakopírovat, 

nadepsat názvy tříd a ped sboru). 
• 23.4. Vysvětlit d ětem pravidla Soutěže o zelenou koloběžku a předat jim dopisy pro rodiče, třídním 

učitelům rozdat nakopírované záznamové archy pro jejich třídu, ty pro pedagogy vyvěsit ve sborovně 
(doporučujeme krátkou ranní operativní poradu ped. sboru) 

• 26.-30.3.: Probíhá záznam způsobu dopravy ve všech třídách a v ped. sboru (!) a ostatní aktivity 
v jednotlivých třídách. 

• 28. a 29.3.: Připomenout dětem blížící se termín (30.3.) vrácení vyplněných dotazníků od rodičů  a 
odevzdání prací na výstavu Ukaž dospělým, co chceš Ty!  a do výtvarné soutěže. 

• 30.3.: Ukončení soutěže: zajistit sečtení a podepsání záznamových tabulek třídními učiteli a  jejich 
shromáždění spolu s vrácenými dotazníky rodičů a podepsanými pracemi dětí na jednom místě. 

• 30.3. či 2.4.: Kontrola : podepsání záznamových archů učitelů ředitelem školy, kontrola kompletnosti 
záznamových archů za celou školu. 

• 2.4. do 16:30: Odevzdání všech výstupů za celou školu (Zelená koloběžka, Ukaž dospělým, co chceš Ty! a 
do výtvarné soutěže) do Ekocentra ZAHRADA. 

• 10.4.: Školy obdrží souhrnné výsledky soutěže a domluvíme s vítěznou školou podrobnosti vyhlášení a 
předání ceny. 

• 14.4. 14 -18h.: Zeměfest na Výstavišti v MB: veřejné vyhlášení výsledků Soutěže o zelenou koloběžku a 
předání cen a volba nejúspěšnějších návrhů výtvarné soutěže. 

• 16.-20.4.: Přednášky a akce pro pedagogy, rodiče a veřejnost v rámci Týdne Země 
• 23.-27.4.: Studentské jamování na Karmeli  
• Do konce dubna: zveřejnění sumáře informací z dotazníku pro rodiče a předání vedení města 

Aktivity pro školy 
 U každé z následujících aktivit je uveden stupeň školy pro který je vhodná, vyučovací předměty, ve 
kterých se dá nejlépe využít a přibližná doba trvání ve vyučovacích hodinách. 
Vedení školy a pedagogové by se měli společně domluvit na zapojení celé školy do Soutěže o zelenou 
koloběžku a zdali mají zájem o dílny ekocentru ve škole. Ostatní aktivity, včetně vyhlášení výtvarné soutěže si 
mohou rozdělit jednotliví pedagogové, bez nutnosti vzájemné kooperace. 
 

Nevozte nás do školy autem! Soutěž o Zelenou koloběžku 
Celé ZŠ a SŠ , organizačně jednoduché, nekrátí výuku!  
Repríza úspěšné meziškolní soutěže, do které se v září 2009 zapojilo15 škol a přes 3 000 žáků a studentů 
z Mladoboleslavska. Princip je velejednoduchý, pracnost a ztráta času minimální: všechny děti i pedagogové 
z celé školy si ve stejném týdnu zaznamenávají do připravené tabulky (v příloze) způsob, jakým cestovali do 
školy. Cílem je, aby jich co nejméně cestovalo do školy autem. Po týdnu se výsledky sečtou a odevzdají do 
Ekocentra ZAHRADA, které  pak vyhlásí nejúspěšnější školu a předá jí zelenou koloběžku – symbol šetrné 
dopravy (volíme kvalitní model, který uveze i pana ředitele – na gymnáziu v Mn.Hradišti, kde ji vyhráli 
v r.2009, na ní jezdí dodnes). Celá nejúspěšnější třída z vítězné školy navíc ještě získá celodenní volnou 
vstupenku na koupaliště v Mladé Boleslavi. 
Pro větší motivaci pedagogů k cestování do školy bez auta má každá jejich cesta autem pětkrát větší hodnotu, 
než u dětí. 
Volíme záměrně tuto jednoduchou a bezpracnou formu soutěže, protože bychom byli velmi rádi, kdyby se do 
letošní soutěže o zelenou koloběžku zapojilo co nejvíce celých škol z Mladoboleslavska. Hlavním smyslem 
soutěže je totiž otevřít co nejširší diskusi o udržitelné dopravě a především o neblahých důsledcích denního 
dojíždění autem na fyzickou kondici, zdravý vývoj a rozvoj samostatnosti dětí. Tím, že se celá Vaše škola zapojí 
do Soutěže o zelenou koloběžku, pomůže především svým žákům.. 
Proto jsme připravili informační dopis pro rodiče zapojených žáků, který všem zúčastněným školám dodáme 
v potřebném počtu, aby byli rodiče včas informováni a pochopili smysl celé soutěže. Součástí dopisu rodičům je 
i krátký anonymní dotazník, který má za úkol zmapovat a snad i pomoci zlepšit podmínky pro samostatný 
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pohyb dětí a jejich pobyt venku (najdete je v příloze). Souhrnné výsledky z něj zveřejníme, ty z Boleslavských 
škol navíc poskytneme i vedení města, jako podklad k navržení vhodných opatření. 
 

Metodika k aktivit ě a harmonogram 
Zásadní pro zapojení celé školy je přijetí myšlenky vedením školy a většinou pedagogického sboru. 
Směrem k rodičům zvýrazňujeme hlavně argumenty o negativním vlivu denní dopravy autem na fyzickou 
kondici, rozvoj samostatnosti a odolnost dovážených dětí, spíše než na všeobecně známé nevýhody přebujelého 
automobilismu (prach, smog, hluk, nebezpečí pro chodce a cyklisty, zábor prostoru pro auta v pohybu i 
v klidu..). Podobná argumentace by mohla platit i na Vaše kolegy a vedení školy.  
Soutěž proběhne ve všech zúčastněných školách ve stejném týdnu: 26.-30.3.2012. Abychom nechali pro rodiče 
Vašich žáků vytisknout potřebný počet informačních dopisů a dotazníků, potřebujeme co nejdříve upřesnit 
jejich počet (nejpozději v úterý 13.3. po jarních prázdninách!). Vytištěné dotazníky Vám dodáme tak, abyste je 
mohli nejpozději v pátek 23.3. rozdat  prostřednictvím žáků rodičům. 
V týdnu od 19.3. nezapomeňte nakopírovat záznamové tabulky (najdete v příloze i v elektronické verzi pro 
případné vyplnění jmen žáků na počítači) a rozdat je třídním učitelům s poučením, jakým způsobem se mají 
vyplňovat. Nezapomeňte na tabulku i pro pedagogický sbor. 
V týdnu 26.-30.3. proběhnou záznamy ve všech třídách i u pedagogů. Prosíme zapisovat pedagogy do společné 
tabulky, nikoliv k dětem ze svých tříd – stává se u 1.stupně. Komplikuje nám to pak souhrnné sčítání. 
Ve středu a ve čtvrtek 28. a 29.3. připomeňte dětem blížící se páteční termín vrácení vyplněných dotazníků od 
rodičů. 
V pátek 30.3. zajistí třídní učitelé sečtení údajů v tabulce své třídy a podepsané odevzdají na určené místo apolu 
s navrácenými dotazníky od rodičů. Ředitel/ka školy ověří, že jsou tabulky ze všech tříd pohromadě a svým 
podpisem pod záznamovou tabulku pedag.sboru potvrdí správnost a úplnost údajů. 
V pondělí 2.4. do 16:30 je nutné odevzdat kompletní záznamové tabulky a vrácené dotazníky najednou za celou 
školu. 
V úterý 10.4. po Velikonocích zašleme školám souhrnné výsledky soutěže a domluvíme s vítěznou školou 
podrobnosti vyhlášení a předání ceny. 
Během dubna zveřejníme na MB-eko.cz sumář anonymních údajů z rodičovských dotazníků a 
z mladoboleslavských škol jej předáme primátorovi města. 
 

Projektové dílny realizované pedagogy Ekocentra Zahrada ve Vaší škole 
8.-9. roč. ZŠ, SŠ / 4 hodiny / v rámci aktivit Týdne Země je poskytujeme školám v MB zdarma 
Nabídka čtveřice dílen, které na základě objednávky školy realizují lektoři Ekocentra ZAHRADA s vašimi žáky 
či studenty. Dílny jsou připraveny pro 2 třídy jednoho ročníku (40-60 dětí), trvají 4 vyučovací hodiny a mohou 
se uskutečnit ve vaší škole, nebo v Ekocentru ZAHRADA v týdnu 26.-30.3.2012. Termín je nutno domluvit co 
nejdříve.  
 

Stručné popisy dílen: 
1. Město pro lidi!:  Navrhni zm ěnu   

Kolik je ve městě míst, která jsou ošklivá, nebezpečná nebo nevyužitá. A přitom by třeba stačil jeden dobrý 
nápad a mohla by se změnit k nepoznání. Vyber si nějaké konkrétní místo a navrhni, jak by se dalo 
vylepšit! Tvůj návrh představíme veřejnosti na výstavě Město pro lidi a můžeš ho přihlásit i na studentské 
jamování (http://www.zmmb.cz/). 

 
2. Městem v kůži handicapovaných 

Vyzkoušej si na pár hodin na vlastní kůži, s jakými překážkami se ve městě potýká slepec, vozíčkář či 
maminka s kočárkem. Zkusíš si přitom i roli reportéra a herce, kteří připravují televizní reportáž. 
 

3. Bike – friendly school 
Jezdíš rád na kole? Jenže jezdit na něm do školy se dá těžko, protože…  
Pomoz najít ty důvody, které Ti znepříjemňují či znemožňují jezdit do školy na kole. Není to beznadějné, 
společně třeba něco dokážeme změnit! 
 

4. Hledáme originální nápady! 
Máš dobré nápady a výtvarný talent? Navrhni potisk trička nebo placky na batoh, které přesvědčí lidi, aby 
ve městě ostatní neotravovali autem, ale chodili víc pěšky nebo jezdili na kole. Pozor, je to soutěž: Tvůj 
návrh může vyhrát! 

 

Organizace dílen: 
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Asi týden před termínem dílen je nutno studenty informovat a zorganizovat rozdělení do jednotlivých dílen: 
dílny by měly být rovnoměrně obsazeny stejným počtem studentů, nejlépe na základě jejich vlastní volby (např. 
formou vyvěšení zapisovacího archu s počty volných míst pro všechny dílny, vyvěšeného v předem stanoveném 
čase). 
Dvě třídy z jednoho ročníku absolvují nejprve 1 úvodní hodinu (po celých třídách, potřeba možnosti promítání: 
dataprojektor + zatemnění)  
Poté se skupiny rozdělí a přesunou do prostorů, kde stráví zbytek dílen: 3 učebny, 1 vybavenou dataprojektorem 
s možností připojení na internet. Skupina č.2 se vydá do terénu v doprovodu 1 lektora ekocentru a 1 pedagoga 
školy, učebnu nutně nepotřebuje. Během dílen uvítáme přítomnost 2 pedagogů z Vaší školy (1 jako doprovod 
pro venkovní aktivitu, 1 jako technická pomoc pro zbylé 3 dílny a pro fotodokumentaci). 
 

Výtvarná soutěž: Potřebujeme Tvé nápady!   
8.-9. roč. ZŠ, SŠ:  VV, ČJ, Inf, mediální výchova  /   1-3 hodiny 
Cíle: Pojmenovat alespoň některé výhody dopravy pěšky či na kole a 
negativa přebujelého automobilismu. Rozvíjet tvořivost, schopnost 
vcítění a dovednost formulovat účelový text. Kultivace výtvarného 
projevu. Motivace starších žáků a studentů propagovat šetrné a zdravé 
způsoby dopravy po městě: chůzi a jízdu na kole. 
Výstup: Výtvarný návrh trička či placky, propagujících pěší chůzi či 
jízdu na kole.  
 
Tuto aktivitu je možné realizovat i jako jednu ze čtveřice dílen 
Ekocentra ZAHRADA pro studeny SŠ a žáky 8.-9. ročníků ZŠ 
přímo ve vaší škole. 
 
Následující plakátek slouží pro vyhlášení soutěže ve škole (v příloze ke 
kopírování), vhodné doplnit zvýrazněnou informací do kdy a komu mají 
návrhy odevzdávat + vyvěšením následujících podmínek soutěže spolu 
s plakátkem. 
 
Podmínky soutěže „Potřebujeme Tvé nápady“! 
Navrhni originální krátkou, ale „fakt hustou“hlášku, která bude propagovat chození pěšky nebo jezdění na kole 
a zpracuj ji jako výtvarný návrh  

- na placku o průměru 25 mm (k připnutí na čepici, mikinu, batoh..), nebo 
- na přední stranu trička  

Můžeš samozřejmě navrhnout obojí.  
Všechny návrhy, které splní požadavky soutěže (doporučujeme přečíst pozorně!) a dostanou se k nám včas, 
vystavíme na facebooku Ekocentra ZAHRADA. Tam si je budou moci prohlédnout Tví kámoši a dát jim svůj 
hlas. Z těch nejlepších pak návštěvníci Zeměfestu 14.4. vyberou svým hlasováním nejúspěšnější návrhy na 
placku a tričko a jejich autoři dostanou odměnu: 5 triček či 20 placek vyrobených podle vlastního návrhu. Ty 
nejúspěšnější navíc nabídneme k prodeji i dalším zájemcům (bez zisku, za výrobní cenu) a všechny smysluplné 
a neurážlivé hlášky použijeme na design „Zeleného auta“:  
 

Požadavky na odevzdané návrhy triček a placek: 
- Návrh propaguje dopravu pěšky či na kole, nebo upozorňuje na negativa automobilismu. 
- Autor návrhu je starší než 13 let. 
- Každý autor může přihlásit do soutěže maximálně 3 návrhy trička a 3 návrhy placky. 
- Návrhy nesmí být urážlivé, rasistické či sexistické ani používat vyloženě sprostá slova či symboly. 
- Předložené návrhy musí být vlastní, tzn. že nesmí kopírovat již existující grafiku (např. z webu), ani 

jakýkoliv prvek, který by mohl podléhat autorským právům. 
- Každý návrh musí být čitelně doplněn údaji o autorovi: jméno a příjmení, adresa bydliště, věk a funkční 

kontakt (telefon, mail). Můžeš doplnit i své umělecké jméno, kterým chceš své návrhy označit (vydaná 
prodejní trička budou doplněna drobným potiskem „Designed by + jménem autora“). 

- Nepoškozené návrhy musejí být odevzdány či doručeny do Ekocentra ZAHRADA, Jaselská ul.1119, 
29301 Mladá Boleslav, zahrada@ddm-mb.cz  nejpozději v pondělí 2.2.2012 do 16:30 hod. 

Požadavky na provedení návrhů: 
Návrh placky: 
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- návrh zpracovaný na bílý podkladový papír do kruhu o průměru 20cm, nebo elektronicky …parametry 
soubosru!!! – křivky/rastr/formát/velikost… + stejný návrh zmenšený na průměr placky (zjisti!) – vše 
musí zůstat srozumitelné a čitelné i ve skutečné velikosti. 

- Odevzdáváš tedy dva návrhy: velký a zmenšený do skutečné velikosti. 
- Jiné, než kruhové návrhy budou vyřazeny. 

 
Návrh trička:  

- Grafický návrh potisku přední strany trička zpracovaný na bílý podkladový papír velikosti maximálně 
A3 (návrh může být vytvořen buď ručně na papíře, nebo v počítači, ale kromě elektronické verze 
potřebujeme aspoň 1 výtisk návrhu ve velikosti 1:1 – lze čistě slepit z více tisků A4). 

- Tvar návrhu může být libovolný, ale jako celek se musí vejít do formátu A3. 
- Obrys trička ve skutečné velikosti (např. vystřižený z balicího papíru) s jasně vyznačeným obrysem, kde 

bude umístěn grafický návrh 
- Odevzdáváš tedy: návrh grafiky + obrys trička se zakreslením umístění grafiky. 

 
Dobrá rada: doporučujeme minimum textu a jednoduchou a srozumitelnou grafiku bez drobných detailů (spíš 
výrazné linie a plochy, než detailní kresbu a stínování.. ). Lidi na to budou koukat zdálky a nebudou mít čas 
studovat detaily.. 
 

Odevzdáním návrhu vyjadřuješ souhlas s pravidly soutěže, s použitím navržené hlášky na „Zelené auto“ 
a použitím svého návrhu pro nekomerční prodej tri ček či placek (návrh může být pro prodejní potisk 
upraven). Zároveň souhlasíš se zveřejněním svého návrhu na facebooku a webové stránce MB-eko.cz s 
uvedením jména a věku autora. 
 

Ukaž dospělým, co chceš Ty! 
1. a 2.stupeň ZŠ, SŠ: VV, ČJ, OV, RV, Z, Inf, prvouka, přírodověda, vlastivěda / 1 – 2 hodiny 
Cíle: uvědomit si, co všechno mohu dělat ve svém volném čase venku a srozumitelně prezentovat, jaké prostředí 
pro to potřebuji. 
Výstup: Výtvarné dílo (obrázek, PC grafika, model) s vysvětlující popiskou, nebo text. 
Pro tuto aktivitu je možné využít pracovní list 3 společnosti Automat – Ulice bez automobilů (viz příloha). 
 
Dospělí jsou někdy zvláštní a pro děti i dospívající je občas těžké je pochopit. Představte si třeba vaše město 
nebo vesnici: dospělí, kteří tam žijí, si zvolí své zástupce, kteří pak rozhodují o tom, co se kde postaví či změní. 
Tváří se přitom, že myslí i na děti, a tak občas někde postaví nějaké ty prolézačky nebo hřiště. Ale vědí 
doopravdy, o co vlastně stojíte? Zeptal se Tě někdy nějaký dospělý vážně, co by pro Tebe a Tvé kamarády bylo 
opravdu nejlepší? Co vám venku ve vašem městě či vesnici chybí a co byste opravdu ocenili, abyste se tu cítili 
bezpečně a mohli dělat to, co vás baví a co vám prospívá? 
Možná těm dospělým opravdu záleží na tom, abyste mohli v bezpečí dělat věci, které sami považujete za 
důležité, jen je zatím nenapadlo se vás na to zeptat. Dejme jim šanci to napravit! Zkus si rozmyslet: 
 
Co děláš, nebo bys chtěl/a dělat VENKU s kamarády nejraději, a co by se pro to muselo udělat ve Tvém 
městě či vesnici? Znázorni to co nejlépe na obrázek s vysvětlujícím popiskem, aby to pochopili i dospělí, nebo 
to čitelně popiš maximálně na 1 stránku A5 textu.. Můžeš vybrat klidně jednu nebo víc činností pro každou 
roční dobu. A dej si záležet – Tvé návrhy vystavíme! 
 
Své texty či obrázky a popisky činností a návrhy změn ve své obci zezadu čitelně podepiš, přiděj i název 
školy a třídu (kdyby dospělí něco nepochopili a potřebovali se Tě zeptat) a odevzdej své třídní učitelce 
nejpozději do pátku 30. března! 
Až se shromáždí všechny návrhy z celé vaší školy, můžete si je ve škole vystavit. Ředitelé z mimoboleslavských 
škol je pak mohou předat panu starostovi, aby se konečně dozvěděl, o co děti a dospívající opravdu stojí. 
Ředitelé boleslavských škol dopraví všechny návrhy do Ekocentra ZAHRADA, kde z nich připravíme výstavu 
pro všechny dospěláky, kteří si je budou chtít prohlédnout. A až je sundáme, předáme je panu primátorovi, aby 
věděl, o co doopravdy stojí boleslavské děti. 
 
 
Metodika k aktivit ě:  
Tuto aktivitu vhodnou pro všechny věkové kategorie (ZŠ i SŠ) lze zadat zcela volně, bez dalšího upřesnění. Pak 
ale získáme – často nereálné – jen obrázky dětských fantazií či studentských recesí. 
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Pokud chceme pomoc dětem či studentům být realističtější, je třeba je trochu usměrnit. Začít můžeme volnou 
sbírkou činností, které děti rádi dělají nebo by dělaly venku (individuální psaní na lepící lístečky či diskuse a 
vytváření seznamů oblíbených činností v malých skupinách,…). Aby se náměty neomezily pouze na aktuální 
roční dobu, lze směřovat jednotlivé skupiny na různé roční období. Snažme se stále usměrňovat děti 
k formulování oblíbených činností, spíš než prostředí. 
Některé náměty se pravděpodobně budou opakovat či překrývat, jednotlivé lepící lístky usnadní třídění a 
manipulaci s nimi.  
Dalším krokem „od fantazie zpátky na zem“ může být společná diskuse nad jednotlivými návrhy (starší žáci a 
studenti mohou pracovat ve skupinách: vybírat si postupně nejpřitažlivější náměty a zhodnotit je podle 
následujících kriterií): zdali je reálný, jaká část dětí by to využívala, zdali ve vaší obci už taková možnost 
existuje, co by bylo potřeba změnit k vytvoření či zlepšení prostředí pro vybranou činnost, které místo by bylo 
nejvhodnější (s ohledem na bezpečí i rušení ostatních obyvatel). 
Následně si může každý vybrat nejzajímavější návrh a vizualizovat ho – jako kresbu, PC animaci, případně 
model, nebo stručně a srozumitelně popsat. Důležité je vytvořené návrhy vystavit, aby o nich mohli diskutovat i 
ostatní – to se neobejde bez vysvětlující popisky autora (popis – možné umístění – co by se pro realizaci muselo 
změnit – autor, třída, škola).  
Návrhy (pouze plošné, ne prostorové modely) žáků a studentů mladoboleslavských (ne přespolních) škol 
rádi zařadíme do veřejné výstavy k Týdnu Země a poté předáme panu primátorovi, aby věděl, po čem 
naši mladí opravdu touží. Jen je musíte doručit do Ekocentra ZAHRADA do pondělí 2.4 s uvedením 
jmen, tříd a škol autorů. 
 
Svůj nápad můžeš zkusit prosadit na Studentském jamování  23.-27.4. na Karmeli. Informace o akci najdeš na 
http://www.zmmb.cz/ 
 

Moje cesta do školy 
1.stupeň ZŠ : Prv, Vl, Čj / 30min 
Cíl: zmapovat, jakým způsobem se děti dopravují do školy 
Pomůcky: barevná plastová víčka, plánek blízkého okolí školy (3. - 5. roč.) 
Výstup: zmapování četnosti jednotlivých způsobů dopravy do školy v podobě jednotlivých řad barevných 
plastových víček nebo v podobě barevně vyznačených cest na plánku okolí školy 
 

Začneme rozhovorem na téma Jak vypadá moje ráno ve všední den. Rozhovor by měl směřovat ke 
způsobu cestování do školy. Většina dětí užívá jeden způsob, některé děti se dopravují více způsoby, vybereme 
ten, který převažuje. Děti si vyberou barevné víčko podle způsobu dopravy do školy (červené- auto, modré- 
autobus, zelené- pěšky apod.) a vyskládají jednobarevné řady např. na koberci, na lavici. 
 
Pracujeme-li s mapou či plánem, mohou žáci ve skupinách (max. po pěti) barevně zakreslit svou cestu do školy 
do plánku a využít k tomu pastelku podle použitého způsobu dopravy (červenou – autem, žlutou- pěšky apod.). 
 
Na závěr této aktivity zřetelně vidíme, jaký způsob dopravy do školy v naší třídě převládá. Následuje rozhovor o 
tom, proč to tak je, proč např. děti, které to mají do školy blízko, se nechávají vozit autem, proč více nevyužívají 
hromadnou dopravu apod. 
 
 
Všední den: jak si ho užíval Tvůj děda?  
3.-9. roč. ZŠ a SŠ: ČJ, D, OV, RV, prvouka, vlastivěda, přírodověda / 2 vyučovací hodiny  
Cíle: Hlubší reflexe způsobů trávení času a přemisťování se během všedního dne, uvědomění si změn 
v životním stylu během 3 generací. 
Výstup: Srovnání (tabulka, text..) 
 
Aktivita vhodná pro žáky ZŠ od 3. ročníku a studenty SŠ.  Aktivitu je vhodné rozdělit do dvou vyučovacích 
hodin s nekolikadenním odstupem, aby děti měly možnost vyzpovídat své rodiče a prarodiče či jejich 
vrstevníky.  

1. Popiš průběh svého typického všedního dne (stačí heslovitě názvy jednotlivé činnosti + kolik času 
s nimi strávíš). 

2. Podrobně se věnuj dvěma částem dne:  
- cestě do školy (jak daleko, jak dlouho, čím a s kým cestuješ), 
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- jak trávíš odpoledne (co, kde a jak dlouho děláš, kolik času strávíš přemisťováním a čím cestuješ, 
kolik času strávíš venku a kolik doma, s kamarády, či sám, kolik času povinnostmi a kolik zábavou…) 

3. Najdi si čas a vyzpovídej aspoň jednoho svého rodiče a jednoho svého prarodiče: zjisti, jak probíhal 
jejich všední den, když byli stejně staří, jako Ty. Zjisti a poznamenej si podrobnosti o tom, jak, čím, jak 
dlouho a s kým cestovali oni do školy, a jak, kde a s kým trávili oni své všední odpoledne, kolik měli 
povinností, jaká byla jejich nejoblíbenější zábava… 

4. Zjištěné informace nějakým způsobem přehledně vyjádři – třeba do velké tabulky, kde ve jednotlivých 
sloupcích pro sebe, svého rodiče a svého prarodiče uvedeš údaje, jak se lišil všední den, cesta do školy a 
běžné odpoledne.. 

5. Aktivita by měla být rozhodně zakončena společnou diskusí nad tím, jak se změnily cesta do školy, 
průběh všedního dne a trávení odpoledne ve třech generacích, a zhodnocením výhod a nevýhod: ?Kdo si 
to užíval nejvíc? Liší se to? Kdo měl lepší podmínky? Kdo strávil nejvíc volného času se svými 
kamarády? Co bys svým rodičům a prarodičům záviděl a co naopak? Co bys ve svém všedním dni 
změnil, kdyby to šlo? A nejde to..?  Na úplný závěr si můžete společně či ve skupinkách zahrát nějaké 
oblíbené hry či kratochvíle svých rodičů či prarodičů.. 

 
K této aktivitě je možné využít pracovní list 4- Reportér z materiálů společnosti Automat (viz příloha). 

 

Spravedlivé město? 
3.-9. roč ZŠ, SŠ: OV, RV, prvouka, vlastivěda, přírodověda / 1 hodina 
Cíle: Uvědomit si jak různorodí obyvatelé ve městě žijí a pohybují se tu, a jaké mají potřeby a požadavky. 
Formulovat pravidla spravedlivého soužití lidí s různými potřebami a zájmy. 
Výstup: Přehled obyvatel města podle jejich zranitelnosti, pravidla soužití ve městě. 
 
Tato aktivita je vhodná především pro ty žáky a studenty, kteří žijí či studují ve městech. 
Jádrem aktivity je společná diskuse, jednotlivé body pro diskusi je možné postupně připravit ve skupinách: 
o Kdo všechno ve městě žije a pohybuje se tu? (Ve výstupu by se nemělo zapomenout na: děti, staré lidi, 

maminky s kočárky, cyklisty, slepce, vozíčkáře, ..) 
o Kdo je nejslabší a nejzranitelnější, a kdo nejsilnější a nejmíň zranitelný? (pokusit se o škálu) Měli by silnější 

brát ohled na slabší, nebo se ti slabší musejí přizpůsobit silnějším? A jak to funguje doopravdy?  
o Kdo zabírá nejmíň a kdo nejvíc místa: srovnat, jakou plochu a jaké upravené prostory potřebují různé druhy 

pohybu ve městě. (Kolik pěšáků, kol, pohodlných laviček či stromů se vejde na 1 parkovací místo = cca 
5x2,5m – odhadněte, vyzkoušejte ve třídě či na chodbě) 

o Jak kdo ovlivňuje ostatní: škodí jim či prospívá a čím? (kdo vytváří hluk, prach, výfukové plyny, ohrožuje 
ostatní, znečišťuje prostředí, kdo vytváří pohodu, chládek, kyslík, chytá prach a tlumí hluk…)  

o Žijí ve městě jenom lidi? (přijdou kromě psů a koček i na stromy a ptáky, jako obyvatele města?) 
o Jak lze dosáhnout toho, aby se ve městě všichni cítili bezpečně a spokojeně a navzájem se co nejmíň 

omezovali? Je prostor ve vašem městě spravedlivě rozdělen mezi jeho obyvatele, nebo jsou někteří 
zvýhodněni a někteří se musejí víc přizpůsobovat? A mělo by se s tím něco dělat? (Kromě „tvrdých“ 
technických a stavebních návrhů by měly zaznít i ty „měkké“ – sociální: ohleduplnost, tolerance, nutnost 
komunikace,…) Výsledkem společné diskuse může být pokus formulovat pravidla soužití ve městě.  

 

Místo, které zabírá jedno auto 
 3.-7. ročník ZŠ: PČ, M, OV / 1 hodina 
Cíl: uvědomit si, že každý dopravní prostředek zabírá ve městě určitý prostor 
Výstup: znázornění prostoru, které zabírá jedno auto a následně znázornění, kolik kol (osob) se na takové místo 
vejde, návrhy řešení „přeautovaných“ ulic města 
Pomůcky: provázek, nůžky, lepenka, staré noviny nebo balicí papír 
 
Začneme rozhovorem:  
Stalo se Ti někdy, že jste s rodiči uvízli v autě v dopravní zácpě? Kde to bylo? Jak na to rodiče reagovali? 
Stalo se, že jste ve městě nemohli najít místo k parkování? Proč bylo všude plno? Jak jste to řešili? Jak na to 
reagovali rodiče? 
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Děti za domácí úkol změří pomocí provázku obvod osobního auta, které mají doma – zjistí přibližnou plochu, 
kterou auto zabírá při parkování. Podobnou plochu si na podlaze ve třídě nebo na chodbě také vymezíme a 
ohraničíme lepenkou na dlažbě, nebo ji vyskládáme z žíněnek, karimatek, podsedáků apod. 
Vejde se na tuto plochu postavit celá naše třída? Zkusíme si to. 
Kolik kol (bicyklů) se vejde na plochu pro jedno osobní auto? Asi nebudeme do třídy kvůli pokusu vozit větší 
množství kol. Stačí, když si na balicí či slepený novinový papír nakreslíme „půdorys“ kola včetně řidítek a 
pedálů a zkusmo papírové obrysy naskládáme na plochu. 
 
V dnešní době se často stává, že se dostaneme do dopravní zácpy nebo nemůžeme v centru města zaparkovat. 
Jsme naštvaní, nervózní, zvláště když někam spěcháme, při hledání volného místa projezdíme mnohem více 
benzínu (nafty), ztratíme spoustu času ... Proč to tak je? Čím je to způsobeno? Mohu to nějak ovlivnit? Existuje 
nějaké řešení? Zkus se nad tím zamyslet a pokus se nějaké řešení navrhnout.  
 
 Na závěr by měl opět zaznít rozhovor o aktivitách, které proběhly. 
 
 

Jaká doprava je nejšetrnější? 
5.-9. roč. ZŠ, SŠ: Fy, M, Z, OV /  1-2 hodiny 
Cíle: získat představu o tom, které dopravní prostředky jsou nejšetrnější. 
Výstup: Osobní karty s údaji o jednotlivých dopravních prostředcích. 
 
Pokud někam cestujeme, potřebujeme tam dopravit jen naše tělo, případně zavazadla.  
Abychom se ale mohli přemisťovat rychleji či pohodlněji, využíváme dopravní prostředky: od sandálů, až po 
Boeing. Během posledního století ale dopravních prostředků mnohonásobně přibylo a zvětšila se i jejich 
rychlost a narostly i vzdálenosti, na které se přepravujeme. Ale každý dopravní prostředek taky něco potřebuje a 
mění: prostor, palivo, výfukové plyny, hluk,… 
 
Aktivita je vhodná pro práci ve dvojicích či skupinách. 
o Vypište všechny u nás běžně používané dopravní prostředky (boty, kolo, auto, bus, vlak, tramvaj, motocykl, 

loď, letadlo). Můžete to pojmout tak, že každá skupinka se bude věnovat jedním dopravním prostředkem a 
vytvoří mu „osobní kartu“ – plakátek, kam ho nakreslí a napíše o něm všechny následující informace. 

o Zjistěte, kolik každý z nich průměrně váží a zapište, jakou hmotnost s sebou člověk přepravuje navíc, pokud 
s ním cestuje (efektní je vyjádření v násobcích hmotnosti lidského těla, férové počítat s průměrnou 
obsazeností, přibližně: auto = 1,3 tuny / 1,4 osob, letadlo = 80 tun / 80 míst, loď (větší jachta = cca 10 tun / 
8 lidí  = ???, autobus = 20 tun / 30 lidí, kolo = 15kg / 1 člověk  vlak = 600tun / 600 lidí, tramvaj = cca 20 
tun / 60 lidí) 

o Zapište k jednotlivým dopravním prostředkům, co všechno POTŘEBUJí, a co MĚNÍ či VYTVÁ ŘÍ, např.: 
Auto potřebuje: 
Široké silnice, kde nikdo jiný nepřekáží / bez překážek 
Čerpací stanice 
Parkovací místa 
Údržbu silnic. Úklid sněhu, posyp solí.. 
Palivo  
Kyslík 
Myčky a servis 
Semafory a složité křižovatky 
Dopravní policii 
 
Auto vytváří / ovlivňuje.. 
Hluk 
Prach (otěr z pneumatik, motoru, převodovky..) 
Škodlivé plyny 
CO2 – skleníkový plyn 
Dokáže snadno zranit či usmrtit člověka nebo zvíře 

 
o Představte společně informace o jednotlivých dopravních prostředcích a porovnejte je:  
o Společně navrhněte, které dopravní prostředky jsou nejšetrnější a které nejmíň – zkuste sestavit stupnici a 

srovnejte s odbornými srovnáními zátěže jednotlivých druhů dopravy a jejich ekologické stopy (= pátračka 
na webu) 
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o Diskutujte, ve kterých případech je vhodné a možné nahradit méně šetrný dopravní prostředek šetrnějším, a 
co tomu brání. 

 
 

Jaký dopravní prostředek máte nejraději?  
3. – 6. ročník ZŠ: ČJ, Prv, Vl, OV / 1 hodina 
Cíl: uvědomit výhody a nevýhody vybraných dopravních prostředků 
Výstup: vypracované pracovní listy – klady a zápory různých dopravních prostředků 
 vypracované pracovní listy – obrázky a popis oblíbených dopravních prostředků 
Pomůcky: PL 1 společnosti Automat – Jaký dopravní prostředek máte nejraději (3 strany)- viz příloha 
 
Jednotlivé minipříběhy dětí (1. str. PL) namnožíme tak, aby nám stačily pro celou třídu, 1 příběh pro 1 dítě. Žáci 
si vylosují 1 kartičku s příběhem a potichu si jej přečtou. Poté se rozejdou po třídě a pantomimou naznačují, 
jaký dopravní prostředek si vylosovali. Žáci se stejným dopravním prostředkem utvoří skupinku, takže se nám 
třída rozdělí na 5 různých skupin s 5 různými dopravními prostředky. Jednotlivé skupinky pak společně dají 
dohromady a sepíší klady a zápory dopravního prostředku (2. str. PL), který si vylosovaly, a své závěry sdělí i 
ostatním formou krátké prezentace. 
Následně si každý žák rozmyslí a samostatně rozhodne, který dopravní prostředek má nejraději, zkusí své 
rozhodnutí krátce popsat a nakreslí obrázek nejoblíbenějšího dopravního prostředku (3. str. PL). 
 

Město potřebuje klimatizaci!! 
8.-9. roč. ZŠ, SŠ: Bi, Př, Fy, Z, VV / 1-2 hodiny 
Cíle: Uvědomit si hodnotu zeleně ve městech. 
Výstup: Vyčíslení ceny ekosystémových služeb zeleně,  vytvoření působivé „reklamy na strom“. 
 
Představte si fasády domů, chodníky, asfaltové ulice a plechové karoserie aut ve městě, rozpálené za horkého 
letního dne. Vedro k zalknutí. Naše města potřebují klimatizaci!! Jinak se v nich v létě nedá slušně žít. 
Vypisujeme výběrové řízení na návrh výkonné klimatizace pro chlazení měst. 
Požadavky na zařízení: 
- Spolehlivý automatický chod bez obsluhy. 
- Naprostá bezhlučnost. 
- Vyrobeno pouze z přírodních plně recyklovatelných materiálů. 
- Životnost zařízení minimálně 50 let. 
- Nízká pořizovací cena. 
- Minimální údržba. 
- Musí fungovat bez dodávky paliva či elektrické energie. 
- Nesmí vylučovat žádné škodlivé zplodiny. 
- Vysoký chladící výkon. 
- Automatická regulace chladicího výkonu podle teploty okolí. 
- Estetický design. 
 
Metodika k aktivit ě 
Pokud se Vám požadavky na městskou klimatizaci zdají nesplnitelné, můžete si ještě chvíli lámat hlavu – 
takové zařízení totiž existuje a je celkem rozšířené: stromy. Kromě všech výše uvedených výhod má strom ještě 
další: v létě stíní a v zimě propouští slunce, pohlcuje prach a hluk, příjemně šumí ve větru a dešti, poskytuje 
úkryt a potravu ptákům a hmyzu, kvete a voní, mění barvu listů během roku,… 
  Tato aktivita na 1-2 vyučovací hodiny by měla umožnit žákům a studentům vnímat stromy novým 
pohledem: jaké služby nám – zdarma a nezištně – stromy poskytují a kolik by nás stálo zajištění stejných služeb 
bez jejich pomoci? 

1. Jako úvod může posloužit výše uvedené zadání na výkonnou klimatizaci pro chlazení rozpálených měst 
(vhodné ukázat jako text, nejen přečíst). 
Požadavek můžeme zadat na konci předchozí hodiny k promyšlení za domácí úkol, nebo (při dostatku 
času) na začátku hodiny dát skupinkám asi 5 minut času na navržení takového zařízení – neřešitelnost 
zadání vytvoří vhodné vyladění pro následující aktivity. 

2. Jaký je rozdíl mezi stromem a slunečníkem? – trocha biologie. 
Pojmenování všech rozdílů (strom je živý, roste, sám se opravuje, je rozložitelný, nemusí se vyrobit, 
díky fotosyntéze uskladňuje sluneční energii,..), především: odpar vody listy, který spotřebovává asi 
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velké množství dopadající sluneční energie ke změně skupenství vody, čímž – na rozdíl od slunečníku, 
který pouze stíní – výrazně ochlazuje a zvlhčuje své okolí. Proto je v létě tak příjemně pod stromy. 
  Tuto aktivitu je vhodné provést jako samostatnou práci ve skupinách, kromě srovnání vlastností 
slunečníku a stromu bude jejím výsledkem připomenutí základů fyziologie rostliny (zejména 
hospodaření s vodou a fantastickou samoregulační funkci desítek průduchů na 1mm2 plochy listu). 

3. Pokus o vyčíslení ceny klimatizačních služeb 1 stromu - trocha fyziky a matematiky. 
Žáci a studenti by s poskytnutím tučně zvýrazněných údajů měli být schopni vypočítat cenu 
klimatizačních služeb stromu: 
Na korunu stromu s průměrem 5m dopadne během 1 letního dne asi 120 kWh sluneční energie.  
1% zachytí fotosyntéza, 5-10% se odrazí jako světlo, zhruba stejně jako vyzářeno jako teplo a stejných 
5-10% ohřeje půdu. Všechen zbytek je spotřebován na odpar vody z listů – kolem 80% dopadající 
sluneční energie. Je-li takový strom dostatečně zásoben vodou (vzrostlé stromy s hlubokými 
kořeny dokážou čerpat vodu z hloubky několika metrů i za suchých dní), odpaří jí za jeden letní 
den přes 100 litrů.  
Na výpar 1 l vody je třeba 2,5 MJ (= 0,7 kWh) energie, tzn. že denní chladicí výkon stromu = 250 
MJ (= 70 kWh) 
(průměrný stálý chladicí výkon stromu během dne je asi 0,7 kW, což je srovnatelné s domácím 
klimatizačními jednotkami a výrazně vyšší než u chladničky) 
Tam kde je povrch holý a není ochlazován vypařováním vody stromy (ve městě), sluneční záření ohřívá 
a vysouší povrch a vytváří stejné mikroklima, jako je na poušti. 
1kWh elektřiny pro pohon klimatizace stojí cca 3,50 Kč, tzn. že jediný strom nám za jeden horký 
letní den poskytne zdarma služby v hodnotě cca 250 Kč, tedy za letní sezonu (cca 100 dní) nám tak 
„daruje“ 25 000 Kč.  

4. Závěr: Jakou cenu má zeleň ve městě? 
Výsledkem dosavadních úvah a výpočtů by mělo být zjištění, že zeleň ve městě je cenná nejen jako 
příjemný přírodní prvek, ale že nám poskytuje nedocenitelné služby: každý strom i keř (trávník pouze 
při dostatku vláhy) chladí a zvlhčuje vzduch, pohlcuje prach, tlumí hluk,… 
Spočítali jsme cenu pouze klimatizační služby, kterou nám poskytuje 1 strom. Pokud bychom 
vyčíslovali cenu služeb stromořadí, zahrádky či sebemenšího parčíku, cenili bychom si zeleně ve 
městech mnohem víc a bránili ji proti postupnému zastavování parkovišti, silnicemi či budovami, ale 
třeba i před zbytečným pokládáním inženýrských sítí (kabelů a potrubí) do zeleně: každý kabel či 
potrubí má vymezené ochranné pásmo, do kterého se sice mohou sázet stromy, ale pouze se souhlasem 
vlastníka sítě.  A ten samozřejmě nestojí o budoucí potíže se vzrostlými stromy, pokdu by chtěl svoji síť 
někdy třeba opravit.. Přitom pokládání sítí třeba do chodníků nic nebrání. 
Bez stromů bude totiž život ve městech skutečně nesnesitelný.. 

5. Žákům a studentům by ke vstřebání tématu pomohlo, kdyby ho mohli zpracovat vlastním způsobem. 
Pokud mu můžete věnovat ještě jednu vyučovací hodinu, je vhodné zadat dvojicím či malým skupinám 
zpracování plakátku - reklamy na strom: třeba s informacemi z „výběrového řízení“ a dětmi 
připravenými obrázky krásy stromů (jako koláž výstřižků či v PC) a vyčíslením služeb, které nám 
stromy poskytují – tiše a skromně, za zpěvu ptáků a vůně květů… 

 
Použity údaje z článku J.Pokorného Inzerát na klimatizaci snů, in: Krasec 15/2010, str. 15. – celý článek 
přetiskujeme v příloze 

 
Navrhni si zajímavou a originální cyklistickou přilbu.  
3. – 9. ročník ZŠ: VV/ 1 hodina 
Cíl: navrhnout originální a zajímavý design cyklistické přilby podle vlastní fantazie 
Výstup: grafický návrh vlastního designu cyklistické helmy. 
K této aktivitě je možné využít černobílou kresbu přilby – pracovní list  2 společnosti Automat– Navrhni 
cyklistickou helmu (viz příloha) 
 

Připravte si na školním dvoře jízdu zručnosti na kole. 
3. – 9. ročník ZŠ: TV/ 2 hodiny 
Cíl: vyzkoušet si na vlastní kůži různá úskalí jízdy na kole a zdokonalit se v jízdě na kole 
Výstup: absolvování jízdy zručnosti  
Seznam možných překážek: 

− slalom mezi kužely 
− hrboly (prkénka položená kolmo ke směru jízdy) 
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− kolejnice (průjezd mezi dvěma latěmi) 
− mostek (přejezd po širším prkně) 
− podjezdová branka 
− jízda v kruhu (např. po kruhu nakresleném křídou) 
− „osmička“ (jízda po „osmičce“ nakreslené křídou) 
− přenášení kelímku s vodou 
− zastavení na metě 

Školní cyklojízdu zručnosti můžete pojmout jako trénink na Zeměfest: v sobotu 14.4. 2012  
od 14 do 18 hodin si může každý do 15 let vyzkoušet svou cyklistickou zručnost v uvedených disciplínách. 
 
Všechny použité pracovní listy vytvořili autoři ze společnosti Auto-mat a jsou k dispozici na jejich webových 
stránkách www.vzdelavani.auto-mat.cz . 
http://vzdelavani.auto-mat.cz/vzdelavaci-aktivity 
 

Užitečné odkazy: 
Ekocentrum ZAHRADA, Jaselská 1119, Mladá Boleslav 29301, www.MB-eko.cz/zahrada, zahrada@ddm-mb-
cz, tel. 326 329 113, Kontaktní osoba projektu: Jan Cindr 
www.vzdelavani.auto-mat.cz 
www.ibesip.cz 
http://scitani2010.rsd.cz (výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2010) 
http://www.cyklostrategie.cz 
www.prazskematky.cz (metodické náměty Bezpečně do školy) 
www.nakole.cz (portál, kde najdete vše o kolech- akce,články, bazar, knihy…) 
www.cykloserver.cz (vše o cykloturistice) 
 

Pár informací z dopravy, které by se mohly hodit: 
 

• Dle údajů oficiální příručky pro cyklistiku Evropské komise lze ve městě na pruhu širokém 3,5m (= 
typický silniční jízdní pruh) přepravit za 1 hodinu: 
kolejovým vozidlem (tramvaj)   22 000 osob 
na kole       14 000 osob 
autobusem      9 000 osob 
autem       2 000 osob 

• 30% veškerých cest automobilem ve městě je kratších než 3 km. 
• Kolo je do vzdálenosti 5 km ve městě obvykle rychlejší než automobil a do 8 km je srovnatelné s 

tramvají či automobilem. Na kole navíc dojedete „od dveří ke dveřím“, kdežto řidič auta většinou musí 
ještě dojít kus pěšky a stráví dost času hledáním místa pro zaparkování. 

• V letech 2007 – 2013 má být v ČR vybudováno celkem 2 525 km cyklostezek s celkovými náklady 4 
128 mil. Kč. (zdroj: www.cyklostrategie.cz) 

• V roce 2010 proběhlo celostátní sčítání dopravy v ČR. Některé zajímavé údaje pro Mladou Boleslav: 
rychlostní komunikace R10 – za 24 hodin tudy projede v průměru 19 083 motorových vozidel 
ulice Jičínská – 14 138 vozidel za 24 hodin 
ulice Jaselská – 4 475 vozidel za 24 hodin 
ulice Ptácká – 7 537 vozidel za 24 hodin 
ulice Průmyslová – 16 395 vozidel za 24 hodin 
(zdroj: http://scitani2010.rsd.cz) 
• Český statistický úřad uvádí tato čísla: 
V ČR k 30. září 2011 žilo 10 548 527 obyvatel. 
V ČR k 31. 12. 2010 bylo evidováno celkem 7 221 943 vozidel, z toho bylo 4 496 232 osobních vozidel. (V 
roce 2007 uvádí Centrální registr vozidel v ČR celkem 4 280 081 osobních vozidel.) 
V okrese Mladá Boleslav k 31. 12. 2010 žilo 122 816 obyvatel. 
V okrese Mladá Boleslav k 31. 12. 2010 bylo evidováno 93 595 vozidel, z toho bylo 59 809 osobních 
vozidel. (zdroj: www.czso.cz) 



 15 

• Počet aut na svět stále roste. Lidé jich používají více než 800 milionů. Dokážeme si ten počet 
představit? Kdybychom tato auta zaparkovali za sebe na rovník, řada aut by obehnala Zemi celkem 70x. 
(zdroj: materiály sdružení Děti Země, www.detizeme.cz) 

• Auto ujede průměrně za rok cca 8 000 km. Celkový roční proběh osobních aut v Čechách činí tak asi 56 
miliard km. (zdroj: materiál ČSOP) 

 
 
Oběti dopravních nehod 
• Auta představují největší nebezpečí, se kterým se v životě běžně potkáváme. Podle přesné statistiky 

dopravní policie každoročně zahyne v důsledku dopravní nehody na Mladoboleslavsku kolem 25 lidí a 
dalších 80 (průměrně) je vážně zraněno, často s trvalými následky. Je to zhruba stejně, jako by každý rok na 
našem okrese díky dopravním nehodám zemřela 1 školní třída a dřív, než 1 žák vyjde základní školu, 
zahynulo tolik lidí, jako je žáků v menší ZŠ. (dle statistiky ČSÚ – údaje do roku 2009) 

• Víc dětí zahyne v autě, než na ulici. 
• Pokud jdeme pěšky, představuje hmotnost našeho dopravního prostředku – bot – asi 1% hmotnosti 

přepravovaného těla. Při jízdě na kole přepravujeme asi 25% své tělesné hmotnosti navíc, auto spotřebuje 
většinu energie na přepravu sebe sama – jeho hmotnost je asi 20x větší, než člověka, která s ním cestuje. Je 
to, jako bychom při každé cestě autem zbytečně vezli dalších 20 lidí. 

• Auto „vydýchá“ během provozu asi 300x víc kyslíku, než člověk za stejnou dobu. K „výrobě kyslíku“, který 
spotřebovává 1 auto během jízdy, je potřeba 5 vzrostlých stromů. 

• Automobily spalováním fosilních paliv a uvolňováním CO2 přispívají významně ke globálnímu oteplování. 
• Parkující auta zabírají prostor, kde by mohly růst stromy a trávníky, být dětská hřiště nebo parky.  
• Na parkovišti zabere 1 auto místo pro 14 jízdních kol. 
• Na výrobu 1 auta se spotřebuje stejné množství energie, jako při výrobě 70 – 100 jízdních kol. 
• Automobilová doprava je významným zdrojem hluku, lidé bydlící či pracující u hlavních ulic neznají ticho. 
• Koncentrace prachových částic, oxidů dusíku a přízemního ozónu jsou v Mladé Boleslavi často vyšší, než 

jsou přípustné limity. Každé (průměrné) auto vypustí za rok 1 tunu emisí! 
• V městském provozu vezou v průměru 2 auta ze tří pouze řidiče. 
• Každý rodič, přivážející své dítě ke škole autem, zhoršuje dopravní situaci a zvyšuje pocit ohrožení 

ostatních dětí. 
• Při přepočtu na přepravené osoby a kilometry vypustí autobus v městské dopravě 9x méně spalin, než 

osobní auta. 
• Děti, které jsou odmalička všude dopravovány autem, stávají se na autě závislé a pohodlné natolik, že se 

vyhýbají jakémukoliv pohybu a fyzické námaze. 
• Dopravní zácpy nevyřeší rozšiřování ulic a zvyšování počtu parkovacích míst, ale omezování průjezdu a 

možnosti parkování v centru, společně s promyšleným systémem hromadné dopravy. 
• Nejšetrnější k životnímu prostředí je cestování pěšky a na kole, z motorových dopravních prostředků vede 

vlak před autobusem, osobní auto dopadá nejhůře. 
• Pravidelná chůze posiluje tělesnou zdatnost, odolnost organismu a psychickou rovnováhu. 
• Nejrychlejší dopravní prostředek ve městě je jízdní kolo. 
• Městská hromadná doprava je v Mladé Boleslavi pro děti do 15 let zdarma. 
 
(Zdroj: Statistika Policie ČR, imisní údaje monitorovací stanice SMBOA, materiály Dětí Země) 
 

Nevozte nás do školy autem! Pár řádek pro rodiče: 
 

• Většina dětí trpí nedostatkem pohybu, klesá jejich fyzická zdatnost a odolnost proti chorobám a roste jejich 
lenost a náchylnost k alergiím. 

• Fyzicky málo zdatné děti tráví víc času doma u obrazovky počítače či televize a minimum volného času tráví 
spontánními hrami se svými vrstevníky, které potřebují pro rozvoj své tvořivosti a schopností komunikace a 
soužití. 

• Nejpřirozenějším a nejsnazším pohybem je chůze. 
• Několik hodin tělocviku či tréninku týdně nemůže nahradit každodenní přirozený pohyb. 
• Rodiče a prarodiče, kteří fungují jako denní taxislužba svých dětí či vnoučat, je připravují o přirozený pohyb a 

rozvoj samostatnosti a pěstují nebezpečný návyk, že jediný dopravní prostředek je auto. 
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• Samostatná cesta do školy – pěšky či hromadnými dopravními prostředky – pěstuje samostatnost dítěte a 
posiluje jeho zdravé sebevědomí. Samostatná cesta nemusí být osamělá – se spolužákem či kamarádem je to 
lepší! 

• Většina dnešních dětí je nesamostatnější, než byli jejich rodiče ve stejném věku. 
• Rodiče často přeceňují rizika samostatného pohybu dětí: známou trasu zvládne průměrný druhák, starší děti se 

dokážou přemisťovat samostatně i na několik známých míst (na trénink, na kroužek), zvláště s oboustrannou 
jistotou v podobě mobilu. 

• Pokud několikrát absolvujete budoucí samostatnou cestu do školy se svým dítětem a naučíte ho správnému 
chování na přechodech, budete mít oba jistotu, že i samo cestu bez stresu zvládne. 

• Šesťák či sedmák se dokáže bezpečně samostatně dopravovat na kole mimo hlavní silnice a rušné křižovatky. 
Podmínkou je samozřejmě dobře seřízené a vybavené kolo, cyklistická helma a předchozí cyklistické 
zkušenosti.  

• Děti, které rodiče chrání před pobytem venku za mrazu či špatného počasí, se ochuzují o cennou zkušenost, že 
venku se dá - při správném oblečení – být za každého počasí, a že za oknem to vypadá vždycky hůř, než venku. 

• Opravdu neexistuje ŽÁDNÝ jiný způsob cesty do školy, než autem? 
• To, že dětem dovážka autem vyhovuje, neznamená, že jim prospívá. Pohodlní jsme všichni! 
• Pokud je Vaše dítě příliš malé či nesamostatné, nebo opravdu není jiná možnost, než vozit ho do školy autem, 

můžete začít pěstovat jeho samostatnost a zvyšovat fyzickou zdatnost tím, že ho nedovezete až ke škole, ale 
vysadíte o něco dříve, aby mohlo dojít samo. Na osmělení nejdříve na dohled a bez přechodů, postupně 
zastavujte dál. Smysl má ujít aspoň 300m. 

• Naše města jsou zahlcena auty, která kazí vzduch, snižují pocit bezpečí a zabírají mnohem víc prostoru, než 
stejný počet cyklistů či pěšáků. To kvůli našim autům postrádáme dostatek místa pro zeleň a bezpečné hry a 
pohyb našich dětí. 

• Vadí nám, že se naše děti neumí samy zabavit a spoustu času tráví doma u PC či TV. Ale kde se to mají naučit, 
když je ani nepustíme samotné s kamarády ven? 

• „Volný čas“ našich dětí je buď přeorganizovaný podle přeného rozvrhu kroužků, tréninků a školních povinností, 
nebo naopak zcela nekontrolovaně zaplněný virtuální realitou počítače či televize – zcela v něm chybí prostor 
pro samostatné spontánní hry s kamarády – vrstevníky. 

• Odborné výzkumy potvrzují, že dnešní děti často nezvládají běžné pohybové dovednosti, jako je třeba chůze 
pozpátku či v nerovném terénu. Chybí jim totiž dostatek zkušeností. Opravdu chceme, aby naše děti zapomněly 
i chodit?! 

• Rodiče jsou svým dětem vždycky vzorem: kolik km týdně našlapete pěšky či na kole Vy? 

  
Opravdu chceme z našich dětí vychovat nesamostatné lenochy, kteří zapomenou i chodit?! 

Seznam příloh 
• Soutěž o zelenou koloběžku – informace pro školy + záznamová tabulka 
• Informační dopis a dotazník rodičům 
• Pracovní listy Auto*Mat 
• Plakát výtvarné soutěže: Potřebujeme Tvé nápady! 
• Článek J.Pokorného „Inzerát na klimatizaci snů“ 
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Materiál sdružení Děti Země: 
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Materiál sdružení Děti Země: 
 


